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Abstract 

The purpose of this paper is to examine the attitudes that Swedish and Finnish consumers have 

regarding Country of origin information, in particular the image of the PIIGS countries.  

The theories in this essay are based on Country of origin and its effects as well as from previous 

conducted research. The essay has a quantitative approach in which a questionnaire and 

statistical calculations have been performed. The conclusions of this paper are that the Swedish 

and Finnish consumers generally do not take Country of origin information into account.  

They also show negative attitudes towards the PIIGS countries regarding reliability and product 

quality in comparison to their home countries. 

 

Keywords: Country of origin, Country of Origin Effects, Stereotypes, Consumer behavior, 

PIIGS countries, Country Image, Nation Branding. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Sammanfattning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka de attityder som svenska och finländska konsumenter har 

beträffande ursprungslandsinformation, i synnerhet bilden av PIIGS-länderna. Teorierna i 

uppsatsen utgår ifrån Country of origin och dess effekter samt från tidigare forskning.  

Uppsatsen har en kvantitativ ansats där en enkätundersökning och statistiska beräkningar utförts. 

Slutsatserna i denna uppsats är att de svenska och finländska konsumenterna generellt inte tar 

hänsyn till ursprungslandsinformation. De påvisar även negativa attityder gentemot 

PIIGS-länderna gällande tillförlitlighet och produktkvalité i jämförelse med deras hemländer.  

 

 

Nyckelord: Ursprungsland, Ursprungslandseffekter, Stereotyper, Konsumentbeteende, PIIGS-

länder, Landsimage, Nation branding.  
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1. Inledning 

Kapitel 1 

I det inledande kapitlet för författarna ett resonemang kring Country of origin och dess effekter 

på konsumenter. Detta inleds med en bakgrundsbeskrivning som leder till en problemdiskussion 

vilket senare lägger grunden till uppsatsens syfte, problemformulering och avgränsning. 

 

1.1 Bakgrund 

Dagens transport och kommunikationssamhälle har bundit världens länder samman och alla 

företag har möjligheten att bli globala aktörer med hjälp utav bland annat internet. Detta medför 

att företag har potential till att expandera sin verksamhet och utöka sin kundbas  

(Lundström, 2009). På den globala marknaden bestäms företagens konkurrenskraft av olika 

faktorer. En viktig aspekt som påverkar konkurrenskraften är antalet konkurrerande varumärken 

samt deras acceptans hos konsumenten. De kan välja bland olika varumärken som innefattar 

utländska tillverkade eller licenserade produkter, som täcker alla tänkbara produktkategorier.  

En aspekt som är betydelsefull är huruvida konsumenten berörs eller är känsliga för varifrån 

produkter tillverkas eller har sitt ursprung (Samiee, 1994).  

För att kunna hantera och navigera i dagens komplexa värld används klichéer som bildar en 

grund för individers uppfattningar. Dessa klichéer och stereotyper har en påverkan på beteendet 

mot andra länder och dess produkter. Uppfattningen om ett land används för att enklare och mer 

effektivt kunna fatta beslut (Anholt, 2007). Anholt (2007) betonar att ett lands rykte kan ses som 

ett varumärke som inte enbart påverkar hur andra länder ser på nationen, utan också hur 

befolkningen ser på sitt land.  

Därmed har olika länder varumärkesvärden som övergår till dess produkter som exempelvis 

svensk design, tysk ingenjörsteknik, schweizisk precision och brittisk klass. Två termer som är 

av stor betydelse är ”made by ” samt ”made in” och inom marknadsföringsakademin kallas detta 

för Country of origin (Ibid, 2007). Hädanefter kommer författarna i uppsatsen att benämna 
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begreppet Country of origin som ursprungslandet. Ursprungslandet samt dess påverkan är ett 

välstuderat område och en av de tidigaste studierna inom området ursprungsland gjordes av 

Schooler (1965), som undersökte produktursprungets inverkan på konsumenten. Schooler 

(1965), Nagashima (1970) och Johansson et al. (1985) inriktade sig på hur ursprungslandet 

påverkar konsumentens uppfattning och värdering av produkter. Medan Nagashima (1970), 

Olsen et al. (1993) och Levin et al. (1993) fokuserade på konsumentens partiskhet mot sitt 

hemlands produkter i jämförelse med andra länders produkter. Den påverkan som 

ursprungslandet har kallas för Country of origin effects och i fortsättningen kommer detta att 

benämnas som ursprungslandseffekt. Enligt Reierson (1966), Bannister och Saunders (1978) 

samt Kaynak och Cavusgil (1983) varierar ursprungslandseffekter för olika produktkategorier. 

Roth och Romeo (1992) inriktade in sig på hur väl olika produktgrupper samt länder passar ihop 

utifrån konsumentens attityd gentemot landet. Detta för att kunna se ifall vissa länder och 

produktgrupper är mer förenliga än andra.  

Al-Sulaiti och Baker (1998) har sammanställt en litteraturgenomgång gällande forskning om 

ursprungsland mellan åren 1965-1997. Al-Sulaiti och Baker (1998) kom fram till slutsatsen att 

ursprungslandet är av väsentlighet för konsumentens uppfattning om produkter. De kom även 

fram till att ursprungslandet kan ha en avgörande betydelse, i de fall då konsumenten har lite 

information om produkten eller företaget. Laroche et al. (2005) kopplar ursprungslandseffekter 

till ett lands image samt föreslår att detta bygger på en tredimensionell modell.  

Modellen åskådliggör bland annat att ett lands image bygger på vad konsumenten anser om 

landet och dess teknologiska framsteg samt industriell utveckling. Samiee (1994) benämner den 

påverkan som ursprungslandet eller Country of Manufacture har på konsumenten för Country 

stereotyping effect. Dessa två begrepp kommer vidare i uppsatsen att benämnas som 

tillverkningsland och stereotypa ursprungslandseffekter. Faktorer som har en inverkan på 

konsumentens stereotypa ursprungslandseffekter är tidigare erfarenheter av produkter från 

landet, kunskap eller personliga erfarenheter om landet etc. Konsumentens erfarenhet och 

kunskap kan utformas ifrån media, resor, utbildning och marknadsföring som anspelar på 

ursprungslandets ”made in” etiketter m.m. (Laroche et al., 2005 och Samiee, 1994).               
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1.2 Problemdiskussion 

Dagens samhälle har medfört att associationerna till ett land har blivit avgörande på grund av 

globaliseringen. Parallellt blir det geografiska läget mindre betydande och gränserna mellan 

länderna minskar på grund av den ökande konkurrensen (Globaliseringsrådet, 2008).   

Baker och Ballington (2002) betonar att det har blivit svårare för företag att attrahera 

konsumenter globalt. Associationerna till ett land är väsentligt ifall det finns positiva 

förknippningar som är kopplade till landet på internationell basis, då uppfattas nationella 

företagen och deras produkter som mer tillförlitliga. Konsumenten har oftast stereotypa 

uppfattningar om länder och deras uppfattningar är av betydelse vid bedömning av en produkt. 

(Baker & Ballington, 2002 och Globaliseringsrådet, 2008).  

Tidigare forskning har uppvisat att konsumenten tenderar till att betrakta produkter som är 

tillverkade i ett visst land med positiva eller negativa attityder (Bilkey & Nes 1982).  

Enligt Bilkey och Nes 1982, Dzever och Quester 1999 kan konsumenter ha ursprungsfördomar 

gentemot produkter i allmänhet. Dessutom har ursprungsfördomar upptäckts i både utvecklade 

och mindre utvecklade länder (Nes & Bilkey 1993). Generellt upplevs produkter från mindre 

utvecklade länder som mer riskfyllda samt att de är av sämre kvalité än produkter som tillverkas 

i utvecklade länder (Laroche et al., 2005). Enligt Chattalas et al. (2008) införlivas nationella 

stereotyper ofta i nationella och multinationella företags marknadsföringsstrategier, investeringar 

och tillverkning. 

Nation branding handlar om att överföra ett lands varumärke till produkter från landet och 

kommunicera ut detta (Anholt, 2005). Nations branding är därmed av väsentlig betydelse då 

länder måste vara medvetna om hur de uppfattas och symboliseras internationellt 

(Globaliseringsrådet, 2008). Anholt (2008) understryker vikten av att betrakta världen som en 

marknad där Anholt vidare betonar att det inte finns tid att undersöka komplexitet i olika länders 

bakgrund längre. Därför förknippas till exempel Paris med stil och Japan med teknik etc.  

Dessa stereotyper påverkar den nationella bilden och i sin tur konsumentens beteende gentemot 

produkter från det specifika landet. Konceptet att identifiera ett land som ett varumärke har 

intensifieras och ett starkt nationellt varumärke kan därför öka medvetenheten hos konsumenten 

på en utländsk marknad (Dordevic, 2008). 
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Under sommaren 2007 tog den finansiella krisen sin början och den uppkom efter en relativ 

stabil period på de finansiella marknaderna med låga räntor. Krisen tog sin början i USA där 

finansinstitut sökte efter nya instrument i syfte att nå en högre avkastning. Krisen spred sig 

vidare från den amerikanska banksektorn till stora delar av världens ekonomi. Den låga nivån på 

konsumtion, kreditåtstramningar och BNP har gemensamt med väsentliga stimulanspaket 

medfört att de offentliga finanserna i många europeiska länder har försvagats. I dag är det 

framförallt Portugal, Irland, Italien, Grekland och Spanien som är de mest krisdrabbade länderna 

i Europa och dessa benämns gemensamt i massmedia som PIIGS-länderna.  

Hädanefter kommer dessa länder att benämnas som PIIGS-länderna i uppsatsen. Den kraftiga 

nedgången i BNP i samtliga PIIGS-länder har bidragit till att de offentliga finanserna försvagats 

samt att statsskulderna ökade. Detta berodde dels på ökade utgifter i form av exempelvis 

transfereringar samt arbetsmarknadspolitik och dels genom minskade skatteinkomster.  

Den instabila skuldsituationen i PIIGS-länderna har medfört att finansiella placerare kräver en 

högre ränta för att låna ut pengar till dessa länder. PIIGS-länderna är i dag beroende utav 

räddningspaket från EU samt IMF för att kunna finansiera sina skulder  

(Konjunkturinstitutet, 2010). 

Krisen i Europa handlar delvis om att PIIGS-länderna har förlorat en del av sin internationella 

konkurrenskraft gentemot konkurrenterna från Nordeuropa
1
. Dessa länder har inte enbart tappat 

den del av sin konkurrenskraft utan de har även fått negativ publicitet i massmedia. Som nämnts 

ovanför har tidigare studier redogjort för att konsumentens erfarenhet och kunskap kan utformas 

ifrån media, resor, utbildning m.m. (Laroche et al., 2005 och Samiee, 1994). Författarnas 

funderingar kring detta är ifall massmedias negativa publicitet av PIIGS-länderna påverkat 

konsumentens attityder mot dessa länder. Framförallt gällande kvalité på produkter och 

tillförlighet till dessa länder och utifrån dessa funderingar har författarna utformat sina 

problemformuleringar.         

  

 

 

                                                 
1
 Aktiespararen nr 12, (2011) 
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1.3 Problemformulering 

Vilka attityder har svenska och finländska konsumenter gällande ursprungslandsinformation? 

Vilka attityder har svenska och finländska konsumenter gällande tillförlitlighet och 

produktkvalité gentemot PIIGS-länderna? 

Vilken bild har de svenska och finländska konsumenterna av Sverige och Finland i jämförelse 

med PIIGS-länderna? 

 

1.4 Syfte 

Syftet är att undersöka de attityder som svenska och finländska konsumenter har beträffande 

ursprungslandsinformation, i synnerhet bilden av PIIGS-länderna.   

 

1.5 Avgränsning 

Denna uppsats tar inte hänsyn till de svenska och finländska konsumenternas attityder gentemot 

PIIGS-länderna före finanskrisen 2007.  
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1.6 Disposition 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forskningsansats 

 

Kapitel 1 

Forsknings genomförande 

Författarnas bidrag till forskningen 

 

Kapitel 2 

 

Kapitel 3 

 

Kapitel 4 

 

Kapitel 5 

 

Kapitel 6 

I det första kapitlet resonerar författarna kring ursprungsland och dess 

effekter. För att därefter diskutera PIIGS-ländernas situation i dagsläget 

och konsumenters attityder gentemot dessa länder. Detta inleds med 

bakgrund som leder till problemdiskussion, problemformuleringar, syfte 

och avgränsning  

Det tredje kapitlet utgörs av genomgående beskrivningar och 

motiveringar till den metod som valts att tillämpas i uppsatsen. Detta följt 

utav uppsatsens population samt urval. Därefter beskrivs enkätdesignen, 

datainsamlingen och tillvägagångssättet. 

 

I det andra kapitlet beskrivs de teorier som anses vara relevanta för 

uppsatsen.  Dessa teorier är bland annat ursprungsland och dess effekter, 

nationella stereotyper och dess effekter ect. Det presenteras även en 

omfattande genomgång av tidigare studier som är aktuella inom 

forskningsfronten. 

I det fjärde kapitlet redovisas den data som insamlats från 

enkätundersökningen. Kapitlet inleds med en presentation av de svenska 

konsumenternas svar på enkäten följt utav de finländska konsumenternas. 

Det femte kapitlet omfattas av analys som avser att besvara uppsatsens 

syfte. Detta genom att data ifrån föregående kapitel kopplas med teorier 

ifrån teorikapitlet. Analysarbetet leder slutligen fram till att 

problemformuleringarna besvara i det sista kapitlet. 

 

I det sjätte och sista kapitel besvaras uppsatsens problemformuleringar 

genom att de slutsatser som dragits redovisas. Därefter förs en diskussion 

kring slutsatserna följt av en metoddiskussion samt förslag till vidare 

forskning inom ämnesområdet.  
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2. Teoretisk referensram 

Kapitel 2 

I teorikapitlet beskrivs teorin kring det valda ämnesområdet som används för att analysera den 

data som insamlats. Dessutom presenteras en omfattande genomgång av tidigare studier som är 

aktuella inom forskningsfronten.  

 

2.1 Teori 

2.1.1 Ursprungsland  

Den vanligaste definitionen på ursprungsland är produktens hemland, det vill säga där produkten 

är tillverkad (Pappu, et al., 2006). Författarna har i uppsatsen valt att använda sig av denna 

definition, men det förekommer flera olika definitioner av ursprungsland som diskuteras i detta 

avsnitt. Begreppet ursprungsland kan också ses som ett paraplybegrepp till underbegreppen 

tillverkningsland, Country of design, Country of brand och Country of assembly (Ibid, 2006). 

Begreppet Country of design kommer att benämnas som designland. Medan Country of brand 

och Country of assembly inte kommer att användas vidare i uppsatsen och därför är en 

benämning av dessa två begrepp inte nödvändig. Enligt Johansson et al. (1985) samt  

Ozsomer och Cavusgil (1991) kan ursprungsland stå för landet där huvudkontoret är etablerat 

och där produktutveckling samt marknadsföringsfunktioner är placerade. Bilkey och Nes (1982), 

Cattin et al. (1982), Han och Terpstra (1988), Lee och Schaninger (1996), Papadopoulos (1993) 

och White (1979) definierar ursprungslandet som landet för tillverkning eller montering.  

De hänvisar till det sista steget av tillverkningen av en specifik produkt som kan vara på samma 

plats som ett företagets huvudkontor är beläget på.  

Enligt Samiee (1994) avser tillverkningslandet företag som upprätthåller ett relativt stort globalt 

nätverk av verksamheten eller gör affärer med en rad olika leverantörer, till exempel 

legotillverkning. Medan Bannister och Saunders (1978), Chasin och Jaffe (1979) och  

Nagashima (1970, 1977) använder termen "made in" för att definiera ursprungslandet för 

produkten.  
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Definitionen av ursprungsland är i dagens komplexa marknad en mycket komplicerad uppgift, 

eftersom produkter kan ha flera tillverkningsländer. Då tillväxten av multinationella företag och 

utvärdering av hybrida produkter, som har komponenter ifrån många ursprungsländer, har  

”made in” etiketter i många fall gått miste av sin riktighet eller giltighet (Baker & Michie, 1995,  

Baughn & Yaprak, 1993, Chao, 1993, Yaprak & Baughn, 1991).  

Essoussi och Merunka (2007) bryter upp begreppet ursprungsland i designland och 

tillverkningsland för att granska hur de gemensamt inverkar på konsumenter. Detta eftersom en 

produkts designland och tillverkningsland kan vara olika. Samiee (1994) delar även upp 

begreppet i två delar: Ursprungsland definieras som det land företaget associeras med vilket ofta 

är hemlandet där huvudkontor och huvudfunktioner finns. 

2.1.2 Ursprungslands konstruktion  

Ett sammanlänkat transnationellt nätverk för utbyte, som till exempel forskning och utveckling, 

idéer, inköp av råvaror och underenheter, produktdesign, distribution och tillverkning, leder till 

den slutgiltiga produkten, som är en naturlig del på den globala marknaden (Samiee, 1994). 

Detta innebär att åtskillnad måste göras mellan ursprungslandet, tillverkningslandet och 

stereotypa ursprungslandseffekter. Ursprungsland betecknar det land som ett företag är associerat 

med och vanligtvis är det hemlandet för ett företag. Ursprungslandet är en naturlig del i vissa 

varumärken som exempelvis IBM och Sony som har amerikanska samt japanska ursprung  

(Ibid, 1994).  

Tillverkningsland anger platsen för tillverkning och montering av en produkt. Trots att många 

produkter omfattar delar och komponenter från flera länder hänvisar tillverkningslandet till den 

slutgiltiga tillverkningsplatsen, som kan vara samma som ursprungslandet. Tillverkningslandet 

avser företag som upprätthåller ett relativt stort globalt nätverk av verksamheten eller gör affärer 

med en rad olika leverantörer (Ibid, 1994). 

Stereotypa ursprungslandseffekter betecknar all influens eller partiskhet som uppstår till följd av 

ursprungslandet eller tillverkningslandet. Ursprung för konsumenten kan variera, en del kan vara 

baserad på erfarenheter från en eller flera produkter från landet i fråga. Andra av egen erfarenhet 

som till exempel kunskap om landet, studier och resor, politiska åsikter, rädsla för det okända, 

etnocentriska tendenser etc. (Ibid, 1994).  
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Landet används ibland som en stereotyp och alla produkter ifrån landet värderas lika utifrån 

konsumentens uppfattningar om ursprungslandet som helhet (Solomon et al., 2006). 

Ursprungslandet och tillverkningslandet är faktisk information som inte alltid är tillgänglig för 

konsumenterna. Då denna information inte finns tillhanda omfattas inte de attityder, fördomar 

eller känslor som konsumenterna kan ha. Stereotypa ursprungslandseffekter är centralt i de flesta 

ursprungslands studier och avspeglar konsumenternas attityder och känslor. Stereotypa 

ursprungslandseffekter är ett direkt resultat av kunskaper eller tro om det verkliga eller 

uppfattade ursprungslandet och tillverkningslandet (Samiee, 1994). Författarna har i uppsatsen 

valt att använda sig av Samiee (1994) definition av stereotyper ursprungslandseffekter. 

2.1.3 Ursprungslandseffekter 

Ursprungslandseffekter har definierats på många olika sätt i litteraturen. Enligt  

Wang och Lamb (1983) är ursprungslandseffekter immateriella hinder för att etablera sig på nya 

marknader i form av konsumentens fördomar mot importerade produkter. I uppsatsen har 

författarna valt att använda sig av denna definition för ursprungslandseffekter. Det finns även 

andra definitioner på denna effekt som diskuteras vidare i detta avsnitt. Studier har visat att 

ursprungslandet kan ha en viss inverkan på hur konsumenter uppfattar kvalité på en produkt. 

Detta kan påverka konsumenten under evalueringsfasen i köpbeslutsprocessen. Konsumenten 

använder sig av en produkts ursprungslands för att kunna differentiera de olika 

produktalternativen. Detta fenomen betecknas som ursprungslandseffekter (Verlegh et al., 2005). 

Ursprungslandseffekterna är också större på produkter när konsumenten visar låg involvering i 

köpet (Ibid, 2005).  

Den information en konsument får av ett varumärkes ursprungsland ger konsumenten en affektiv 

och kognitiv information att grunda sitt beslut på (Solomon et al., 2006). Den vanligaste källan 

till en produkts ursprungsland är ”made in” märkningen som ofta finns på produkten. Det finns 

även andra källor som till exempel: varumärket, förpackning och reklam. Reklam kan ge 

konsumenten indirekta eller direkta signaler gällandet ursprungsland. Detta genom omedveten 

eller medveten förknippning till färger, ord samt miljöer. En produkts varumärkesursprung kan 

både skapa negativa och positiva anknytningar hos konsumenten, beroende på vad varje 

konsument har för förutfattade meningar om ursprungslandet (Pappu, et al., 2006).  

När en produkt och ett visst land enligt en konsuments mening har starka förknippningar anses 
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produkten ha hög kvalité. På motsvarande sätt uppfattas produkter ifrån ursprungsländer med 

svaga associationer till varandra som lägre kvalité. Det finns stöd för att ursprungslandseffekter 

av en produktkategori kan överföras till andra produktkategorier från samma ursprung  

(Ibid, 2006). Något som även är viktigt är ifall företag placerar en del eller hela produktionen i 

ett tillverkningsland. Detta kan medföra positiva eller negativa ursprungslandseffekter vid 

konsumenters evalueringsprocess (Ibid, 2006). Dinnie (2003) redogör för att personers 

uppfattning om ett lands image kan skapas utav samtliga intryck de tagit del av genom de olika 

kanalerna. Detta kan i sin tur ha en påverkan på ursprungslandseffekterna. 

2.1.4 Landsimage 

Roth och Romeo (1992) definierar landsimage som de övergipande uppfattningar konsumenter 

formar om produkter från ett visst land. Medan Martin et al. (1993) definierar begreppet som den 

totala summan av alla beskrivande, omfattande slutsatser och informationstrosuppfattningar som 

människor har gällande ett visst land. Kotler et al. (2002) redogör för landsimage som summan 

av de föreställningar och intryck som personer har om platser. Imagen representerar en 

förenkling av ett stort antal associationer och delar av information i samband med en plats.  

Författarna i denna uppsats har valt att använda sig utav Martin et al. (1993) och  

Kotler et al. (2002) definitioner på landsimage. Solomon et al (2006) redogör för att när en 

konsument ska värdera en produkt som är komplex baseras sig konsumenten på vilken image 

som ursprungslandet har. Landsimage är med andra ord konsumenternas uppfattning om 

produkter samt företag från ett givet land.  

Personers uppfattningar gällande ett företags ursprungsland utgörs av de stereotyper som dessa 

har skapat om olika länder. Dessa stereotyper har en stark inverkan på konsumenters värderingar 

och uppfattningar av företag samt ursprungslandet (Bilkey et al., 1982). Johansson et al. (1985) 

redogör för att stereotyper av ett land påverkar var konsumenterna väljer att placera in landet i 

deras perceptuella karta. Stereotyper gällande ett land kan bildas på olika vis.  

Ett lands ekonomiska, sociala och politiska tillstånd är tre faktorer som är väsentligt för ett lands 

image (O'Shaughnessy et al., 2000). Ett lands image kan också utvecklas och påverkas genom 

kulturell export, företagens export, produktreklam, musik- och sportevenemang samt genom 

turister. Konsumenter har en viss tendens att generellt värdera inhemska produkter högre än 
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utländska produkter och produkter ifrån utvecklade länder högre än produkter från 

utvecklingsländer (Solomon et al., 2006).  

Under produktevalueringens fasen påverkas konsumenten också av upplevd varumärkesimage 

och produktimage. Ifall konsumenten upplever en produkts varumärkesimage som stark,  

kan detta leda till eventuella negativa ursprungslandseffekter som en produkt i ett land med en 

svag eller en okänd landsimage kan föra med sig. Individer skapar även stereotypa uppfattningar 

om ett land genom personliga erfarenheter och uppfattningar (Ibid, 2006). Kotler et al. (2002) 

menar på att beroende på hur konsumenten personligen uppfattar ett land, kan det finnas högre 

eller lägre benägenhet att köpa produkter som associeras med det landet. I och med detta kan ett 

lands stereotyper vara till fördel samt nackdel för företagen. I en mängd tidigare studier har det 

redogjorts för att konsumenter ofta föredrar inhemska produkter före importerade. Konsumenter i 

välutvecklade industriländer tenderar till att föredra inhemska produkter (Bilkey et al., 1982).  

2.1.5 Halo effect & summary effect 

Kleppe et al. (2002) redogör för att halo effect är det fenomen som gör att konsumenter i brist av 

information gällande kvalité, använder sig av landsimage som en värderande faktor. Det är även 

denna definition som författarna har valt att använda sig utav, men det finns även andra 

definitioner på halo effect. Enligt Lampert et al. (1998) definieras halo effect som den 

benägenheten att värdera personer eller en institution antingen för lågt eller högt baserat på 

utmärkande karaktärsdrag. Ifall en konsument har otillräcklig kunskap om en produkt eller ett 

varumärke använder konsumenten sig i flesta fall av ursprungslandets image, för att bedöma och 

värdera en produkt. När konsumenter sammanlänkar ett lands image till en produkt uppstår en 

halo effect även fast denna produkt kanske har en annan image eller egenskaper än vad landet 

associeras med. Det kan också uppstå en summary effect, detta definierar Han (1989) som de 

sammanfattade erfarenheter som skapar förväntningar på ett lands varumärke.  

Då konsumenter anser att en produkt är starkt förknippat till ett visst land uppstår  

summary effect. Denna definition på summary effect är den författarna valt att använda sig av 

vidare i uppsatsen. Kleppe et al. (2002) exemplifierar detta genom att skildra Mercedes koppling 

till Tyskland. 
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2.1.6 Nation branding  

Nation branding har ingen enhetlig definition, Fan (2005) redogör för att nation branding avser 

tillämpning av varumärkesbyggande och marknadsföringskommunikations tekniker för att 

främja bilden av en nation. Medan vissa forskare hänvisar till detta som en annan term för 

ursprungslandseffekter eller platsmarknadsföring. Nation branding handlar förutom 

marknadsföring om många andra aspekter av en nations karaktär (Fan, 2005). Med andra ord 

avser nation branding att mäta, hantera och utveckla en distinkt bild av nationen i sig för att 

tillfredställa landets intressen, genom att skapa ett positivt internationellt rykte. Författarna har 

valt att använda denna definition på nation branding i uppsatsen. 

Det är allmänt accepterat att alla nationer skulle kunna ses som varumärken och i vissa fall kan 

dessutom varumärket vara bunden till sin nation, som exempelvis japansk elektronik eller fransk 

parfym. Det faktum att en nation kan ses som ett varumärke kan både vara negativt och positivt.  

Detta eftersom ifall en nation har en generell positivt bild påverkar detta landets produkter, men 

om landet har en negativ bild kan detta skada landets produkter. Bilden av en nation kan också 

vara en betydande faktor i köpbeslutsprocessen (O'Shaughnessy & O'Shaughnessy, 2000). 

Författarna har även valt att använda denna definition av nation branding vidare i uppsatsen.  

Nations brands kan vara unika eftersom varje enskilt land har sin historia, erfarenhet och språk 

som skiljer länderna åt, dessa egenskaper är exklusiva i motsats till företags varumärken.  

Nations brand befrias följaktligen av imitation och detta leder i sin tur vidare för nations brand 

att vara originell. Genom att koppla ett land med ett företags varumärke kan värdet stärkas i båda 

riktingar. Vissa företag omfattar en enda nations värderingar och kan därmed inte försumma 

varumärkets ursprung (Jaworski & Fosher, 2003).   

2.1.7 Nationella stereotyper 

Fiske och Taylor (1991) redogör för att stereotyper representerar olika personers kognitiva 

associationer och förväntningar av en samhällsgrupp som till exempel en nation. Författarna har i 

uppsatsen valt att använda sig av denna definition på stereotyper, men de finns andra definitioner 

på stereotyper. Hilton och von Hippels (1996) definierar stereotyper som trosatser om en viss 

grupps karaktärsutmärkande egenskaper och beteende, vilket även Chattalas et al. (2008) stödjer.  



- En studie om Country of origin   Gonzalez & Trädgårdh 

13 
 

Dyer (1993) redogör för att stereotyper har fyra funktioner och dessa är: ordningsprocess, 

meningsbärande genväg, ett sätt att referera till världen och ett uttryck för en persons värderingar 

samt trosatser. Lacey (2009) betonar att stereotyper kan beskrivas som uttryck för den 

dominerade ideologin, eftersom den representerar en ideologis värderingar.  

För att överhuvudtaget klassas som stereotyp måste synen delas av ett flertal personer. 

Stereotyper kan genom ikoner ge en mening, ett exempel på detta är att stora röda bussar 

associeras med London. Verlegh och Steenkamp (1999) understryker att ursprungslandet har 

funktionen som en kognitiv genväg samt länkar en produkt till ett associativt nätverk av 

kulturellt delade nationella stereotyper. De nationella stereotyperna har en kognitiv, emotionell 

och normativt innebörd. Den kognitiva innebörden är att den nationella stereotypen fungerar som 

en tumregel, vilket hjälper konsumenter att dra slutsatser om en produkts kvalité.  

Med den emotionella innebörden menas att konsumenter kopplar produkten till positiva 

alternativt negativa attityder till den nationella stereotypen. Den normativa innebörden handlar 

om att stereotypen kan ha en normgivande innebörd för konsumenters köpvanor. Konsumenter 

använder sig av denna innebörd för att följa önskevärda sociala normer om vad som är rätt.  

I uppsatsen har författarna valt att använda sig av Verlegh och Steenkamp (1999) definition på 

nationella stereotyper. 

2.1.8 Köpsituation och köpbeslutsmodellen 

Jobber (1998) menar på att processen är komplex då konsumenter ska välja en produkt. Eftersom 

alla konsumenter agerar olika vid en köpsituation och alla köpbeslut följer inte någon specifik 

modell. En femstegsmodell framtagen av Kotler et al (2005) kan dock kartlägga konsumenters 

köpsituation. Den beskriver processen som konsumenter går igenom vid ett köp. 

Köpbeslutsprocessen är en förklaring över hur en konsument kan agera i detalj i varje steg, men 

alla konsumenter genomgår dock inte alla steg i köpbeslutsmodellen. Köpbeslutsprocessen som 

konsumenter genomgår är av stort intresse för många parter, som främjas av att förstå hur 

mycket, vad och varför konsumenter handlar (Kotler et al., 2005). Köpbeslutsproccesen ser 

enligt Kotler et al (2005) på följande vis: 1. Need recognition, 2 Information search, 3 Evaluation 

of alternatives, 4 Purchase decision, 5, Postpurchase evaluation 



- En studie om Country of origin   Gonzalez & Trädgårdh 

14 
 

Författarna har i uppsatsen enbart valt att beröra det andra steget i köpbeslutsmodellen som är 

informationssökning, eftersom detta steg är av relevans för uppsatsen. De övriga stegen är inte av 

västentlighet för uppsatsen och kommer därför inte att förklaras mer djupgående.  

Informationsökning är köpbeslutsmodellens andra steg och konsumenter kan hämta information 

ifrån olika typer av källor. Det kan vara personliga rekommendationer från familjemedlemmar, 

vänner och bekanta i ens omgivning. Information kan även komma ifrån reklam, försäljare, 

internet och förpackningar etc. Konsumenten kan också ha haft tidigare erfarenheter från en viss 

produkt. En annan källa för produktinformation är massmedia, den påverkan som informationen 

har på konsumenter varierar konsumenter emellan. Den allra största informationskällan och den 

som konsumenter utsätts för i högst grad är den kommersiella, men det är de personliga källorna 

som har starkast effekt (Ibid, 2005).  

2.1.9 Konsumentens informationsbearbetning 

För att kunna förstå varför konsumenter agerar på ett visst sätt är det viktigt att ha en förståelse 

för hur konsumenter bearbetar information kring varumärken, produkter och företag.  

Fill (1995) föreslår en modell för att belysa de olika faktorerna av konsumenternas 

informationsbearbetningsprocess samt hur dessa utgör den interna informationsbearbetningen 

hos varje enskild person. Modellen ser ut på följande vis:  

Elements of information processing (Fill, 1995) 1. Personality, 2 Attitudes, 3 Environmental 

influences, 4 Perception, 5 Learning, 6 Internal information processing 

Författarna har i uppsatsen endast valt att beröra det andra och fjärde steget av Fills (1995) 

modell om konsumenters informationsbearbetningsprocess. Det andra steget är attityder och det 

fjärde är varseblivningar och dessa steg är väsentliga för uppsats enligt författarna. De övriga 

stegen kommer inte att presenteras vidare i uppsatsen.  

Varseblivning behandlar hur personer väljer ut, organiserar och tolkar externa stimulanssignaler 

för att tolka världen och sin egen omgivning (Ibid, 1995). I dagsläget utsätts konsumenter för 

väldigt stora mängder av externa stimulanssignaler från sin omgivning. Både kommersiella och 

icke kommersiella signaler som syftar att stärka konsumentens köpbehov (Ibid, 1995).  

Eftersom konsumenter överväldigas av stimulanssignaler reducerar individernas sinnen detta 

genom en selekteringsprocess. Det som selekteringsprocessen gör är att den låter 
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uppmärksamheten riktas till endast det urval av signaler som konsumeter behöver eller vill 

uppmärksamma. De stimulanssignaler som väljs ut görs sedan begripliga i en individs hjärna. 

Själva tolkningen av stimulanssignaler påverkas av varje individs personliga referensram, med 

andra ord varje personens värderingar, attityder och tidigare erfarenheter (Ibid, 1995).  

Fill (1995) definierar attityder som benägenhet skapad av tidigare erfarenheter för att reagera 

eller svara med ett väntat beteende gentemot en viss produkt eller situation. En attityd kan också 

definieras som en individs gynnsamma eller ogynnsamma evaluering, känslor och tendenser till 

ett objekt eller en idé (Kotler et al., 2005). Attityder utformas av inlärningsprocesser och 

varseblivningsprocesser samt lärs in genom individens tidigare erfarenheter relaterade till 

individer, företag eller produkter. Attityder fungerar som ett förbindelseelement mellan 

konsumenternas tankar och handlingssätt (Fill, 1995). Författarna har i uppsatsen valt att 

använda sig av Fills (1995) definition på attityder och varseblivningar. 

En attityd består enligt ABC-modellen av tre komponenter: affekt, beteende och kognition 

(Solomon et al., 2006). Affektkomponenten behandlar de känslor som en konsument har 

gentemot en person, organisation eller en produkt. Beteendekomponenten innefattar en individs 

avsikt att agera på ett visst sätt i förhållande till attitydobjektet. Det är av betydelse att observera 

att beteendeintentioner inte alltid leder till faktiskt beteende. Kognitionen redogör för de 

trosföreställningar som konsumenter har till attitydobjektet (Ibid, 2006). Författarna vill även 

understryka att de använder sig utav Solomon et al. (2006) ABC-modell samt definition av 

attityder i uppsatsen.  

Fill (1995) betonar dock att ABC-modellen har begränsningar och att en alternativ 

singelkomponentsmodell över attitydformationen hos konsumenter tagits fram.  

Enligt singelkomponentsmodellen är det endast affektkomponenten som är betydande eftersom 

en attityd anses utforma en individs övergripande känslor mot ett objekt. Attityder utger 

uttryckssätt för positiva eller negativa sinnestillstånd i riktning ifrån och mot ett visst objekt.  

Enligt Kotler et al (2005) är det svårt att ändra på en attityd eftersom den till exempel kan ligga 

djupt inrotat i en åsikt.   
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2.2 Sammanfattning & diskussion av teorier 

I teorikapitlet redogör författarna för att det finns flera olika definitioner på olika begrepp, som 

författarna har valt att tillämpa i uppsatsen. Därför har författarna valt ut de definitioner som är 

relevanta och av betydelse för denna uppsats. I teorikapitlet har författarna även valt att förklara 

vissa delar av teorier, detta för att vissa delar inte är av relevans för denna uppsats. I denna 

sammanfattning kommer författarna att presentera de definitioner och delar av teorier de valt att 

tillämpa i uppsatsen. Författarna har också valt att beakta andra forskares definitioner på begrepp 

i analyskapitlet. 

Författarna inleder teorikapitlet genom att definiera ursprungslandet som produktens hemland, 

med andra ord där produkten är tillverkad (Pappu et al., 2006). Vidare forsätter författarna med 

att diskutera stereotypa ursprungslandseffekter, som är all partiskhet eller influens som uppstår 

till följd av ursprungslandet (Samiee, 1994). Därefter går författarna in på ursprungslandseffekter 

som de redogör för som immateriella hinder som kan utgöras av konsumenters fördomar mot 

importerade produkter (Wang & Lamb, 1983). Författarna går sedan in på landsimage som är 

den totala summan av alla beskrivande omfattande slutsatser samt informations trosuppfattningar 

som individer har om ett visst land (Martin et al., 1993). Det finns även en annan definition som 

författarna valt att använda sig av som lyder: landsimage är summan av de föreställningar och 

intryck som individer har om platser (Kotler et al., 2002).  

För att därefter redogöra för halo effect och summary effect. Halo effect uppstår då konsumenter, 

i brist av information om kvalité, använder sig av landsimage som en värderande faktor  

(Kleppe et al., 2002). Medan summary effect är sammanfattade erfarenheter som skapar 

förväntningar på ett lands varumärke (Han, 1989). Författarna forsätter sedan med nation 

branding som handlar om flera aspekter av en nations karaktär. Nation brandning avser att mäta, 

hantera och utveckla en distinkt bild av nationen i sig för att tillfredställa landets intressen  

(Fan, 2005). Därefter går de in på nationella stereotyper, en stereotyp representerar olika 

individers kognitiva associationer samt förväntningar av en nation (Fiske & Taylor, 1991). 

Medan de nationella stereotyperna har en kognitiv, emotionell och normativ innebörd  

(Verlegh & Steenkamp, 1999). Författarna fortsätter därefter med att presentera Kotler et al 

(2005) femstegsmodell om köpbeslut, där de lagt fokus på det andra steget som är 

informationssökning. Därefter presenteras Fills (1995) modell om konsumenters 
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informationsbearbetningsprocess som utgörs utav sex steg. Författarna har lagt fokus på det 

andra steget som är attityder och fjärde som är varseblivningar. Slutligen presenteras  

Solomon et al. (2006) ABC-modell som redogör för att en attityd består utav tre komponenter.  

2.3 Tidigare forskning 

Det har bedrivits mycket forskning kring ursprungsland och dess effekter. Målgruppen har varit 

allt ifrån studenter, affärsmän, hushåll m.m. Det tidigare forskningsavsnittet mellan åren  

1965-1993 kommer att behandla forskning inriktad mot studenter. Författarna vill även 

understyrka att det är medvetna om att det har utförts ytterligare forskning inom ämnesområdet, 

som inte inriktat sig på studenter under dessa år. Denna forskning kommer inte att tas upp i 

uppsatsen. Med det tidigare forskningsavsnittet mellan åren 2000-2010 vill författarna redogöra 

för att forskningen inom ursprungsland fortfarande är aktivt. Författarna vill även visa att det 

finns flera olika tillvägagångssätt att angripa problem inom ämnesområdet, men även att det 

fortfarande bedrivs forskning mot konsumenter. Den forskningen som författarna har valt att 

presentera mellan dessa år är av relevans för uppsatsen. 

I slutet av det tidigare forskningsavsnittet kommer artikeln: ”Products and Country of Origin 

Effects: The Malaysian Consumers’ Perception (2008)” skriven av Ghazali et al. (2008) att 

presenteras. Denna artikel presenteras avskilt från resterande tidigare forskning och är relevant, 

eftersom att författarna har baserat delar av utformningen av enkäten och metodiken i uppsatsen 

på denna artikel. 

2.3.1 Tidigare forskning 1965-1993 

Schooler (1965) genomförde en studie i Guatemala där Schooler visade upp juice produkter och 

provbitar av tyg till 200 deltidstudenter, som delades in i fyra grupper. Dessa produkter hade 

fiktiva etiketter som angav fyra olika sydamerikanska länder. En grupp presenterades exempelvis 

för produkter från Guatemala och den andra gruppen för produkter ifrån Costa Rica etc.  

Studien visade att produkter som tillverkades i mindre utvecklade länder inte ansågs vara av hög 

kvalité. Konsumenterna var partiska för och emot produkter ifrån mindre utvecklade länder, då 

de utvärderade produkter som tillverkats i olika mindre utvecklade länder. Studien visade även 

att eleverna från Guatemala gav produkter tillverkade i El Salvador och Costa Rica lägre 

värdering än inhemska och mexikanska produkter. Denna partiskhet var relaterad till en allmän 
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negativ inställning till personer ifrån de två förstnämnda länderna. Schooler (1965) drog 

slutsatsen att produktens ursprungsland kan ha effekter på uppfattningen av själva produkten. 

Reierson (1966) försökte kartlägga amerikanska konsumenters attityder gentemot utländska 

produkter. Reierson delade ut enkäter till 105 stycken företagsekonomi studenter och 50 stycken 

enkäter till psykologi studenter. Reierson bad studenterna om deras åsikter kring produkter ifrån 

tio olika nationer som var: (1) USA, (2) Tyskland, (3) Japan, (4) Frankrike, (5) Kanada,  

(6) Italien, (7) Storbritannien, (8) Sverige, (9) Belgien, (10) Danmark. 

Reierson (1966) fann att stereotyper av utländska produkter fanns bland de amerikanska 

studenterna. Reierson (1967) fortsatte sitt arbete med att utreda amerikanska elevers attityder 

mot utländska produkter. Reierson drog slutsatsen att ifall konsumenterna inte hade en allt för 

intensiv negativ inställning till en nation kan konsumenternas attityder göras betydligt 

gynnsammare genom lite exponering av kommunikation och PR-enheter. 

Schooler och Wildt (1968) mätte elasticiteten av produktens partiskhet och 236 studenter som 

svarade valdes slumpmässigt ut och delades in i sex grupper. Varje grupp undersökte två stycken 

glasvaror, där den ena var märkt amerikanskt och den andra japanskt. Etiketterna var äkta men 

produkterna var likadana eftersom de skapats av en inhemsk tillverkare. Respondenterna ombads 

att ange en köppreferens. Schooler och Wildt (1968) upptäckte att många amerikanska 

konsumenter var partiska mot japanska produkter på grund av deras nationella ursprung. 

Schooler och Sunoo (1969) undersökte konsumenternas uppfattning av internationella produkter, 

regional kontra nationell märkning. Syftet med studien var att fastställa hur konsumenterna 

reagerat på produkter som tillverkats i de utvecklade områdena ifall produkterna var märkta 

regionalt. Resultaten av studien visade inte några tecken på fördomar mot de tillverkade 

produkter som var märkta regionalt. Schooler kom fram till att regional märkning som till 

exempel ”made in Asia” eller ”made in Latin America” etc. kan minska fördomar inom regionen.  

I sin uppföljningsstudie försökte Schooler (1971) att testa fördomsfenomen mot ett bredare 

representativ urval av konsumenter. Resultaten visade signifikanta skillnader mot produkter med 

utländskt ursprung och en hierarki av fördomseffekt observerades. Dessutom visade resultaten att 

varken nationell eller regional märkning visade sig vara mer effektiv än den andra.  

Produkterna från Tyskland bedömdes vara bättre än i Asien, Indien och Västeuropa. Resultaten 
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visade även att produkter ifrån USA bedömdes vara bättre än indiska och västeuropeiska 

produkter. Schooler (1971) konstatera följande: 

 Den äldre åldersgruppen betygsatte produkter från Asien, Afrika, Västtyskland och 

Nordamerika lägre än den yngre åldersgruppen. 

 Kvinnor utvärderade utländska produkter högre än män. 

 Utbildningsnivå och intensitet av fördomar observerades. Konsumenter med en högre 

utbildningsnivå var mer positiva till utländska produkter än de med lägre utbildning. 

 Gruppen som bestod av icke-vita människor värderade produkter från Afrika, 

Latinamerika och Indien bättre än den gruppen av vita människor. 

 Den vita gruppen värderade produkterna i USA och Nordamerika bättre än icke-vita 

människor. 

Gaedeke (1973) utvidgade idén om nationella stereotyper och undersökte amerikanska 

konsumenters uppfattning gentemot den övergripande kvalitén på importerade produkter, "made 

in" i olika utvecklingsländer och USA. Gaedeke använde Likerts metod som är en summering av 

rakningar och denna användes i studien för att skapa en fem gradig kvalitetsskala som består av: 

bra 5 poäng till mycket dålig 1 poäng. Respondenterna bestod av 200 studenter som ombads att 

ge sina åsikter gällnade kvalitén av importerade produkter generellt. Det gällde både varor som 

importerade i stora volymer ifrån utvecklingsländer och specifika produkter. De länder som 

användes i denna studie var USA, Filippinerna, Hong Kong, Argentina, Brasilien, Taiwan, 

Mexiko, Sydkorea, Indien, Singapore, Turkiet och Indonesien. Amerikanska produkter som 

exempelvis livsmedel, elektronik och textil produkter värderas högst i alla namngivna 

produktkategorier. Medan produkter från utvecklingsländer värderades lägre än amerikanska 

produkter. Gaedeke (1973) drog slutsatsen att information om ursprungsländer inte signifikant 

påverkar uppfattningar om kvaliteten på märkesvaror i allmänhet. 

Krishnakumar (1974) undersökte påverkan av ursprungslandet på produkt bilden av amerikaner 

och personer från utvecklingsländer. Detta för att undersöka effekten av demografiska variabler 

på "made in" bilden bland dessa länder. Produktklasserna som användes i denna studie var teknik 

produkter, livsmedel och mode produkter. Specifika produkter som användes för utvärdering i 

denna studie var bilar, TV-apparater, läskedrycker och klänningar. Respondenterna var 
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studerande, personal, lärare och deras familjer, tillfrågades om deras uppfattning om länderna 

och kvaliteten på produkterna. Resultaten av studien visade att människor från utvecklingsländer 

tenderade att ha en ogynnsam "made in" bild av inhemska produkter i form av utförande, 

tillförlitlighet, hållbarhet, teknisk överlägsenhet, och andra egenskaper. Dessutom framgår det av 

studien att amerikanerna föredrog japanska produkter. Demografiska egenskaper hade en 

avgörande roll i skapandet av ”made in” bilden som hölls av indier, som var testgruppen.  

Genus och reseupplevelse utgjorde till exempel västentliga skillnader i ”made in” bilderna 

mellan indierna. 

Erickson et al. (1984) analyserade ursprungslandeffekter på värderingen av bilmärken.  

Data insamlades ifrån 96 studenter vid University of Washington. Respondenterna tillfrågades 

om deras uppfattningar och attityder mot tio bilmodeller. En semantisk differential skala 

användes för att betygsätta frågor som används i frågeformuläret. Respondenterna ombads även 

att värdera sin förtrogenhet med varje bilmärke, varefter de gav ett helhetsbetyg på en femgradig 

semantisk skala. Resultaten visade att ursprungslandet påverkar föreställningar, men inte 

attityder. Erickson et al (1984) menade att studien visade att bildvariabler också påverkar 

föreställningar genom slutsatser från konsumenter. 

Morello (1984) gjorde en jämförande forskning gällande bilden av inhemska och utländska 

produkter. Syftet med studien var att avgöra vad relationen är mellan bilden av ett land och 

bilden av de produkter som hade märkning "made in". Sju länder användes i studien:  

(1) Belgien, (2) Frankrike, (3) Holland, (4) Italien, (5) Spanien, (6) USA, (7) Sovjetunionen,  

(8) Västtyskland.  

Morello (1984) tillfrågade 29 stycken holländska studenter och 37 stycken italienska studenter, 

som skulle betygsätta produkter från de åtta utvalda länderna. Detta med hjälp utav uppsättning 

av 12 bipolära adjektiv. Resultaten visade signifikant samband mellan dessa två bilder och 

studien kom fram till att ursprungslandseffekter existerar och kan påverka konsumentens 

köpbeteende. 

 

Johansson et al. (1985) utvecklade en multi-attribut metod för att undersöka effekterna av 

ursprungsland på produktvärdering. Produktklasserna som användes var bilar med tio olika 
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bilmodeller. Bilmodellerna hade sin ”made in” märkning ifrån tre olika länder: Japan USA och 

Tyskland, det valdes även ut 13 attribut. Ett bekvämlighetsurval gjordes av doktorander från 

USA och Japan. Det amerikanska urvalet bestod av 70 doktorander vid West Coast University 

och det japanska urvalet bestod av 82 studenter vid sex universitet. Enkäten presenterades för 

varje urval i antigen gruppmöten eller i klassrummet. Sedan ombads studenterna att överväga 

varje modell på varje attribut och även betygsätta betydelse av varje attribut. Resultaten av 

studien visade att ursprungslandeffekterna var relativt små när ett multi-attribut tillvägagångssätt 

använts. Johansson et al. (1985) drog slutsatsen att ursprungslandeffekter kan vara av mindre 

betydelsefull än vad som allmänt förmodats. Ursprungslandseffekterna kan förekomma främst i 

samband med värderingar av särskilda egenskaper, snarare än övergripande värderingar. Således 

stödde de sina resultat gällande hypotesen att ursprungslandet används som en surrogat variabel 

för att utvärdera en produkt, när respondenterna har begränsad kunskap om denna produkt. 

Yavas och Alpay (1986) undersökte Saudiarabiska samt Bahrainska konsumenters attityder 

gentemot ”made in” USA, Frankrike, Japan, Italien, Tyskland, Taiwan och Storbritannien.  

Data inkluderas i två urval, där det första urvalet bestod utav 59 bahrainska studenter och det 

andra bestod av 94 saudiarabiska studenter. Resultaten visade att de båda grupperna i stort sett 

överensstämde i sina bedömningar. För båda grupperna visade resultaten att ”made in” Taiwan 

utvärderades som lägst, medan ”made in” Japan värderades högst följt av USA och Tyskland. 

Ettenson et al. (1988) presenterade conjoint analys som en alternativ metod för att undersöka 

effekten av ursprungslandet i relation till en ”made in USA” kampanj. De produkter som 

användes var damblusar och skjortor för män. Attribut som användes var stil för blusen, snitt för 

skjortor, kvalitet, fiberhalt, pris och varumärke. Dessutom hade ursprungslandet manipulerats i 

en conjoint studie, som utvärderade konsumenternas beslutsfattande före och efter införandet av 

”made in USA” kampanjen. Studien bestod utav ett totalt bekvämlighetsurval av 105 studenter 

vid University of Maryland som inbjöds att delta i studien och 55 studenter slutförde både före 

och efter testet. Resultaten av studien visade motsatsen emot tidigare resultat, där effekten av 

ursprungslandet var relativt låg både före och efter lanseringen av kampanjen. Från dessa resultat 

kan slutsatsen dras att produkt kännetecken, som till exempel pris och kvalitet kan ha en starkare 

effekt på konsumentprodukts utvärderingar än ursprungslandsinformation.                              
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Hooley et al. (1988), Stoltman et al. (1991) och Lee et al. (1992) menar på att 

ursprungslandsstereotyper tycks påverkas starkt av etnocentrism. Begreppet etnocentrism verkar 

ha en inverkan på konsumenternas val, både genom produktattributs utvärdering och  

genom direkta affektiva faktorer gällande själva köpet (Yaprak & Baughn, 1991).  

Schweiger et al. (1995) redogör för att europeiska konsumenter i allmänhet tenderar till att 

föredra "made in Europe" produkter framför importerade produkter. Thorelli et al. (1989) 

antyder att ursprungslands attribut endast kan ge en begränsad redogörelse för variansen av 

produktutvärdering, preferenser och köpavsikten hos respondenterna, när multipla attribut 

presenteras.             

Hong och Wyer (1989) undersökte den kognitiva process som initieras när information om 

ursprungslandet ges i samband med annan produkt information. Respondenterna bestod av  

128 studenter som var inskrivna i en inledande affärsverksamhets kurs och de delades in i två 

grupper. Den första gruppen ombads att överväga den givna informationen som lämnats för att 

sedan utvärdera dess klarhet. Den andra gruppen ombads att bilda sig en uppfattning av det 

material de tillhandahöll. De länder som användes var Mexiko, Västtyskland, Sydkorea och 

Japan. De produkter som användes var en kassettbandspelare och en dator. Resultaten av studien 

visade att ursprungslandet i sig påverkade produktvärderingar, oavsett om ytterligare 

produktattributs information var känd före eller efter. Detta gällde även för de respondenterna 

som ombads att förstå den tillhandahållna produkt informationen eller för att bilda sig en 

uppfattning av produkten. 

Lawrence et al. (1992) undersökte Nya Zeeländska konsumenters attityder gentemot bilar som 

var ”made in” märkta i fyra olika länder och dessa var Tyskland, Frankrike, Japan och Italien.  

På grund av det stora antalet bipolära adjektiva ihopkopplingar som evalueringen krävde valde 

de att ta fram två strukturerade och självstyrda frågeformulär, som skulle användas i deras studie. 

Enkäterna togs fram på ett sätt som gjorde det möjligt att testa hypoteserna på ett enkelt vis. 

Varje enkät hade fyra delar: (1) Köpbeteende, (2) Ursprungslands attityd,  

(3) Varumärkeskännedom, (4) Demografi. 

Resultaten visade att stereotypa ursprungslandseffekter förekom i Nya Zeeland på 

nybilsmarknaden och att det ofta var en avgörande faktor i köpprocessen. Respondenterna 

värderade bilar som var ”made in” Tyskland högst. Den tyska stereotypa bilden med sitt rykte för 
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att tillverka väl utformade och monterade bilar, verkade vara vad många Nya Zeeländska 

konsumenter beundrade och önskade sig. 

Roth och Romeo (1992) granskade ursprungslandet med avseende på anpassning mellan länder 

och produktkategorier. De föreslog ett ramverk med passform för vikten av produktkategori 

dimensionerna som var: innovationsförmåga, design, prestige och yrkesskicklighet, med den 

uppfattade bilden av ursprungslandet tillsammans med samma dimensioner. Därför gjorde  

Roth och Romeo (1992) en studie med avsikten att avgöra vilka dimensioner som var mest 

frekventa i samband med ett lands image, men även hur viktiga dessa egenskaper var för olika 

produktkategorier. Data insamlades från 99 doktorander ifrån Irland, 130 i Mexiko och 139 från 

USA. För varje dimension skulle tio länder värderas. De länder som undersöktes var Tyskland, 

Storbritannien, Irland, Ungern, Sydkorea, Japan, Mexiko, USA och Spanien.  

De produktkategorierna som granskades var bilar, öl, läderskor, cyklar, klockor och kristaller. 

Med hjälp av en 7-punktlig skala där 1 = lite innovativa och 7 = väldigt innovativa, ombads 

respondenterna att ange i vilken utsträckning var och en av de fyra bilddimensionerna var ett 

viktigt kriterium för att värdera varje produktkategori. Slutligen fick respondenterna svara på 

frågan om hur villiga de skulle vara på att köpa produktkategorier ifrån var och ett utav de 

länderna som utvärderades. Resultaten visade att product country match kan vara en indikator på 

villigheten att köpa importerade produkter. Roth och Romeo (1992) illustrerade att om ett land 

uppfattas ha en positiv image och ifall denna image är viktig för en viss produktkategori, 

kommer konsumenter att vara mer villiga att köpa produkten ifrån det landet.  

Roth och Romeo (1992) redogör för att oförmånlig product country match kan förklara varför 

konsumenterna är ovilliga att köpa vissa produkter från vissa länder. Resultaten visade även 

ingen skillnad gällande kännedom om öl och cyklar bland amerikanska, mexikanska  

och irländska respondenter. Det fanns dock signifikanta skillnader för de andra  

fyra produktkategorierna. Dessutom visade resultaten på demografiska skillnader mellan 

urvalsgrupperna som var väldigt homogena och de visade inga förändringar i förutsägelsen av 

villigheten att köpa.  

Chao och Rajendran (1993) undersökte hur ägande av en mängd olika hushållsprodukter kan ha 

en påverkan på konsumenters interpersonella uppfattningar. Av särskilt intresse var 
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ursprungslandseffekter som skulle bedömas via konsumenternas profiler. Konsumentprofilerna 

konstruerades genom att de baserades på två nivåer av utländska produkter, Japan och Tyskland. 

Studien hade två nivåer av konsumentskildringar, universitetsprofessorer och arbetsledare samt 

tre nivåer av ägande av utländska produkter, hög, medium och låg.  Totalt valdes 14 produkter 

med olika varumärken ut och sammanlagt 499 studenter som slumpmässigt valdes ut för de 12 

behandlingsförhållandena. Varje student fick en konsumentprofil och ett frågeformulär.  

De ombads att ange sina uppfattningar gällande nationalitet av dessa märken: Japan, USA, 

Tyskland eller annat. Resultaten visade att attityder hos studenterna gentemot att äga importerade 

produkter är något mer prefererat och särskilt för de produkter som ägdes av professorerna. 

Studenterna uppfattade också att arbetsledarna skulle fortsätta att vara lojala mot inhemska 

produkter. Dessutom attribuerade studenterna en positiv image för de som ägde japanska 

tillverkade produkter istället för tyska. Resultaten visade även en markant ökning i popularitet 

för produkter ”made in Japan” i USA, i första hand för de 14 produkter som undersöktes i denna 

studie.  

Levin et al. (1993) granskade amerikanska konsumenters attityder mot ”Buy America First” och 

preferenser för japanska och amerikanska bilar. Respondenterna bestod av 71 studenter som 

ombads att rangordna sannolikheten för att köpa en bil från var och en av de sex företag som 

beskrivs av ursprungslandet, Japan och USA, och andelen japanska samt amerikanska arbetare.  

Resultatet av studien uppvisade att respondenterna hade en stark preferens för bilar från 

amerikanska företag, framför bilar tillverkade av japanska företag. Respondenterna uppvisade 

också en stark preferens för företag som främst anställer amerikanska arbetare. Resultaten visade 

också att attityder mot ”Buy America First” verkade representera en form utav nationalism.  

Detta åtskilt från uppfattningarna om kvalité och det uppfattades vara en dominerande faktor att 

föredra i rankningarna, särskilt när sammansättningen av personalen främst var amerikansk. 

Således kan ett unikt attribut påverka förköps avsikter genom nationalistiska känslor och dessa 

kan dominera andra uppfattningar baserade på ursprungslandet  

Akaah och Yaprak (1993) undersökte genom conjoint analys den inverkan som ursprungsland 

har på produktevaluering. De granskade även modererande influenser av produkt förtrogenhet 

och respondenternas nationalitet. Ett sammanlagt urval av 225 studenter från tre olika länder 

valdes ut för denna studie: 70 från Ghana, 54 från Turkiet och 101 ifrån USA.  
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Syftet med studien var respondenternas uppfattning gällande kvalitet om bilar ”made in” USA, 

Japan och Västtyskland. Sju bilattribut valdes ut för studien: yrkesskicklighet, ursprungsland, 

tillförlitlighet, körkomfort, formgivning och bränsleekonomi. Resultaten visade att påverkan av 

ursprungslandet var relativt svag, när det värderades som ett attribut i en rad produktattribut. 

Akaah och Yaprak (1993) drog slutsatsen att varken kännedomen om produkter eller 

respondenternas nationalitet hade haft en modererande inverkan på ursprungslandseffekter. 

Amerikanska respondenter upplevde till exempel att bilar som tillverkats i Japan och 

Västtyskland var av högre kvalité än bilar som var tillverkade i USA.   

Smith (1993) undersökte amerikanska konsumenters uppfattning mot tillverkade varor som var 

märkta regionalt. De valda regionerna i studien var Afrika, Latinamerika, Asien samt Västeuropa 

och de produkter som användes var ett tygstycke av medium väv samt ett mindre vinglas. 

Resultaten av studien visade att det fanns en viss grad av regionala konsumentfördomar och 

asiatiska produkter fick en mer positiv värdering än produkter från Västeuropa, Afrika och 

Latinamerika. Detta för några av det semantiska differential föremål som användes i 

undersökningen. Resultaten visade även att yngre konsumenter hade en mer negativ 

produktutvärdering än vad äldre konsumenter. Smith (1993) drog slutsatsen att användningen av 

sådan märkning skulle kunna lindra konsumenternas negativa fördomar mot produkter från 

utvecklingsländer. I tidigare studier med landsspecifika jämförelser har produkter från afrikanska 

och latinamerikanska länder inte klarat konkurrensen mot produkter från Västeuropa.  

2.3.2 Tidigare forskning 2000-2010 

Piron (2000) undersökte ursprungslandseffekter och överkonsumtion. Denna studie stärker 

ursprungslandseffekters betydelse gällande lyx gentemot nödvändiga produkter.  

Resultaten av studien är att ursprungslandseffekter har en större effekt på lyx produkter, medan 

den framträdande aspekten av konsumtionen kommer i andra hand. 

Hayden och Edwards (2001) skriver i deras artikel att under de senaste två decennierna har den 

svenska huvudstaden genomgått en snabb internationalisering. Detta har lagt fram en stor 

utmaning för den svenska ekonomins särprägel i allmänhet och i synnerhet dess 

anställningsförhållande. En central fråga som uppstår i artikeln är: ”i vilken utsträckning och på 

vilket sätt påverkas svenska multinationella företag av tydligheten av deras ursprungsland när de 

hanterar deras internationella arbetsstyrka?”. De undersökte dessa problem genom en granskning 
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av data som samlats in genom en mindre fallstudie av ett svenskt multinationellt företag.  

De förklarar resultaten med hänvisning till ledande uppfattningar om styrkor och svagheter i 

olika nationella affärssystem. 

Kotler och Gertner (2002) undersöker i sin studie hur generell landsimage påverkar attityder 

gentemot produkter, tjänster och förmågan att attrahera investeringar, företag och turister.  

De kom fram till att strategisk marknadsföring är av betydelse för att främja imagen av landets 

attraktionskraft. 

Chiou (2003) undersökte ursprungslandeffekter på rättegångs förväntningar, posttrial kognitiva 

och affektiva attityder, när individer har olika nivåer av produkt expertis. Resultaten visade att 

ursprungslandet har en inverkan på rättegångs förväntningar för både nybörjare och 

expertgruppen oavsett tvetydigheten på produktens prestanda.  

Zafar et al. (2004) undersökte konsumenters inställning till låg-involverings produkter, som till 

exempel bröd och kaffe i en ny industrialiserad nation. Respondenterna bestod av 236 stycken 

konsumenter i Singapore. Zafar et al. (2004) undersökte den påverkan ursprungsland har i 

förhållande till andra produktattribut i konsumenternas bedömning av inhemska och utländska 

livsmedel. Resultaten visade på att ursprungslandet är väsentligt när konsumenter ska värdera 

låg-involverings produkter i närvaron av yttre signaler, pris och varumärken. Zafar et al (2004) 

kom fram till att ursprungslandseffekten är svag och den avgörande faktorn är varumärket. 

Dessutom tyder resultaten även på att ett lands positiva image i vissa produktkategorier inte 

nödvändigtvis förs över till andra produktkategorier.  

Verlegh et al. (2005) redogör i sin artikel om ursprungslandseffekter gällande konsumenters 

bearbetning av reklamspåståenden. De finner att ursprungslandet har en tvåfaldig inverkan på 

produktens värderingar i egenskap av informativa attribut. Verlegh et al. (2005) finner att det 

förekommer direkta effekter av ursprungslandet på produkt värderingar och tre vägs 

interaktionen mellan ursprungsland, krav, favorisera och engagemang. Ytterligare analyser 

visade att ursprungslandet påverkar det sätt som konsumenter reagerar till måttliga och extrema 

krav, enligt villkoren i låg och hög engagemang. Den dubbla effekten av ursprungslandet på 

konsumenternas beteende framhäver dess betydelse för internationell marknadsföring. 
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Kinra (2006) undersöker konsumenternas attityder i Indien till inhemska och utländska 

varumärken. Detta gentemot bakgrund av den ökande förekomsten av utländska varumärken och 

stereotyper på ursprungsländer som täcker allt från positiv till negativ. Resultaten visade att 

kvalitén på utländska varumärken ansågs vara allmänt högre och bättre i jämförelse med lokala 

varumärken. De flesta konsumenter associerade även större mottaglighet av utländska 

varumärken på den indiska marknaden med bättre kvalitet till lägre priser. Trots hög nationalism 

och preferens för inhemsk tillverkning som framgår i den etnocentriska skalan, skulle detta 

kunna indikera på positiv inriktning mot inhemska varumärken. Indiska konsumenter har inga 

fördomar mot utländska varumärken, i själva verket värderar de utländska varumärkens teknik, 

kvalitet, status och självkänsla högre än vad de gör gällande indiska varumärkena. 

Yasin et al. (2007) undersöker effekterna av varumärkesursprungs image vid bildandet av 

varumärkes värdeökning. En faktoranalys genomfördes i studien på varumärkes värdeöknings 

dimensioner och det producerade tre faktorer: särprägel på varumärken, varumärkeslojalitet och 

varumärkeskännedom. Resultaten av regressionsanalysen visade att varumärkesursprungs image 

påverkar dimensionerna på varumärkets värdeökning positiv och att det fanns ett signifikant 

samband. Resultaten visade även att varumärkesursprungs image påverkar varumärkes 

värdeökning, antingen direkt eller indirekt genom förmedlande effekter av varumärkets 

särprägel, varumärkeslojalitet och varumärkeskännedom. 

Chattalas, Kramer och Takada (2008) redogör för effekterna av nationella stereotyper gällande 

ursprungslandseffekter. Syftet med deras studie är att utveckla ett konceptuelltramverk av 

effekterna från nationella stereotypmått på ursprungslandseffekter. För att därefter skapa en 

tydlig modell och bryta ner det i små beståndsdelar.  Resultatet av studien är att Stereotype 

content-model är ett användbart verktyg för att utforska relationen mellan nationella stereotyper 

och ursprungslandsvärderingar.  

Schnettler et al. (2009) redogör för konsumenternas vilja att betala för nötkött i ett 

utvecklingsland. Schnettler et al. (2009) valde att mäta effekten av information om 

ursprungslandet, pris och djurhantering före slakt i Chile. Resultaten visade att ursprung och 

information om behandling av djuren är viktigare än priset. Djurens välbefinnande är viktigt men 

konsumenterna är inte villiga att betala mer för att veta hur djuren behandlas.  
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Samiee (2010) gör en granskning av Roth och Diamantopoulous (2009) artikel  

”Advancing the country image construct” med syftet att belysa bristerna i 

ursprungslandslitteraturen. Litteraturen ignorerar det mest centrala punkter som bör påverka både 

riktning och utformning av lands relaterade forskning om internationell marknadsföring.  

Enligt Samiee (2010) förtjänar minst sex nyckelfaktorer i ursprungslandsforskningen mer 

uppmärksamhet i framtida studier. Dessa omfattas utav: (1) en globalisering av marknaderna,  

(2) ekologiskt lämpliga mönster, (3) land ursprungsland kunskap och prominens, (4) märkning 

praxis och krav, (5) fokus på lämpliga segment, (6) ursprungslandsrollen i utländska 

direktinvesteringsprocessen.  

2.3.3 Ghazali et al. - The Malaysian Consumers’ Perception (2008) 

Ghazali et al. (2008) har skrivit artikeln “Products and Country of Origin Effects: The Malaysian 

Consumers’ Perception”. Syftet var att redogöra för malaysiska konsumenters uppfattning 

gentemot utländska produkter, men i synnerhet för hur ursprungslandseffekten påverkar deras 

beteende. Resultaten visade att de malaysiska konsumenterna är benägna att hänföra högre 

kvalitet för produkter som framställts i de utvecklade länderna. Studien visade även att den 

genomsnittliga malaysiska konsumenten inte anser att ursprungslandsaspekten är deras största 

prioritet när de ska köpa en produkt. Det är istället andra produktattribut som dess kvalité, 

tekniska förmåga och pris som är avgörande. 

2.3.3.1 Studiens metod 

I denna studie används Han och Terpstras (1988) produktdimensioner. Uppsättningen av 

frågeformulären kommer ifrån Darling och Wood (1990). Enkäten är uppdelad i fem sektioner 

från punkt A till E, men denna studie har endast behandlat de två första sektionerna.   

Sektion A behandlar ursprungsländers generella uppfattning detta genom att respondenterna fick 

svara på 14 stycken påståenden gällande ursprungslandsinformation. Medan sektion B består av 

två delar: den första delen redogör för respondenternas uppfattning om vilka länder som 

respondenterna anser ha hög produktkvalité och det är produktkvalité vilket används som 

mätningsvariabeln. Detta genom att be respondenterna att rangordna tio listade länder i fallande 

ordning. De länder som respondenterna fick rangordna var: Japan, Tyskland, USA., England, 

Sydkorea, Malaysia, Taiwan, Kina, Mexiko och Thailand. Den andra delen redogör för 

respondenternas uppfattning om olika dimensioner av en produkt i allmänhet och detta gjordes 
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genom att respondenterna fick rangordna 12 produktdimensioner. Artikeln som  

Ghazali et al. (2008) har skrivit är av betydelse då denna uppsats enkätutformning och metodik 

delvis baseras på denna artikel. Författarna kommer att presentera detta utförligare i 

metodkapitlet. I denna uppsats kommer författarna inte att beakta de 12 produktdimensionerna. 

2.4 Sammanfattning & diskussion av tidigare studier 

Författarnas avsikt med den omfattande genomgången av tidigare studier är att ge läsaren en 

övergripande bild över den tidigare forskningen som har bedrivits mot konsumenter och i 

synnerhet studenter. Författarna vill även understryka att forskningsfronten i ämnesområdet 

fortfarande är aktuellt. De aspekter som kommer att tas upp vidare i denna sammanfattning är 

relevanta och kommer därför att beaktas av författarna i uppsatsens analys- samt slutsatskapitel.  

Genomgående i de tidigare studier som har presenterats har forskare velat ta reda på attityder och 

uppfattningar gentemot specifika produkter. De har även varit intresserade av 

ursprungslandseffekter, nationella stereotyper, stereotypa ursprungslandseffekter och 

landsimage. Konsumenter uppmanades av forskare att ranka länder mot specifika produkter eller 

mot andra länder, detta för att se hur konsumenter rankar olika länder. Dessa länder består av 

utvecklingsländer och utvecklade länder som jämförts med varandra.  Tidigare studier som har 

presenterats ovan, har kommit fram till att det finns tendenser hos konsumenter till partiskhet, 

viss patriotism och nationalism för importerade produkter.  I de tidigare studierna har forskare 

genomgående använt sig av både låg och hög involverigs produkter 

Gaedeke (1973) använde i sin studie Likerts metod, som är en summering av rankningar och 

denna användes i studien för att skapa en fem gradig kvalitetsskala som består av: Bra 5 poäng 

till mycket dålig 1 poäng. Författarna har i uppsatsen inspirerats av Likerts metod och har 

utformat en likartad metod i denna uppsats. Detta kommer författarna att förklara utförligare i 

metodkapitlet.   
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3. Metod 

Kapitel 3 

Metodkapitlet utgörs av genomgående beskrivningar och motiveringar till den metod som valts 

följt utav uppsatsens population samt urval. Därefter beskrivs enkätdesignen, datainsamlingen 

och det praktiska tillvägagångssättet. Slutligen presenteras uppsatsens medelvärdesberäkning, 

primära och sekundär data samt källkritik. 

 

3.1 Vetenskaplig huvudinriktning 

Vetenskaplig metod är ett samlingsnamn för de tillvägagångssätt som väljs ut för att sedan arbeta 

efter. Metodläran är ett systematiskt sätt att undersöka realiteten och ett sätt att samla in, bearbeta 

och sammanfatta information. Två vetenskapliga förhållningssätt är positivism och hermeneutik. 

Positivismen har sin grund i den naturvetenskapliga forskningstraditionen, där välbetänkt och 

logiskt prövbar kunskap rekommenderas. Forskning som är genomförd enligt det positiva 

förhållningssättet bygger på absolut och verifierbar data, som förvärvats deduktivt genom 

hypoteser fastställts utifrån teori, för att senare prövas empiriskt. En positivistisk forskare 

undersöker helheten genom att bryta ner problemet som undersökts i mindre beståndsdelar för att 

sedan studera dessa (Patel & Davidson, 2003).  

Hermeneutiken definieras genom att vara den tolkande och förstående metodologin som 

dessutom påstås vara motsatsen till positivismen (Sohlberg & Sohlberg, 2009).  

Inom hermeneutiken är den absoluta sanningen inte central som i positivismen, utan det 

grundläggande är förhållningssättet till teorin och förståelsen som kopplas till empirin. Det finns 

ingen bestämd utgångspunkt i tolkandet och därför kan forskaren variera mellan ett objektiv och 

subjektivt förhållningsätt. Helheten av ett fenomen och de mindre beståndsdelarna sätts i 

förhållande till varandra för att kunna uppnå en fullständig förståelse som möjligt 

Denna uppsats kommer att ha ett hermeneutiskt förhållningssätt, där avsikten är att angripa 

forskningsproblemet genom att tolka insamlad teori, tidigare studier och empiri. För att därefter 

utveckla en bredare förståelse inom ämnesområdet. Det valda förhållningssättet kan medföra att 
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egna värderingar influerar insamlingen, tolkandet och bearbetningen av data, men inom 

hermeneutiken ses detta inte som ett hinder. Då forskarens förståelse anses vara en tillgång för 

tolkandet av ett forskningsproblem (Patel & Davidson, 2003). Uppsatsen innehåller en 

kvantitativ enkätundersökning med ett hermeneutikiskt betraktelsesätt men ett positivistiskt 

betraktelsesätt hade legat närmre till hands. Detta har författarna tagit hänsyn till genom att vara 

objektiva. 

3.2 Val av metod  

Forskningsansatsen redogör för hur forskare kan gå tillväga för att dra vetenskapliga slutsatser 

som de senare kan basera sitt resultat på (Andersen, 1998). Forskare kan antingen använda en 

deduktiv eller induktiv ansats eller en bladning mellan dessa som kallas för abduktion.  

Vid deduktion utgår en forskaren från generella teorier och principer för att sedan dra slutsatser 

om det specifika. De arbetar efter bevisandets väg och undersöker teori med hjälp utav empiri 

(Patel & Davidson, 2003). Forskare som väljer att använda sig av en induktiv ansats arbetar efter 

upptäckandets väg och avser att utifrån empiri skapa en ny teori (Ibid, 2003). Utgångspunkten 

vid induktion är att i det specifika kunna dra slutsatser om det generella. Abduktion är en ansats 

där forskaren arbetar växelvis med deduktion och induktion samt har utgångspunkten i det 

specifika genom att först induktivt utforma en preliminär teori.  

För att därefter med deduktiva metoder pröva denna teori med hjälp utav ny empiri. Detta kan 

leda i sin tur att nya specifika slutsatser åter generaliseras och teori utvecklas (Ibid, 2003).  

Författarna har i denna uppsats valt att grunda sig på en deduktiv ansats, då uppsatsen utgår 

utifrån redan generella principer och teorier som har insamlats. Författarna kommer därefter att 

dra slutsatser om det specifika problemområdet. 

Valet av undersökningsmetod fastställer sättet som en forskare går tillväga för att införskaffa och 

bearbeta data, med andra ord analysera och tolka data. Två huvudsakliga undersökningsmetoder 

är kvalitativ och kvantitativ metod. När en undersökning avser att skapa djupare förståelse av ett 

forskningsproblem är det den kvalitativa metoden som främst används. Fokuset i denna metod 

ligger på att förstå de samband och helheten som forskningsproblemet ryms, istället för att 

granska själva problemet i mindre beståndsdelar (Andersen, 1998). När en kvalitativ 

undersökningsmetod används samlas mjuk data in som kan vara i form av text, bild eller 
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symboler. Materialet ska sedan tolkas av forskaren för att komma åt meningsinnehållet och 

innebörden bakom dessa data (Johannessen & Tufte, 2003).   

Kvantitativ undersökningsmetod är användbar när avsikten med undersökningen är att förklara 

orsakerna bakom forskningsproblemet (Andersen, 1998). När denna metod används samlas hård 

data in som görs mätbara för att tolkas och förklaras genom statistiska beräkningar. För att 

därefter kunna presenteras som generaliserbar statistik inom forskningsområdet  

(Johannessen & Tufte, 2003). Författarna i denna uppsats har gjort en genomgång i tidigare 

forskningsavsnittet gällande olika forskares val av tillvägagångssätt för att lösa diverse problem. 

Den metod som forskare främst har använt sig av är kvantitativ ansats. Detta eftersom forskarna i 

de tidigare studierna ville uppnå en bredare förståelse istället för en djupgående. Författarna har i 

denna uppsats valt att följa det tillvägagångssätt som forskarna i de tidigare studierna använts sig 

utav. Därför kommer denna uppsats att ha en kvantitativ ansats.  

Författarna har som tidigare nämnts inspirerats av artikeln “Products and Country of Origin 

Effects: The Malaysian Consumers’ Perception (2008)”. Det som är av väsentlighet i artikeln för 

denna uppsats är 14 stycken påstående om ursprungslandsinformation samt en metodik för 

rankning av länder. Författarna kommer att förklara de 14 påståendena och rankningen av 

länderna mer ingående och dess funktion för uppsatsen. Detta kommer författarna redogöra för 

under rubriken enkätdesign. 

3.3 Population & Urval 

Vid insamling av primärdata behövs en målpopulation identifieras. För att erhålla en hanterbar 

grupp respondenter bör ett urval göras från denna population. Desto större urval ju större är 

sannolikheten att urvalets uppfattning stämmer överens med målpopulationen  

(Christensen et al., 2001). Det finns två olika typer av urval: sannolikhetsurval och icke-

sannolikhetsurval. I ett sannolikhetsurval har varje respondent samma möjlighet att hamna i 

urvalspopulationen, då urvalet sker slumpmässigt. Forskaren måste vid valet av respondenter 

säkerställa att valet inte utesluter någon. Detta kan uppnås genom till exempel slumptalstabeller 

eller lottning (Ibid, 2001).  

Ett icke-sannolikhetsurval är motsatsen till ett sannolikhetsurval, detta innebär att respondenterna 

inte väljs ut slumpmässigt. Denna metod lämpar sig för kvalitativa undersökningar, då avsikten 
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är att erhålla fördjupad förståelse och kunskap, istället för att presentera statistik. Ett exempel på 

ett icke-sannolikhetsurval är ett bekvämlighetsurval. Vid ett bekvämlighetsurval är det 

tillgängligheten av respondenterna som avgör ifall de ska ingå i urvalet eller inte (Ibid, 2001).  

Författarna i uppsatsen har identifierat svenska och finländska konsumenter som målpopulation. 

För att kunna göra denna population hanterbar har författarna identifierat ett urval som består av 

svenska och finländska studenter. Studenterna utgörs av 100 svenska och 100 finländska 

studenter. Författarna har valt att dela upp studenterna i två grupper som består av 50 stycken 

svenska män samt 50 kvinnor, detsamma gäller för de finländska studenterna. 

Valet av detta urval har gjorts på grund av att studenter har varit undersökningsobjekt i tidigare 

forskning inom ämnesområdet ursprungsland. Författarna har valt att göra ett 

bekvämlighetsurval vid valet av respondenter till enkätundersökningen. Valet av antal 

respondenter har författarna utarbetat utifrån det antal som använts i den tidigare forskningen. 

Hädanefter kommer författarna att benämna studenterna som: konsumenter, respondenter och de 

tillfrågade.  

3.4 Enkätdesign 

Enkäten är indelad i tre delar där den första delen innehåller frågor om respondenternas kön, 

ålder och nettoinkomst per månad. I den andra delen av enkäten ombads respondenterna att 

besvara 14 stycken påståenden angående ursprungslandsinformation. Detta gjordes genom att 

respondenterna fick ringa in svarsalternativ på en fyrskalig skala där: 4 = instämmer helt,  

3 = instämmer delvis. 2 = instämmer inte, 1 = instämmer inte alls.  Påståenden som författarna 

använt sig av i sin enkätutformning grundar sig på påståenden som använts i artikeln ”Products 

and Country of Origin Effects: The Malaysian Consumers’ Perception (2008)”. Författarna har 

omarbetat dessa påståenden och genom detta har enkätutformningen anpassats till uppsatsens 

urvalsgrupp. Den tredje delen går ut på att respondenterna ska rangordna 14 listade länder i 

fallande ordning gällande tillförlitlighet och produktkvalité. Rankningen av länder gällande 

produktkvalité har författarna hämtat ifrån den ovannämnda artikeln, men författarna har tillfört 

ytterligare en mätvariabel som är tillförlitlighet. Respondenterna ombads att rangordna länder 

efter tillförlitlighet och produktkvalité, där 1 är högst och 14 är lägsta rakningen. Länderna i 

enkätundersökningen är: Tyskland, Schweiz, Sverige, Norge, Grekland, Danmark, Finland, 

Portugal, Irland, England, Spanien, Holland, Italien och Österrike.  
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3.4.1 Val av länder 

De länder som är i fokus i denna uppsats är PIIGS-länderna, Sverige och Finland. De övriga 

länderna i har författarna valt att ta med då dessa ingår i Yearbook 2011:s topp 20 rankning av 

internationellt konkurrenskraftiga länder
2
. Dessutom ska dessa länder ha den funktionen att det 

inte blir uppenbart för respondenterna att PIIGS-länder, Sverige och Finland är de länder som är i 

fokus. Författarna har enbart valt att ta med de Europeiska länderna förutom Luxemburg från 

rankningslistan. Sverige och Finland finns med i topp 20 rankningslistan, men författarna vill 

utöver detta ha med dessa länder, eftersom att urvalsgrupperna gjorts ifrån dessa länder.   

3.5 Datainsamling & Praktiskttillvägagångssätt 

Data för den empiriska undersökningen insamlades genom en fyrasidig enkät med frågor om 

ursprungslandsinformation. Författarna valde att dela ut enkäter vid Tammerfors Universitet och 

Södertörns Högskola. Under tre dagar våren 2012 ombads 100 studenter vid Tammerfors 

Universitet att svara på enkäten. Författarna delade ut enkäterna personligen vid 

universitetsområdet samt att de bevakade processen när respondenterna svarade på enkäterna. 

Detta för att övervaka att enkäterna fylldes i fullständigt. Processen för insamling av data ifrån 

studenterna vid Södertörns Högskola våren 2012 utfördes på samma sätt som vid Tammerfors 

Universitet. Författarna valde vid båda lärosätena att dela ut enkäterna i kafeterior, bibliotek samt 

andra offentliga platser där studenter samlas. Motivering till val av dessa lärosäten är att båda 

författarna är studenter vid Södertörns Högskola och att en av författarna har kopplingar till 

Tammerfors och därför valdes Tammerfors Universitet. Data som kommer att införskaffas 

kommer att behandlas i SPSS, Statistical Package for Social Science, och Excel.  

3.6Medelvärdesberäkning 

3.6.1 Beräkning av påståendena 

Författarna har listat upp påståendena i den andra delen av enkäten i ett poängsystem. 

Poängsystemet ser ut på följande vis: Instämmer helt = 4 poäng, instämmer delvis = 3 poäng, 

instämmer inte = 2 poäng, instämmer inte alls = 1 poäng  

Medelvärde för varje påstående kommer att beräknas på följande vis: 

                                                 
2
 IMD Yearbook (2011) 
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Ett exempel på detta är ifall 100 stycken svenska konsumenter valt att instämma helt som är 4 

poäng, det vill säga val av instämmande av ett påstående, med påstående 5 som är:  

Du vägrar att köpa en produkt utan att känna till dess ursprungsland. Respondenterna i detta 

exempel består av 100 stycken svenska konsumenter och totala respondenterna är 100 stycken 

svenska konsumenter.  Därav ser uträkningen på följande vis: 

     

   
   

Författarna har valt att analysera medelvärdet på följande vis: de medelvärden som är lägre än 

2,5 är inte instämmande med påståendet och de som är högre än 2,5 är instämmande. I detta 

exempel instämmer de svenska konsumenterna med påstående 5. Författarna har också beräknat 

ut det totala genomsnittliga medelvärdet för alla påståenden. Medelvärdesberäkningen kommer 

att jämföras och analyseras mellan svenska samt finländska konsumenter i analyskapitlet. 

3.6.2 Beräkning rankning av länderna 

Medelvärdet för varje land kommer beräknats på följande vis: 

                               

                           
             

Antalet rankningar utgörs av hur många konsumenter som valde att ranka ett specifikt land med 

en rankning. Till exempel ifall 100 stycken svenska konsumenter valde att ranka Tyskland med 

rankning 6, som är rankningsvärdet och det totala antalet respondenter består av 100 stycken 

svenska konsumenter.  Uträkningen blir då följande:  

     

   
    

Antalet rankningar ska multipliceras med rankningsvärdet för att sedan divideras med totala 

antalet respondenter. Detta gäller för både mätvariablerna tillförlitlighet och produktkvalité.  

Författarna kommer att ranka medelvärdena utifrån lägst till högst medelvärde. Det lägsta 

medelvärdet representerar det land som har fått högsta rankningen gällande tillförlitlighet eller 



- En studie om Country of origin   Gonzalez & Trädgårdh 

36 
 

produktkvalité. Däremot representerar det högsta medelvärdet de land som har fått den lägsta 

rankningen gällande tillförlitlighet eller produktkvalité. 

3.7 Primär & Sekundärdata 

En undersökning baseras på data som införskaffas och analyseras, tolkas samt presenteras.  

Till primärdata räknas all data som forskaren själv har införskaffat i undersökningens syfte.   

Data kan vara i form av intervjuer, enkäter samt tester. All data som har samlats in i ett annat 

syfte än för den aktuella undersökningen av personer, forskare eller institutioner som inte är 

involverade i den aktuella undersökningen klassas som sekundärdata (Andersen, 1998). 

Insamling av data i denna uppsats avser att erhålla många perspektiv på forskningsområdet.  

Primärdata i denna uppsats är enkätundersökningen och sekundärdata är bearbetningen samt 

insamlandet av information från vetenskapliga artiklar, rapporter, litteratur och internetkällor. 

Författarna har använt sig av Södertörns Högskolas databaser för att samla in sekundärdata, som 

till stor del utgörs av vetenskapliga artiklar.   

3.8 Källkritik 

Enligt nationalencyklopedin är källkritik en vetenskaplig metod som används för att kritiskt 

granska ifall något är sant
3
. Denna uppsats utgörs främst av vetenskapliga artiklar och dessa 

artiklar har blivit reviderade av andra forskare. Detta innebär att trovärdigheten av dessa artiklar 

är hög. De rapporter som författarna har använt sig av i uppsatsen har utfärdats av 

Globaliseringsrådet och Konjunkturinstitutet och författarna anser att dessa källor är trovärdiga. 

De tryckta källorna har främst använts i metodkapitlet för att beskriva olika forsknings ansatser. 

Internetkällorna som använts i uppsatsen har granskats kritiskt utav författarna.  

 

 

 

                                                 
3
 www.ne.se/-källkritik 
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4. Empiri 

Kapitel 4 

I empirikapitlet redovisas data som insamlats från enkätundersökningen. Kapitlet inleds genom 

att presentera de svenska konsumenternas svar på enkäten följt utav de finländska 

konsumenternas. Den empirin som presenterats kommer att ligga till grund för analysarbetet i 

nästkommande kapitel.   

 

4.1 Sammanställning av enkätundersökningen  
Respondenterna ombads vid första delen av enkätundersökningen att besvara frågor om ålder och 

nettoinkomst per månad. I andra delen av enkäten fick respondenterna svara på 14 stycken 

påståenden, där de fick ringa in de alternativ som överensstämde med deras åsikt. I den sista 

delen fick respondenterna ranka de utvalda länderna efter tillförlitlighet och produktkvalité,  

där 1 är högsta och 14 är den lägsta rankingen. 

4.1.1 Svenska konsumenters ålder och nettoinkomst per månad 

Figur 1: Hur gammal är du? (Sverige) 

 

Respondenterna mellan 21-25 år utgörs av 56 % medan respondenterna mellan 18-20 år och  

26-30 består av 22 % vardera.  
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Figur 2: Vad har du för nettoinkomst per månad? (Sverige) 

  

Respondenter mellan intervallet 0-5 000 kr utgjordes av 27 % och de som låg mellan  

5 001-10 000 kr bestod utav 48 %. Medan de respondenter som svarade att de tjänade mellan  

10 001-15 000 kr var 17 % och de som tjänade 20 001 kr och över bestod av 6 %.  

4.1.2 Svenska konsumenters påståenden 

Påstående 1 - När du planerar att köpa dyra produkter som till exempel en mobiltelefon, tv eller 

dator, försöker du alltid att reda på i vilket land produkten är tillverkad.  

Figur 3: Påstående 1 (Sverige) 

 

 

 

 

 

 

 

 

De svar som respondenterna gav gällande detta påstående var att 12 % instämde helt medan  

31 % instämde delvis. De som inte instämde och de som inte alls instämde utgjordes av 33 % 

respektive 24 %. 
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Påstående 2 - Du anser att det är viktigt att leta efter information om ursprungslandet när du 

beslutar dig för att köpa en viss produkt. 

Figur 4: Påstående 2 (Sverige) 
 

 

I detta påstående var det 9 % av respondenterna som instämde helt medan 35 % instämde delvis.  

De som inte instämde och inte alls instämde bestod av 31 % och 25 %. 

Påstående 3 - För att försäkrar dig om att du köper en produkt eller ett varumärke av högsta 

kvalité, tar du reda på i vilket land produkten är tillverkad.  

Figur 5: Påstående 3 (Sverige) 

 

De respondenter som instämde helt med detta påstående var 13 % och 43 % svarade att de 

instämde delvis. Respondenterna som svarade att de inte instämde och inte alls instämde 

utgjordes av 32 % samt 12 %.  
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Påstående 4 - Ifall du har lite erfarenhet om en viss produkt söker du efter information om 

produktens ursprungsland, detta för att hjälpa dig att göra ett mer välgrundat köpbeslut. 

Figur 6: Påstående 4 (Sverige) 

 

I detta påstående var det 12 % av respondenterna som instämde helt och 43 % som instämde 

delvis. De som inte instämde bestod av 30 % och 15 % instämde inte alls.  

Påstående 5 - Du vägrar att köpa en produkt utan att känna till dess ursprungsland.  

Figur 7: Påstående 5 (Sverige)  

 

Respondenterna som instämde helt och delvis med detta påstående bestod av 3 % och  

13 %. Av de tillfrågade var det 47 % som inte instämde och 37 % som inte alls instämde med 

detta påstående. 
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Påstående 6 - När du köper en produkt anser du att ursprungslandet är avgörande för produktens 

tekniska standard.  

Figur 8: Påstående 6 (Sverige) 

 

 

 

 

 

 

 

Respondenterna som instämde helt med detta påstående var 15 % medan 45 % av respondenterna 

instämde delvis. De som inte instämde var 29 % och de som inte alls instämde var 11 %.  

Påstående 7 - Då du köper en ny produkt är information om ursprungslandet den första aspekten 

du tar hänsyn till. 

Figur 9: Påstående 7 (Sverige) 

 

De tillfrågade som instämde helt med påståendet var 4 % medan 14 % svarade att de instämde 

delvis. De respondenter som inte instämde utgjordes av 58 % medan de som inte alls instämde 

bestod utav 24 %.  
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Påstående 8 - Du anser att kvalitén på produkten inte avgörs av ursprungslandet. 

Figur 10: Påstående 8 (Sverige) 

 

Av respondenterna svarade 19 % att de instämde helt med detta påstående, medan 53 % svarade 

att de instämde delvis. De som inte instämde med påståendet bestod av 21 % och de som inte alls 

instämde utgjordes av 7 %. 

Påstående 9 - När du köper en produkt som innefattar hög risk för fel som till exempel en 

digitalkamera, anser du att en person alltid bör beakta produktens ursprungsland. 

Figur 11: Påstående 9 (Sverige) 

 

I detta påstående svarade 15 % av de tillfrågade att de instämde helt med påståendet och  

44 % svarade att de instämde delvis. De som inte instämde med detta var 35 % av 

respondenterna och de som inte instämde alls utgjordes av 6 %.  
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Påstående 10 - Då du köper en produkt av mindre värde som till exempel en t-shirt eller skor 

anser du att det är mindre viktigt ta reda på produktens ursprungsland. 

Figur 12: Påstående 10 (Sverige) 

 

I detta påstående svarade 38 % att de instämde helt och 40 % svarade att de instämde delvis.  

De som inte instämde utgjordes av 19 % och 3 % av respondenterna instämde inte alls. 

Påstående 11 - Sökning av information om ursprungslandet är mindre viktigt för varor av 

mindre värde än för varor av högre värde. 

Figur 13: Påstående 11 (Sverige)  

 

Gällande detta påstående svarade 13 % att de instämde helt medan 50 % svarade att de instämde 

delvis. Av de tillfrågade svarade 27 % att de inte instämde med detta påstående, medan 10 % inte 

alls instämde. 
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Påstående 12 - Du tar reda på en produkts ursprungsland för att fastställa kvalitén på produkten.  

Figur 14: Påstående 12 (Sverige) 

 

De respondenterna som svarade att de instämmer helt utgjordes av 12 % medan de respondenter 

som instämde delvis bestod av 43 %. Av de tillfrågade svarade 34 % att de inte instämde och  

11 % svarade att de inte alls instämde med detta påstående. 

Påstående 13 - När du ska köpa en produkt som är acceptabel för din familj och dina vänner 

söker du efter produktens ursprungsland. 

Figur 15: Påstående 13 (Sverige) 

 

Av de respondenter som svarade var det 7 % som instämde helt och 27 % som instämde delvis 

med det här påståendet. De tillfrågade som inte instämde med detta bestod av 49 % och de som 

inte alls instämde utgjordes av 17 %. 
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Påstående 14 - Du söker efter information om ursprungsländerna för att välja ut den bästa 

produkten som finns tillgänglig i en viss produktklass. 

Figur 16: Påstående 14 (Sverige) 

 

I detta påstående svarade 18 % att de instämde helt medan 42 % svarade att de instämde delvis. 

De som inte instämde med detta påstående var 24 % av respondenterna och de som inte alls 

instämde utgjordes av 16 %. 

Tabell 1 illustrerar de svenska konsumenternas svar med ett medelvärde för varje påstående och 

längst ner har ett totalt genomsnittligt medelvärde räknats ut.  
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Tabell 1: Påstående Medelvärde (Sverige) 

Påståenden N Medelvärde 

1. När du planerar att köpa dyra produkter som till exempel en 

mobiltelefon, tv eller dator, försöker du alltid att reda på i vilket 

land produkten är tillverkad.  

100 2,31 

2. Du anser att det är viktigt att leta efter information om 

ursprungslandet när du beslutar dig för att köpa en viss produkt. 

100 2,28 

3. För att försäkrar dig om att du köper en produkt eller ett 

varumärke av högsta kvalité, tar du reda på i vilket land produkten 

är tillverkad.  

100 2,57 

4. Ifall du har lite erfarenhet om en viss produkt söker du efter 

information om produktens ursprungsland, detta för att hjälpa dig 

att göra ett mer välgrundat köpbeslut. 

100 2,52 

5. Du vägrar att köpa en produkt utan att känna till dess 

ursprungsland.  

100 1,82 

6. När du köper en produkt anser du att ursprungslandet är 

avgörande för produktens tekniska standard.  

100 2,64 

7. Då du köper en ny produkt är information om ursprungslandet 

den första aspekten du tar hänsyn till. 

100 1,98 

8. Du anser att kvalitén på produkten inte avgörs av 

ursprungslandet. 

100 2,84 

9. När du köper en produkt som innefattar hög risk för fel som till 

exempel en digitalkamera, anser du att en person alltid bör beakta 

produktens ursprungsland. 

100 2,68 

10. Då du köper en produkt av mindre värde som till exempel en t-

shirt eller skor anser du att det är mindre viktigt ta reda på 

produktens ursprungsland. 

100 3,13 

11. Sökning av information om ursprungslandet är mindre viktigt 

för varor av mindre värde än för varor av högre värde. 

100 2,66 

12. Du tar reda på en produkts ursprungsland för att fastställa 

kvalitén på produkten.  

100 2,56 

13. När du ska köpa en produkt som är acceptabel för din familj och 

dina vänner söker du efter produktens ursprungsland. 

100 2,24 

14. Du söker efter information om ursprungsländerna för att välja ut 

den bästa produkten som finns tillgänglig i en viss produktklass. 

100 2,62 

Total genomsnittliga Medelvärdet  2,49 

Tabellen redogör för de 14 påståendena gällande de svenska konsumenterna. 

Medelvärdesberäkningen kommer att behandlas genomgående i analyskapitlet.  

 



- En studie om Country of origin   Gonzalez & Trädgårdh 

47 
 

4.1.3 Svenska konsumenters rankning av länder 

Tabell 2 visar de svenska konsumenternas rankning gällande tillförlitlighet i medelvärde. 

Dessutom åskådliggörs rankningsordningen för länderna. 

Tabell 2: Rankning Tillförlitlighet (Sverige) 

Land N Medelvärde Rank 

Sverige 100 1,62 1 

Tyskland 100 3,21 2 

Schweiz 100 4,95 3 

Norge 100 4,52 4 

Danmark 100 5,46 5 

England 100 5,65 6 

Finland 100 6,66 7 

Österrike 100 8,16 8 

Holland 100 8,51 9 

Italien 100 10,28 10 

Irland 100 10,74 11 

Spanien 100 11,27 12 

Portugal 100 11,94 13 

Grekland 100 13,46 14 

Sverige fick ett medelvärde på 1.62 och Finland fick ett på 6,66. PIIGS-länderna har fått följande 

medelvärden: Italien fick ett medelvärde på 10,28, Irland, 10,74, Spanien, 11,27, Portugal 11,94 

och Grekland med 13,46. 
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Tabell 3 redogör för de svenska konsumenternas rankning gällande produktkvalité i medelvärde. 

Dessutom visas rankningsordningen för respektive land. 

Tabell 3: Rankning Produktkvalité (Sverige) 

Land N Medelvärde Rank 

Sverige 100 1,94 1 

Tyskland 100 2,6 2 

Schweiz 100 4,43 3 

Norge 100 5,25 4 

England 100 5,42 5 

Finland 100 5,51 6 

Danmark 100 5,89 7 

Österrike 100 7,96 8 

Holland 100 8,62 9 

Italien 100 10,05 10 

Irland 100 10,63 11 

Spanien 100 11,34 12 

Portugal 100 12,02 13 

Grekland 100 13,34 14 

Sverige fick ett medelvärde på 1,94 och Finland fick ett på 5,51. PIIGS-länderna har fått följande 

medelvärden: Italien fick ett medelvärde på 10,05, Irland 10,63, Spanien 11,34, Portugal med 

12,02 och Grekland med 13,34.  
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4.1.4 Finländska konsumenters ålder och nettoinkomst per månad 

Figur 17: Hur gammal är du? (Finland) 

 

Respondenterna mellan åldersintervallet 18-20 år utgörs av 20 % medan respondenterna mellan 

21-25 år består utav 54 % och åldersintervallet 31-40 år utgörs av 5 %.    

 

 

Figur 18: Vad har du för nettoinkomst per månad? (Finland) 

 

Respondenterna mellan intervallet 0-500 € bestod av 37 % och de som låg mellan   

501-1000 € utgjordes av 51 %. De respondenter som svarade att de tjänade 1001-1500 € var 9 % 

och de som tjänade 2001 € och över bestod av 3 %.  
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4.1.5 Finländska konsumenters påståenden 

Påstående 1 - När du planerar att köpa dyra produkter som till exempel en mobiltelefon, tv eller 

dator, försöker du alltid att reda på i vilket land produkten är tillverkad. 

Figur 19: Påstående 1 (Finland) 

 

Respondenternas som instämde helt eller delvis med detta påstående bestod av 18 % och 42 %. 

Medan de tillfrågade som inte instämde eller inte instämde alls utgjordes av 23 % samt  

17 %. 

Påstående 2 - Du anser att det är viktigt att leta efter information om ursprungslandet när du 

beslutar dig för att köpa en viss produkt. 

Figur 20: Påstående 2 (Finland) 

 

Av respondenterna var det 22 % som instämde helt med detta påstående och 51 % som instämde 

delvis. Medan 19 % respektive 8 % av respondenterna inte instämde och inte alls instämde.  
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Påstående 3 - För att försäkrar dig om att du köper en produkt eller ett varumärke av högsta 

kvalité, tar du reda på i vilket land produkten är tillverkad.  

Figur 21: Påstående 3 (Finland) 

 

I detta påstående var det 18 % av respondenterna som instämde helt och 53 % som instämde 

delvis. Medan det var 22 % av de tillfrågade som inte instämde och 7 % som inte instämde alls. 

Påstående 4 - Ifall du har lite erfarenhet om en viss produkt söker du efter information om 

produktens ursprungsland, detta för att hjälpa dig att göra ett mer välgrundat köpbeslut. 

Figur 22: Påstående 4 (Finland) 

 

Av de tillfrågade var det 4 % som instämde helt med detta påstående och 27 % som instämde 

delvis. Medan 53 % inte instämde och 16 % av respondenterna inte alls instämde med detta 

påstående. 

18% 

53% 

22% 

7% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 

4% 

27% 

53% 

16% 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

Instämmer 

helt 

Instämmer 

delvis 

Instämmer 

inte 

Instämmer 

inte alls 



- En studie om Country of origin   Gonzalez & Trädgårdh 

52 
 

Påstående 5 - Du vägrar att köpa en produkt utan att känna till dess ursprungsland.  

Figur 23: Påstående 5 (Finland) 

 

I detta påstående var det 4 % av respondenterna som instämde helt, medan 14 % instämde delvis. 

De respondenter som inte instämde med detta påstående utgjordes av 52 % och de som inte alls 

instämde bestod utav 30 %. 

Påstående 6 - När du köper en produkt anser du att ursprungslandet är avgörande för produktens 

tekniska standard.  

Figur 24: Påstående 6 (Finland) 

 

Av de tillfrågade var det 10 % respektive 40 % som instämde helt och delvis med påståendet. 

Medan 31 % av respondenterna inte instämde och 19 % inte instämde alls. 
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Påstående 7 - Då du köper en ny produkt är information om ursprungslandet den första aspekten 

du tar hänsyn till. 

Figur 25: Påstående 7 (Finland) 

 

Gällande detta påstående var det 1 % av respondenterna som instämde helt, medan  

6 % instämde delvis. Av de tillfrågade var det 51 % som inte instämde med detta påstående och 

42 % som inte alls instämde. 

Påstående 8 - Du anser att kvalitén på produkten inte avgörs av ursprungslandet. 

Figur 26: Påstående 8 (Finland) 

 

I detta påstående var det 36 % av respondenterna som instämde helt och 45 % som instämde 

delvis. Medan 15 % av respondenterna inte instämde och 4 % inte alls instämde med påståendet. 
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Påstående 9 - När du köper en produkt som innefattar hög risk för fel som till exempel en 

digitalkamera, anser du att en person alltid bör beakta produktens ursprungsland. 

Figur 27: Påstående 9 (Finland) 

 

De tillfrågade som instämde helt med detta påstående utgjordes av 15 % och 53 % instämde 

delvis. Medan respondenterna som inte instämde bestod av 24 % och de som inte alls instämde 

var 8 %.  

Påstående 10 - Då du köper en produkt av mindre värde som till exempel en t-shirt eller skor 

anser du att det är mindre viktigt ta reda på produktens ursprungsland. 

Figur 28: Påstående 10 (Finland) 

 

De tillfrågade som instämde helt och delvis bestod utav 25 % vardera. Medan de som inte 

instämde utgjordes av 34 % och de som inte alls instämde var 16 %. 
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Påstående 11 - Sökning av information om ursprungslandet är mindre viktigt för varor av 

mindre värde än för varor av högre värde. 

Figur 29: Påstående 11 (Finland) 

 

I detta påstående var det 18 % av respondenterna som instämde helt, medan 32 % instämde 

delvis. Respondenterna som inte instämde utgjordes av 38 % och de som inte alls instämde var 

12 %. 

Påstående 12 - Du tar reda på en produkts ursprungsland för att fastställa kvalitén på produkten.  

Figur 30: Påstående 12 (Finland) 

 

Av respondenterna var det 6 % som instämde helt med detta påstående, medan 46 % instämde 

delvis. Respondenterna som inte instämde bestod utav 32 % och de som inte alls instämde 

utgjordes av 16 %. 
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Påstående 13 - När du ska köpa en produkt som är acceptabel för din familj och dina vänner 

söker du efter produktens ursprungsland. 

Figur 31: Påstående 13 (Finland) 

 

Respondenterna som instämde helt med detta påstående bestod av 1 % och 15 % instämde delvis. 

Medan 62 % av de tillfrågade inte instämde och 22 % inte alls instämde med påståendet. 

Påstående 14 - Du söker efter information om ursprungsländerna för att välja ut den bästa 

produkten som finns tillgänglig i en viss produktklass. 

Figur 32: Påstående 14 (Finland) 

 

I detta påstående var det 9 % av respondenterna som instämde helt, medan 50 % instämde delvis. 

De respondenter som inte instämde och inte alls instämde utgjordes av 33 % respektive 8 %. 
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Tabell 4 illustrerar de finländska konsumenternas svar med ett medelvärde för varje påstående 

och längst ner har ett totalt genomsnittligt medelvärde räknats ut.  

Tabell 4: Påstående Medelvärde (Finland) 

Påstående N Medelvärde 

1. När du planerar att köpa dyra produkter som till exempel en 

mobiltelefon, tv eller dator, försöker du alltid att reda på i vilket 

land produkten är tillverkad.  

100 2,61 

2. Du anser att det är viktigt att leta efter information om 

ursprungslandet när du beslutar dig för att köpa en viss produkt. 

100 2,87 

3. För att försäkrar dig om att du köper en produkt eller ett 

varumärke av högsta kvalité, tar du reda på i vilket land produkten 

är tillverkad.  

100 2,82 

4. Ifall du har lite erfarenhet om en viss produkt söker du efter 

information om produktens ursprungsland, detta för att hjälpa dig 

att göra ett mer välgrundat köpbeslut. 

100 2,19 

5. Du vägrar att köpa en produkt utan att känna till dess 

ursprungsland.  

100 1,92 

6. När du köper en produkt anser du att ursprungslandet är 

avgörande för produktens tekniska standard.  

100 2,41 

7. Då du köper en ny produkt är information om ursprungslandet 

den första aspekten du tar hänsyn till. 

100 1,66 

8. Du anser att kvalitén på produkten inte avgörs av 

ursprungslandet. 

100 3,13 

9. När du köper en produkt som innefattar hög risk för fel som till 

exempel en digitalkamera, anser du att en person alltid bör beakta 

produktens ursprungsland. 

100 2,75 

10. Då du köper en produkt av mindre värde som till exempel en t-

shirt eller skor anser du att det är mindre viktigt ta reda på 

produktens ursprungsland. 

100 2,59 

11. Sökning av information om ursprungslandet är mindre viktigt 

för varor av mindre värde än för varor av högre värde. 

100 2,56 

12. Du tar reda på en produkts ursprungsland för att fastställa 

kvalitén på produkten.  

100 2,42 

13. När du ska köpa en produkt som är acceptabel för din familj och 

dina vänner söker du efter produktens ursprungsland. 

100 1,95 

14. Du söker efter information om ursprungsländerna för att välja ut 

den bästa produkten som finns tillgänglig i en viss produktklass. 

100 2,6 

Total genomsnittliga medelvärdet  2,46 

Tabellen redogör för de 14 påståendena gällande de finländska konsumenterna. 

Medelvärdesberäkningen kommer att behandlas genomgående i analyskapitlet.  

 



- En studie om Country of origin   Gonzalez & Trädgårdh 

58 
 

 

4.1.6 Finländska konsumenters rankning av länder 

Tabell 5 visar de finländska konsumenternas rankning gällande tillförlitlighet i medelvärde. 

Dessutom åskådliggörs rankningsordningen för länderna. 

Tabell 5: Rankning av tillförlitlighet (Finland) 

Land N Medelvärde Rank 

Finland 100 1,81 1 

Tyskland 100 2,31 2 

Sverige 100 3,9 3 

Norge 100 4,89 4 

Schweiz 100 4,9 5 

Danmark 100 5,85 6 

England 100 6,18 7 

Österrike 100 7,85 8 

Holland 100 8,22 9 

Irland 100 10,37 10 

Italien 100 11,15 11 

Spanien 100 11,48 12 

Portugal 100 12,63 13 

Grekland 100 13,46 14 

Finland fick ett medelvärde på 1,81 och Sverige fick ett på 3,9. PIIGS-länderna har fått följande 

medelvärden: Italien fick ett medelvärde på 11,15, Spanien, 11,48, Portugal 12,63 och Grekland 

med 13,46.  
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Tabell 6 redogör för de finländska konsumenternas rankning gällande produktkvalité i 

medelvärde. Dessutom visas rankningsordningen för respektive land. 

Tabell 6: Rankning av Produktkvalité (Finland) 

Land N Medelvärde Rank 

Finland 100 1,98 1 

Tyskland 100 2,41 2 

Sverige 100 3,87 3 

Schweiz 100 4,74 4 

Norge 100 4,93 5 

Danmark 100 5,91 6 

England 100 6,16 7 

Österrike 100 7,89 8 

Holland 100 8,32 9 

Irland 100 10,35 10 

Italien 100 11,05 11 

Spanien 100 11,33 12 

Portugal 100 12,76 13 

Grekland 100 13,3 14 

Finland fick ett medelvärde på 1,98 och Sverige fick ett på 3,87. PIIGS-länderna fick följande 

medelvärden: Irland fick ett medelvärde på 10,35, Italien 11,05, Spanien 11,33, Portugal 12,76 

och Grekland 13,3.  
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5. Analys 

Kapitel 5 

Analysen avser att svara på uppsatsens syfte genom att data ifrån föregående kapitel  

kopplas med teorier ifrån teorikapitlet. Analysarbetet leder slutligen fram till att 

problemformuleringarna besvaras i det sista kapitlet. 

 

Författarna har valt att dela upp analyskapitlet i två sektioner, där den första sektionen behandlar 

svenska och finländska konsumenters attityder gentemot ursprungslandsinformation.  

Den andra sektionen kommer att behandla dessa konsumenters attityder gällande tillförlitlighet 

och produktkvalité mot PIIGS-länderna samt Sverige och Finland.  

5.1 Ursprungslandsinformation 

I enkätens andra del finns det 14 stycken påståenden som respondenterna har fått svara på.  

Dessa påståenden handlar om de attityder som respondenterna har gällande information om 

ursprungslandet. De tillfrågade ombads i enkäten att ange ifall de instämde eller inte instämde 

med dessa påståenden. I metoddelen har författarna presenterat hur medelvärdena ska analyseras. 

De medelvärden som är lägre än 2,5 är inte instämmande med påståendet och de som är högre än 

2,5 är instämmande.  

5.1.1 Analys av påståendena 

Påstående 1 - När du planerar att köpa dyra produkter som till exempel en mobiltelefon, tv eller 

dator, försöker du alltid att reda på i vilket land produkten är tillverkad.  

I det här påståendet är de svenska konsumenternas medelvärde 2,31. Detta innebär att de svenska 

konsumenterna anser att det inte är nödvändigt att söka efter information gällande 

tillverkningslandet för dyrare produkter. Medelvärdet för de finländska konsumenterna är 2,61. 

Det innebär att konsumenterna i Finland anser att det är väsentligt att ta reda på 

tillverkningslandet. Det går att konstatera att de finländska konsumenterna är mer benägna än de 

svenska att undersöka i vilket land produkten tillverkats i, när det gäller köp av dyrare produkter.  
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Påstående 2 - Du anser att det är viktigt att leta efter information om ursprungslandet när du 

beslutar dig för att köpa en viss produkt. 

Gällande detta påstående fick de svenska konsumenterna ett medelvärde på 2,28. Detta innebär 

att svenska konsumenter är mindre benägna att ta reda på information om ursprungslandet, då de 

beslutar att köpa en viss produkt. För de finländska konsumenterna var medelvärdet 2,87.  

Det betyder att de har en högre tendens att söka efter information om ursprungslandet.  

Det går att fastställa att de finländska konsumenterna anser att det är mer betydelsefullt att söka 

efter information om ursprungslandet än de svenska konsumenterna.  

Påstående 3 - För att försäkrar dig om att du köper en produkt eller ett varumärke av högsta 

kvalité, tar du reda på i vilket land produkten är tillverkad. 

De svenska konsumenterna har ett medelvärde på 2,57 och de finländska ett på 2,82 i detta 

påstående. Det innebär att både svenska och finska konsumenter uppfattar att det är viktigt att ta 

reda på i vilket land en produkt eller ett varumärke är tillverkad. Detta för att försäkra sig om att 

produkten eller varumärket är av högsta kvalité. De finländska konsumenternas medelvärde är 

högre än svenskarnas, vilket medför att strävan kring detta påstående är högre hos de finländska 

konsumenterna.  

Påstående 4 - Ifall du har lite erfarenhet om en viss produkt söker du efter information om 

produktens ursprungsland, detta för att hjälpa dig att göra ett mer välgrundat köpbeslut. 

I detta påstående är de svenska konsumenternas medelvärde 2,52 och de finländska 

konsumenternas 2,19. Det betyder att de svenska konsumenterna anser att det är viktigt att söka 

efter en produkts ursprungsland, i de fall då de har lite erfarenhet om en viss produkt. Detta för 

att kunna göra ett välgrundat köpbeslut. De finländska konsumenterna anser att det inte är lika 

relevant som de svenska konsumenterna gör.  

Påstående 5 - Du vägrar att köpa en produkt utan att känna till dess ursprungsland. 

Medelvärdet i detta påstående är 1,82 för de svenska konsumenterna och 1,92 för de finländska. 

Det innebär att både de svenska och finländska konsumenterna inte tenderar till att vägra köpa en 

produkt om de inte känner till dess ursprungsland. Medelvärdet hos både svenska och finländska 

konsumenter är väldigt lågt och det betyder att de inte alls instämmer med detta påstående.   
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Påstående 6 - När du köper en produkt anser du att ursprungslandet är avgörande för 

produktens tekniska standard. 

De svenska konsumenternas medelvärde för detta påstående är 2,64 och de finländska 

konsumenternas medelvärde är 2,41.  I detta påstående har de svenska konsumenterna en högre 

benägenhet att anse att ursprungslandet är avgörande för en produkts tekniska standard än vad de 

finländska har. De finländska konsumenterna tenderar till att inte anse att ursprungslandet är 

avgörande för produktens tekniska standard.  

Påstående 7 - Då du köper en ny produkt är information om ursprungslandet den första 

aspekten du tar hänsyn till. 

I det här påståendet var medelvärdet lågt för både de svenska och finländska konsumenterna. 

Medelvärdet för de svenska är 1,98 och för de finländska 1,66. De svenska och finländska 

konsumenterna anser inte att informationen om ursprungslandet är den första aspekten de tar 

hänsyn till då de köper en ny produkt.  

Påstående 8 - Du anser att kvalitén på produkten inte avgörs av ursprungslandet. 

De svenska konsumenterna fick ett medelvärde på 2,84 och de finska ett på 3,13 gällande detta 

påstående. Det innebär att både svenska och finländska konsumenter anser att produkten inte 

avgörs av ursprungslandet. Därmed instämmer både de svenska och finländska konsumenterna 

med påståendet, men de finländska konsumenternas medelvärde rörande detta påstående var 

väldigt högt i jämförelse med de svenska.  

Påstående 9 - När du köper en produkt som innefattar hög risk för fel som till exempel en 

digitalkamera, anser du att en person alltid bör beakta produktens ursprungsland. 

I det här påstående är medelvärdet för de svenska och finländska konsumenterna 2,68 respektive 

2,75. Detta betyder att både de svenska och finländska konsumenterna anser att en person alltid 

bör betrakta produktens ursprungsland, ifall produkten som denne köper innefattar en hög risk 

för fel.  
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Påstående 10 - Då du köper en produkt av mindre värde som till exempel en t-shirt eller skor 

anser du att det är mindre viktigt ta reda på produktens ursprungsland. 

Gällande detta påstående hade de svenska konsumenterna ett medelvärde på 3,13 och de finska 

ett på 2,59. Både de svenska och finländska konsumenterna anser att det är mindre viktigt att ta 

hänsyn till produktens ursprungsland, när det gäller köp av en produkt som är av mindre värde 

som till exempel en t-shirt eller skor.  

Påstående 11 - Sökning av information om ursprungslandet är mindre viktigt för varor av 

mindre värde än för varor av högre värde. 

I detta påstående är medelvärdet för de svenska konsumenterna 2,66 och för de finska 2,56.  

Detta innebär att både de svenska och finländska konsumenterna anser att sökning av 

information om ursprungslandet är mindre viktigt för varor av mindre värde än för varor av 

högre värde.  

Påstående 12 - Du tar reda på en produkts ursprungsland för att fastställa kvalitén på 

produkten. 

För detta påstående är medelvärdet för de svenska konsumenterna 2,56, medan de är 2,42 för de 

finländska konsumenterna. De svenska konsumenterna är mer benägna att ta reda på en produkts 

ursprungsland för att fastställa kvalitén på produkten. De finländska konsumenterna anser inte att 

det är lika viktigt.  

Påstående 13 - När du ska köpa en produkt som är acceptabel för din familj och dina vänner 

söker du efter produktens ursprungsland. 

I det här påståendet är medelvärdet för de svenska konsumenterna 2,24 och 1,95 för de 

finländska. Det innebär att de svenska och finländska konsumenterna inte söker efter en produkts 

ursprungsland då de ska köpa en produkt som är acceptabel för deras familj och vänner. 
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Påstående 14 - Du söker efter information om ursprungsländerna för att välja ut den bästa 

produkten som finns tillgänglig i en viss produktklass. 

I detta påstående är medelvärdet för de svenska konsumenterna 2,62 och för det finländska 2,6. 

Medelvärdet för både de svenska och finländska konsumenterna är relativt lika. Det betyder att 

de anser att de bör söka efter information om ursprungsländer, för att välja ut den bästa 

produkten som finns tillgänglig i en viss produktklass.  

5.1.2 Sammanfattning på analysen av påståendena  

Det totala genomsnittliga medelvärdet för de svenska konsumenterna gällande alla 14 stycken 

påståenden är 2,49. För de finländska konsumenterna är det genomsnittliga medelvärdet 2,46.  

Då båda dessa medelvärden har ett lägre värde än 2,5, innebär detta att både de svenska och 

finländska konsumenterna generellt inte anser att det är betydelsefullt att ta hänsyn till 

ursprungslandsinformation. Det är av relevans att påpeka att både svenska och finländska 

konsumenter under vissa påstående svarat att de tar hänsyn till ursprungslandsinformation, som 

har presenterats ovanför.  

5.2 Tillförlitlighet & Produktkvalité 
I undersökningen ombads både svenska och finländska konsumenter att rangordna de olika 

länderna efter tillförlitlighet och produktkvalité. Respondenterna rankade länderna i en fallande 

ordning, från 1 till 14, där 1 är den högsta rankningen och 14 den lägsta. Data har analyserats 

med en beräkning av medelvärde för varje land.  

5.2.1 Analys av rankning av länder 

De svenska konsumenterna gav Sverige ett medelvärde på 1,62 som det mest tillförlitliga landet. 

PIIGS-länder rankades däremot som de minst tillförlitligaste länderna, där Italien har fått ett 

medelvärde på 10,28, Irland, 10,74, Spanien, 11,27, Portugal 11,94 och Grekland med 13,46.  

Gällande produktkvalité har de svenska konsumenterna rankat Sverige högst med ett medelvärde 

på 1,94. Detta innebär att denna konsumentgrupp anser att Sverige har högst produktkvalité. 

PIIGS-länderna har även i denna kategori blivit rankade lägst, där Italien har ett medelvärde på 

10,05, Irland 10,63, Spanien 11,34, Portugal med 12,02 och Grekland med 13,34. 
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De finländska konsumenterna gav Finland ett medelvärde på 1,81 som det mest tillförlitliga 

landet. PIIGS-länderna däremot hamnade i den längre rankningen där Italien fick ett medelvärde 

på 11,15, Spanien, 11,48, Portugal 12,63 och Grekland med 13,46. Detta betyder att de 

finländska konsumenterna har låg tillförlitlighet gentemot dessa länder. I rankningen av 

produktkvalité har de finländska konsumenterna rankat Finland högst gällande produktkvalité 

med ett medelvärde på 1,98. PIIGS-länder har i denna kategori hamnat lägst, där Irland har ett 

medelvärde på 10,35, Italien 11,05, Spanien 11,33 och Portugal med 12,76 och Grekland med 

13,3. 

5.2.2 Sammanfattning på analys av rankning av länder 

Sammanfattningsvis har både svenska och finländska konsumenter rankat deras hemländer högst 

i både tillförlitlighet och produktkvalité. De har även rankat PIIGS-länderna lägst i båda 

kategorierna. Av PIIGS-länderna har Spanien, Portugal och Grekland blivit rankade lägst 

gällande tillförlitlighet och produktkvalité. Medan rankningspositionen mellan Irland och Italien 

har skiftat. Grekland är det PIIGS-land som har blivit lägst rankad av de svenska och finländska 

konsumenterna i båda kategorierna. I följande avsnitt kommer författarna att diskutera eventuella 

förklaringar till varför de svenska och finländska konsumenterna har rankat länderna som de har 

gjort. 

5.2.1 Ursprungslands konstruktion  

Stereotypa ursprungslandseffekter innefattar all partiskhet eller influens som uppstår till följd av 

ursprungslandet. För konsumenter kan ursprung variera, en del kan vara baserat på erfarenheter 

från en eller flera produkter ifrån ett specifikt land. Andra kan vara av egen erfarenhet som 

exempelvis kunskap om landet, studier och resor, politiska åsikter, rädsla för det okända, 

etnocentriska tendenser etc. (Samiee, 1994). Landet kan ibland användas som en stereotyp och 

alla produkter ifrån ett specifikt land värderas lika utifrån konsumenternas uppfattningar om 

ursprungslandet som helhet (Solomon et al., 2006). Stereotypa ursprungslandseffekter är centrala 

i flera ursprungslands studier och de kan reflektera konsumenternas attityder och känslor.  

Enligt Samiee (1994) är stereotypa ursprungslandseffekter ett direkt resultat av tro eller 

kunskaper om det verkliga eller uppfattade ursprungslandet och tillverkningslandet.  

De svenska och finländska konsumenterna kan ha valt att ranka PIIGS-länderna lägst baserat på 

den information som massmedia har utgett om dessa länder.  
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Denna information kan ha format dessa konsumenters attityder gentemot PIIGS-länderna.  

De svenska och finländska konsumenterna har rankat sina egna länder högst gällande 

tillförlitlighet och produktkvalité. Detta kan bero på att konsumenterna har högre kunskap om 

deras hemländer än vad de har om PIIGS-länderna. 

Ursprungslandet och tillverkningslandet är faktisk information som inte alltid är tillgänglig för 

konsumenterna. Då denna information inte alltid är tillgänglig omfattas inte de attityder, 

fördomar eller känslor som konsumenterna har (Samiee, 1994). Eftersom de svenska och 

finländska konsumenterna ombads att ranka listade länder efter tillförlitlighet och produktkvalité 

fick de information om vilka länder som skulle rankas. Då de tillhandahöll denna information, 

kan det ha medfört att dessa konsumenters attityder, fördomar och känslor kan ha frambringats 

gentemot PIIGS-länderna. Båda konsumentgruppernas rankning av dessa länder kan avspegla 

konsumenternas attityder, fördomar och känslor mot dessa länder.  

5.2.2 Ursprungslandseffekter  

Ursprungslandseffekter är enligt Wang och Lamb (1983) immateriella hinder för att etablera sig 

på nya marknader. Det kan vara i form av konsumenternas fördomar mot importerade produkter.  

Då både de svenska och finländska konsumenterna har rankat sina hemländer högst, kan detta 

innebära att dessa konsumenter kan ha fördomar gentemot importerade produkter ifrån  

PIIGS-länderna. Det kan även finnas benägenhet till patriotiskt beteende hos de svenska och 

finländska konsumenterna. 

Tidigare studier har uppvisat att ursprungslandet kan ha en viss påverkan på hur konsumenter 

uppfattar kvalité på en produkt (Verlegh et al., 2005). Eftersom massmedia har format en negativ 

bild av PIIGS-länderna, kan detta ha haft en inverkan på hur konsumenterna rankade 

produktkvalitén angående dessa länder. En anledning till varför de svenska och finländska 

konsumenterna har rankat deras hemländer högts gällande produktkvalité, kan bero på att de 

hade möjligheten att kunna ranka produkter ifrån deras egna hemländer som de känner 

tillförlitlighet.Varumärkesursprunget hos en produkt kan skapa både positiva och negativa 

associationer hos konsumenter. Detta beroende på vad varje konsument i fråga har för 

förutfattade meningar om ursprungslandet (Pappu et al., 2006). De svenska och finländska 

konsumenterna kan ha negativa associationer och förutfattade meningar gentemot PIIGS-

länderna. Detta kan bero på att dessa länder ofta förknippas med bland annat kris och 
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ekonomiska problem. Dinnie (2003) tillstyrker detta genom att redogöra för att individers 

uppfattning om bilden av ett land kan skapas av samtliga intryck som de tagit del av genom olika 

kanaler.Konsumenter kan ha starka förknippningar mellan ett visst land och produkter. 

Konsumenten uppfattar då att produkten är av högre kvalité. På motsvarande vis uppfattas 

produkter ifrån ursprungsländer med svaga associationer till varandra som lägre kvalité (Pappu et 

al., 2006). De svenska och finländska konsumenternas sätt att ranka deras hemländer gällande 

produktkvalité kan tyda på att det finns starka förknippningar mellan deras egna länder och 

produkter. Massmedia kan vara en bidragande orsak till att de svenska och finländska 

konsumenterna förknippar PIIGS-länderna med sämre kvalité på produkter. Detta eftersom 

massmedia ofta associerar dessa länder med kris och risk. 

5.2.3 Landsimage 

Martin et al. (1993) definierar begreppet landsimage som den totala summan av alla beskrivande 

omfattande slutsatser och informations trosuppfattningar som individer har gällande ett visst 

land. Landsimage är summan av de föreställningar och intryck som personer har om platser. 

Imagen representerar en förenkling av ett stort antal associationer och delar av information i 

förbindelse med en specifik plats (Kotler et al., 2002).  

De svenska och finländska konsumenterna rankande PIIGS-länderna lågt gällande tillförlitlighet 

och produktkvalité. Detta kan innebära att PIIGS-länderna har en negativ landsimage, då de båda 

konsumentgrupperna kan ha föreställningar och intryck som är negativa mot dessa länder.  

Både de svenska och finländska konsumenterna rankade sina hemländer högst, det i sin tur kan 

innebära att de har positiva trosuppfattningar om sina egna länder.  

Johansson et al. (1985) beskriver att stereotyper av ett land påverkar var konsumenter väljer att 

placera in landet i deras perceptuella karta. De stereotyper som finns kring ett land kan skapas på 

olika sätt: ett lands ekonomiska, sociala och politiska tillstånd. Dessa tre faktorer är väsentliga 

för ett lands image (O'Shaughnessy et al., 2000). En anledning till att de svenska och finländska 

konsumenterna har rankat sina hemländer högst, kan bero på att de anser att deras egna länder är 

ekonomiskt, socialt och politiskt stabila. Med andra ord anser de att deras länder är tillförlitliga. 

På motsvarande vis kan de båda konsumentgrupperna anse att PIIGS-länderna inte är 

tillförligtliga gällande dessa tre faktorer.  
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Bilkey et al. (1982) redogör för att konsumenter ofta föredrar inhemska produkter före 

importerade och att konsumenter i välutvecklade industriländer tenderar till att föredra inhemska 

produkter. Solomon et al. (2006) bekräftar i sin studie att konsumenter har en viss tendens att 

generellt värdera inhemska produkter högre än utländska. Det här kan vara en anledning till 

varför de svenska och finländska konsumenterna har rankat Sverige och Finland högst gällande 

produktkvalité.  

5.2.4 Halo effect & summary effect 

Kleppe et al. (2002) redogör för att halo effect är det fenomen som gör att konsumenter i brist av 

information gällande kvalité, använder sig av landsimage som en värderande faktor.  

När konsumenter sammanlänkar ett lands image eller egenskaper än vad landet förknippas med 

uppstår en halo effect. Det kan även uppstå en summary effect, detta definierar Han (1989) som 

de sammanfattade erfarenheter som skapar förväntningar på ett lands varumärke.  

Eftersom konsumenter anser att en produkt är starkt förknippat till ett specifikt land uppstår en 

summary effect. Den halo effect som kan ha uppstått när de svenska och finländska 

konsumenterna rankade PIIGS-länderna, kan ha varit på grund av brist på information.  

Detta i sin tur kan ha lett till att de båda konsumentgrupper rankade kvalité på produkter ifrån  

PIIGS-länderna utifrån landsimagen av dessa länder. De svenska och finländska konsumenterna 

kan ha fyllt informationsbristen med den bild som massmedia har gett av  

PIIGS-länderna. Det kan även ha uppstått en summary effect som medför att PIIGS-ländernas 

lands varumärken har försämrats. Enligt de svenska och finländska konsumenterna rankning av 

deras egna länder kan bedömningen göras att de har information om deras hemländer och därför 

uppstår det inte en halo effect.  

5.2.5 Nation brandning 

Enligt Fan (2005) handlar nation branding om flera aspekter av en nations karaktär.  

Med andra ord avser nation branding att mäta, hantera samt utveckla en distinkt bild av nationen 

i sig för att tillfredställa landets intressen, detta genom att skapa ett positivt internationellt rykte. 

Det faktum att en nation kan ses som ett varumärke kan både vara positivt och negativt.  

Ifall en nation har en generellt positiv bild avspeglas detta på landets produkter, men om landet 

har en negativ bild kan detta skada landets produkter (O'Shaughnessy & O'Shaughnessy, 2000). 

De svenska och finländska konsumenterna har som tidigare nämnts rankat PIIGS-länderna lägst 
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angående tillförlitlighet och produktkvalité. Detta innebär att PIIGS-länderna kan ha misslyckats 

med att frambringa ett positivt internationellt rykte. Eftersom massmedia har skapat en negativ 

bild av PIIGS-länderna kan detta ha medfört att produkter ifrån dessa länder inte ses som 

tillförlitliga eller anses ha hög kvalité.  

5.2.6 Nationella stereotyper 

Fiske och Taylor (1991) representerar stereotyper olika individers kognitiva associationer samt 

förväntningar av en samhällsgrupp som exempelvis en nation. Enligt  

Verlegh och Steenkamp (1999) fungerar ursprungslandet som en kognitiv genväg och länkar en 

produkt till ett associativt nätverk av kulturellt delade nationella stereotyper. De nationella 

stereotyperna har en kognitiv och emotionell innebörd. Den kognitiva innebörden är att den 

nationella stereotypen fungerar som en tumregel, som hjälper konsumenter att dra slutsatser om 

en produkts kvalité. Den emotionella innebörden kopplar produkten till positiva alternativt 

negativa attityder till den nationella stereotypen. De svenska och finländska konsumenterna kan 

ha höga förväntningar och kognitiva associationer på sina hemländer, som återspeglas i deras val 

av rankning av länder. Det som även kan åskådligöras är att de båda konsumentgrupperna inte 

har höga förväntningar eller kognitivt starka associationer till PIIGS-länderna som nationer. 

Detta kan bero på de ekonomiska omständigheterna som har drabbat dessa länder. Den kognitiva 

innebörden kan även ha legat till grunds när de svenska och finländska konsumenterna rankade 

produktkvalitén gällande Sverige, Finland och PIIGS-länderna. Den emotionella innebörden för 

de svenska och finländska konsumenterna är att de kan ha kopplat negativa attityder mot 

produkter ifrån PIIGS-länderna.   

5.2.7 Köpsituation och köpbeslutsmodellen 

När en konsument kommer till informationssökningen i en köpsituation kan information hämtas 

ifrån olika typer av källor. Dessa källor kan vara personliga rekommendationer från 

familjemedlemmar, vänner och bekanta i ens omgivning. Informationen kan även fås från 

reklam, försäljare, internet och förpackningar etc. Konsumenterna kan även ha tidigare 

erfarenheter från en specifik produkt. En källa för information är massmedia och den inverkan 

som denna informationskälla har varierar konsumenter sinsemellan. Den största 

informationskällan som konsumenter utsätts för är den kommersiella (Kotler et al., 2005).  

De svenska och finländska konsumenterna kan ha influerats av massmedia gällande den negativa 
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bild media frambringat mot PIIGS-länderna. Detta kan återspeglas i deras val av rankning 

beträffande länderna. Dessa konsumenter kan även ha påverkats av personer i deras omgivning 

gällande attityder mot PIIGS-länderna. Eftersom även dessa personer kan ha blivit utsatta för den 

negativa bild som massamedia har lyft fram. 

5.2.8 Konsumentens informationsbearbetning 

Enligt Fill (1995) behandlar varseblivning hur individer väljer ut, organiserar och tolkar externa 

stimulanssignaler för att tolka världen och sin egen omgivning. Själva tolkningen av 

stimulanssignaler influeras av varje individs personliga referensram. Med detta menas varje 

individs attityder, värderingar och tidigare erfarenheter. Fill (1995) definierar attityder som en 

benägenhet skapad av tidigare erfarenheter för att reagera eller svara med ett väntat beteende 

emot en viss produkt eller situation. Attityder utformas av de tidigare nämnda 

varseblivningsprocesserna och inlärningsprocesserna, där de lärs in genom individens tidigare 

erfarenheter relaterade till produkter, personer eller företag. För konsumenter fungerar attityder 

som ett förbindelseelement mellan deras tankar och handlingssätt (Fill, 1995).  

ABC-modellen redogör för att en attityd består av tre komponenter: affekt, beteende och 

kognition. Affektkomponenten innefattar de känslor som en konsument har mot en produkt, 

person eller organisation. Beteendekomponenten behandlar en individs avsikt att agera på ett 

visst sätt i förhållande till attitydobjektet. Kognitionen beskriver de trosföreställningar som 

konsumenter har till attitydobjektet (Solomon et al., 2006).  

De svenska och finländska konsumenternas attityder kan grunda sig på den negativa bild som 

massmedia har skapat av PIIGS-länderna. Båda konsumentgruppernas attityder gentemot dessa 

länder kan utgöras utav tidigare erfarenheter eller massmedias påtryckningar. Detta kan ha 

format dessa konsumenters värderingar gällande dessa länder. Med värderingar menas fördomar 

emot PIIGS-länderna och de tidigare erfarenheterna hos de båda konsumentgrupperna,  

kan grunda sig på den information som massmedia har gett ut om dessa länder. Både de svenska 

och finländska konsumenternas attityder kan vara kopplade till deras tankar och handlingssätt, 

detta baserat på hur de valde att ranka PIIGS-länderna. De båda konsumentgruppernas val av 

rankning av deras hemländer indikerar på att de har positiva attityder gällande de tre 

attitydkomponenterna.  
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6. Slutsats 

Kapitel 6 

I det avslutande kapitlet besvaras uppsatsens problemformuleringar genom att de slutsatser som 

dragits redovisas. Därefter förs en diskussion kring slutsatserna följt av en metoddiskussion samt 

förslag till vidare forskning inom ämnesområdet.  

 

6.1 Slutsatser av forskningen 

Uppsatsens syfte är att undersöka de attityder som svenska och finländska konsumenter har 

beträffande ursprungslandsinformation, i synnerhet bilden av PIIGS-länderna. Nedanför kommer 

problemformuleringar att besvaras. 

 Vilka attityder har svenska och finländska konsumenter gällande 

ursprungslandsinformation? 

Attityderna som svenska och finländska konsumenter har uppvisat tyder på att de generellt inte 

tenderar till att ta hänsyn till ursprungslandsinformation.   

 Vilka attityder har svenska och finländska konsumenter gällande tillförlitlighet och 

produktkvalité gentemot PIIGS-länderna? 

De svenska och finländska konsumenterna påvisar negativa attityder gällande tillförlitlighet och 

produktkvalité gentemot PIIGS-länderna.    

 Vilken bild har de svenska och finländska konsumenterna av Sverige och Finland i 

jämförelse med PIIGS-länderna? 

Svenska och finländska konsumenter har en betydligt bättre bild av sina hemländer än vad de har 

om PIIGS-länderna angående tillförlitlighet och produktkvalité. 
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6.2 Slutdiskussion 

Gällande uppsatsens första problemformulering konstaterar författarna att de svenska och 

finländska konsumenterna generellt sätt inte tar hänsyn till ursprungslandsinformation.  

Under vissa påståenden tar de dock till att ta hänsyn till ursprungslandsinformation. 

Detta skulle eventuellt kunna medföra att de svenska och finländska konsumenterna i framtiden 

skulle kunna ta mer hänsyn till ursprungslandsinformation.  

I den andra problemformuleringen drar författarna slutsatsen att massmedias negativa bild av  

PIIGS-länderna kan ha påverkat de svenska och finländska konsumenternas attityder mot dessa 

länder, gällande tillförlitlighet och produktkvalité. Författarna ger förslag på att de fördomar som 

kan finnas gentemot PIIGS-länderna, skulle kunna förbättras genom regionalmärkning som 

”made in Europe”. Denna ståndpunkt stödjer sig författarna på med Schooler och Sunoo (1969) 

studie, där konsumenters uppfattningar av internationella produkter, regional kontra nationell 

märkning undersöktes. Schooler och Sunoo (1969)  kom fram till att regional märkning som till 

exempel ”made in Asia” eller ”made in Latin America” kan minska fördomar inom regionen.  

En annan tidigare studie som även kan stödja författarnas ståndpunkt är Smiths (1993) studie.  

Denna studie undersökte också konsumenters uppfattning mot tillverkade varor som var märkta 

regionalt. Smith (1993) drog slutsatsen att användningen av regionalmärkning kan minska 

konsumentfördomar när produkter är märkta regionalt. 

Författarna finner även att det relevant att påpeka Schooler och Sunoo (1969) undersökning.  

Där de kom fram till att konsumenter med högre utbildningsnivå var mer positiva till utländska 

produkter än de med lägre utbildning. Detta är intresseväckande då de tillfrågade studenterna var 

universitet studerande, men ändå rankade de PIIGS-länder lågt gällande tillförlitlighet och 

produktkvalité. Detta kan bero på massmedias negativa bild av PIIGS-länderna och detta kan ha 

påverkat hur de svenska och finländska konsumenterna valde att ranka länderna.  

För att kunna ändra på de svenska och finländska konsumenternas attityder hänvisar författarna 

till Reiersons (1967) studie. Denna studie har kommit fram till att ifall konsumenters negativa 

inställning till en nation inte är för intensiva, kan konsumenters attityder göras betydligt bättre 

genom exponering av kommunikation och PR-enheter. Eftersom det är massmedia som har 

frambringat en negativ bild av dessa länder kan detta medföra att de båda konsumentgrupperna 
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inte är alltför negativt inställda mot dessa nationer. Därmed skulle detta kunna leda till att deras 

attityder kan ändras med hjälp utav kommunikation och PR-enheter. 

I den sista problemformuleringen drar författarna slutsatsen att de båda konsumentgrupperna 

rankat deras respektive hemländer högre än PIIGS-länderna i både tillförlitlighet och 

produktkvalité. Författarna redogör för att det dels kan bero på att konsumenterna har högre 

kunskap om deras hemländer än vad de har om PIIGS-länderna. I och med att konsumenterna har 

högre kunskap kan det leda till att de inte känner rädsla för det okända (Samiee, 1994).  

De svenska och finländska konsumenternas rankning av dessa länder kan även avspegla 

attityder, fördomar och känslor mot dessa länder (Samiee, 1994). För PIIGS-länderna är den bild 

som de uppfattas och symboliseras med väsentlig då deras nationer kan ses som varumärken.  

Då dessa länder har förknippats med ekonomiska problem och kriser kan detta ha skadat deras 

lands varumärken och därmed deras internationella konkurrenskraft. Därav anser författarna att 

det ligger i PIIGS-länderna intresse att förbättra sin landsimage för att förstärka ländernas 

varumärken och internationella konkurrenskraft. 

6.3 Metoddiskussion 

6.3.1 Reliabilitet & Validitet 

Reliabiliteten behandlar tillförlitligheten på data som forskaren har införskaffat och bearbetat. 

För att data ska anses som tillförlitlig ska säkra och exakta metoder ha använts vid insamlingen 

och mätandet av de data som mäts, oavsett vad som var avsett att mätas (Andersen, 1998).   

Ifall en undersökning upprepas med bibehållet resultat och kan testas samt fastställas anses 

undersökningen ha hög reliabilitet. Hög reliabilitet kan även testas genom att flera forskare 

undersöker samma forsningsområde och på detta vis erhålls interbedömarreliabiliteten, vilket 

anses vara hög ifall resultaten riktar mot samma håll. (Johannessen & Tufte, 2003). 

Författarna anser att reliabiliteten i denna uppsats är hög, då primärdata införskaffades av 

konsumenter som inte influerats av författarna i enkätundersökningen. Bearbetningen och 

beräkningen av data skedde med hjälp utav SPSS och Excel för att säkerställa att bearbetningen 

och beräkningen av data gjordes korrekt. Ifall andra forskare undersöker samma problemområde 

med liknade metod kommer de med stor sannolikhet att komma fram till liknade resultat som 

denna uppsats gjort. 
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Validiteten berör införskaffad och bearbetad data i relation till forskningsproblemet, det vill säga 

att de mätinstrument som används i undersökningen faktiskt mäter vad de är avsedd att mäta 

(Patel & Davidson, 2003). Ett sätt att kunna säkerställa mätinstrumentens validitet är att utgå från 

den teoretiska referensramen, där mätvariabler och begrepp väljs ut och operationaliseras till 

frågor i till exempel en enkät. Då denna uppsats grundar sig på tidigare forskning har begreppen, 

variablerna samt enkätfrågorna hämtas ifrån tidigare forskning som har bedrivits inom 

ämnesområdet. Författarna anser då att uppsatsen har hög validitet eftersom att 

forskningsartiklarna som denna uppsats grundar sig på har blivit reviderade utav andra forskare.  

Kritik kan riktas mot omfattningen av uppsatsens enkätundersökning. Reliabiliteten i 

undersökningen kunde ha förstärkts genom att öka antalet respondenter i undersökningen.   

Författarnas motivering till valet av respondenter har utarbetats utifrån det antal som använts i 

den tidigare forskningen som presenteras i teorikapitlet.  

6.4 Förslag till vidare forskning 

Författarnas förslag till vidare forskning är att jämföra konsumenter attityder ifrån ett utvecklat 

land gentemot PIIGS-länderna och utvecklingsländer. Detta för att undersöka ifall konsumenters 

attityder ifrån ett utvecklat land är bättre mot ett utvecklingsland än ett PIIGS-land och granska 

bakomliggande faktorer. Då det finns tidigare studier som redogör för att konsumenter i 

utvecklade länder tenderar till att föredra produkter ifrån utvecklade länder före produkter ifrån 

utvecklingsländer. Det förekommer även i tidigare studier att generellt upplevs produkter från 

mindre utvecklade länder som mer riskfyllda och att de är av sämre kvalité än produkter som 

tillverkats i utvecklade länder. Ett annat intressant perspektiv inom forskningsfronten skulle vara 

att ta reda på de svenska och finländska konsumenternas attityder gentemot PIIGS-länderna före 

och efter finanskrisen 2007 och jämföra dessa. 
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9. Appendix 

9.1 Bilaga 1 

Sverige 

Tabell 7 visar uträkning för de svenska konsumenterna i frågorna” Hur gammal är du och Vad 

har du för nettoinkomst per månad”, i form av procent och antal. 

Tabell 7: Input på: Hur gammal är du & Vad har du för nettoinkomst per månad (Sverige) 

Hur gammal är du? N Vad har du för nettoinkomst per månad efter skatt N 

18-20 år 22 0-5 000 Kr 27 

21-25 år 56 5 001–10 000 Kr 48 

26-30 år 22 10 001–15 000 Kr 17 

31-40 år 0 15 001–20 000 Kr 6 

41 år + 0 20 001 Kr + 2 

Summa 100 Summa 100 

 

Tabell 8 visar uträkning för de 14 påståendena för de svenska konsumenterna i procent och antal. 

Tabell 8: Input för de 14 påståendena (Sverige)  

Påstående 1 N Påstående 2 N Påstående 3 N Påstående 4 N 

Instämmer helt 12 Instämmer helt 9 Instämmer helt 13 Instämmer helt 12 

Instämmer delvis 31 Instämmer delvis 35 Instämmer delvis 43 Instämmer delvis 43 

Instämmer inte 33 Instämmer inte 31 Instämmer inte 32 Instämmer inte 30 

Instämmer inte alls 24 Instämmer inte alls 25 Instämmer inte alls 12 Instämmer inte alls 15 

Summa 100 Summa 100 Summa 100 Summa 100 

Påstående 5 N Påstående 6 N Påstående 7 N Påstående 8 N 

Instämmer helt 3 Instämmer helt 15 Instämmer helt 4 Instämmer helt 19 

Instämmer delvis 13 Instämmer delvis 45 Instämmer delvis 14 Instämmer delvis 53 

Instämmer inte 47 Instämmer inte 29 Instämmer inte 58 Instämmer inte 21 

Instämmer inte alls 37 Instämmer inte alls 11 Instämmer inte alls 24 Instämmer inte alls 7 

Summa 100 Summa 100 Summa 100 Summa 100 

Påstående 9 N Påstående 10 N Påstående 11 N Påstående 12 N 

Instämmer helt 15 Instämmer helt 38 Instämmer helt 13 Instämmer helt 12 

Instämmer delvis 44 Instämmer delvis 40 Instämmer delvis 50 Instämmer delvis 43 

Instämmer inte 35 Instämmer inte 19 Instämmer inte 27 Instämmer inte 34 

Instämmer inte alls 6 Instämmer inte alls 3 Instämmer inte alls 10 Instämmer inte alls 11 

Summa 100 Summa 100 Summa 100 Summa 100 
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Påstående 13 N Påstående 14 N 

Instämmer helt 7 Instämmer helt 18 

Instämmer delvis 27 Instämmer delvis 42 

Instämmer inte 49 Instämmer inte 24 

Instämmer inte alls 17 Instämmer inte alls 16 

Summa 100 Summa 100 

 

Tabell 9 visar uträkning av de svenska konsumenter rankning av tillförlitlighet i form av antal 

Tabell 9: Input till tillförlitlighet i form av antal (Sverige) 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Summa 

Tyskland 19 36 16 9 5 5 3 2  3  2   100 

Schweiz 6 6 15 25 15 12 8 5 1  4 3   100 

Sverige 66 21 7 5         1  100 

Norge 2 16 18 16 18 14 10 4   1  1  100 

Grekland 1     2    2 2 1 9 83 100 

Danmark  8 6 16 22 18 16 8 6      100 

Finland 3 5 18 15 16 15 14 6 4 2 1  1  100 

Portugal   1     1 4 11 12 23 43 5 100 

Irland     1  3 1 11 29 23 20 10 2 100 

England 3 5 16 10 12 15 18 11 7 1   1 1 100 

Spanien  1  1   3 1 4 9 31 29 17 4 100 

Holland    1 5 8 8 25 30 12 6 4  1 100 

Italien   1 2 1 1 4 6 12 26 17 15 15  100 

Österrike  2 2  5 10 13 30 21 5 3 3 2 4 100 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

Tabell 10 visar uträkning av de svenska konsumenter rankning av produktkvalité i form av antal 

Tabell 10: Input till rankning av produktkvalité i form av antal (Sverige) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Summa 

Tyskland 29 34 16 8 3 5 2 3       100 

Schweiz 6 13 16 21 14 13 10 5 1   1   100 

Sverige 53 24 12 8   2    1    100 

Norge  6 16 18 24 13 10 5 2 2 2 1 1  100 

Grekland 1    1 2    2 1 5 7 81 100 

Danmark 1 3 4 14 23 17 19 12 3 3 1    100 

Finland 3 7 15 15 13 17 12 7 3  4 2 1 1 100 

Portugal   1     2 3 6 20 16 44 8 100 

Irland  1   1 1  3 12 28 20 25 8 1 100 

England 6 6 16 11 13 10 16 9 8 4 1    100 

Spanien  1    1 1 2 6 10 27 28 20 4 100 

Holland  2   2 7 10 22 30 17 4 3 2 1 100 

Italien 1 1 1 3 1 1 4 7 12 21 18 14 16  100 

Österrike  2 3 2 5 13 14 23 20 7 1 5 1 4 100 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
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9.2 Bilaga 2 

Finland 
Tabell 11 visar uträkning för de finländska konsumenterna i frågorna ”Hur gammal är du och 

Vad har du för nettoinkomst per månad”, i form av procent och antal. 

Tabell 11: Input: Hur gammal är du & Vad har du för nettoinkomst per månad (Finland) 

Hur gammal är du?  N Vad har du för nettoinkomst per månad efter skatt? N 

18-20 år 20 0-500 € 37 

21-25 år 54 501-1000 € 51 

26-30 år 21 1001-1500 € 9 

31-40 år 5 1501-2000 € 0 

41+ år 0 2001 € + 3 

Summa 100 Summa 100 

Tabell 12 visar uträkning för de 14 påstående för de finländska konsumenterna i procent och 

antal 

Tabell 12: Input för de 14 påståenden i procent och antal (Finland) 

Påstående 1 N Påstående 2 N Påstående 3 N Påstående 4 N 

Instämmer helt 18 Instämmer helt 22 Instämmer helt 18 Instämmer helt 4 

Instämmer delvis 42 Instämmer delvis 51 Instämmer delvis 53 Instämmer delvis 27 

Instämmer inte 23 Instämmer inte 19 Instämmer inte 22 Instämmer inte 53 

Instämmer inte alls 17 Instämmer inte alls 8 Instämmer inte alls 7 Instämmer inte alls 16 

Summa 100 Summa 100 Summa 100 Summa 100 

Påstående 5 N Påstående 6 N Påstående 7   Påstående 8   

Instämmer helt 4 Instämmer helt 10 Instämmer helt 1 Instämmer helt 36 

Instämmer delvis 14 Instämmer delvis 40 Instämmer delvis 6 Instämmer delvis 45 

Instämmer inte 52 Instämmer inte 31 Instämmer inte 51 Instämmer inte 15 

Instämmer inte alls 30 Instämmer inte alls 19 Instämmer inte alls 42 Instämmer inte alls 4 

Summa 100 Summa 100 Summa 100 Summa 100 

Påstående 9   Påstående 10 N Påstående 11 N Påstående 12 N 

Instämmer helt 15 Instämmer helt 25 Instämmer helt 18 Instämmer helt 6 

Instämmer delvis 53 Instämmer delvis 25 Instämmer delvis 32 Instämmer delvis 46 

Instämmer inte 24 Instämmer inte 34 Instämmer inte 38 Instämmer inte 32 

Instämmer inte alls 8 Instämmer inte alls 16 Instämmer inte alls 12 Instämmer inte alls 16 

Summa 100 Summa 100 summa 100 summa 100 

Påstående 13 N Påstående 14 N 

Instämmer helt 1 Instämmer helt 9 

Instämmer delvis 15 Instämmer delvis 50 

Instämmer inte 62 Instämmer inte 33 

Instämmer inte alls 22 Instämmer inte alls 8 

Summa 100 Summa 100 
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Tabell 13 visar uträkning av de finländska konsumenter rankning av tillförlitlighet i form av 

antal 

Tabell 13: Input av rankning av tillförlitlighet i form av antal (Finland) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Summa 

Tyskland 28 34 25 7 4 2         100 

Schweiz 3 13 13 17 15 13 13 8 4 1     100 

Sverige 3 22 23 25 8 11 4 1 2     1 100 

Norge 1 10 8 14 37 16 11 2      1 100 

Grekland          2 4 11 12 71 100 

Danmark   6 20 16 27 17 7 3 3   1  100 

Finland 60 16 15 4 2 3         100 

Portugal        2  4 9 17 48 20 100 

Irland     2 1 1 1 13 38 25 13 6  100 

England 5 3 7 10 12 19 10 10 19 4 1    100 

Spanien        3 1 10 35 35 14 2 100 

Holland    1 2 4 20 36 22 10 3 1 1  100 

Italien      1 1 5 6 20 23 22 17 5 100 

Österrike  2 3 2 2 3 23 25 30 8  1 1  100 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  

 

Tabell 14 visar uträkning av de finländska konsumenter rankning av produktkvalité i form av 

antal 

Tabell 14: Input av produktkvalité i form av antal (Finland) 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Summa 

Tyskland 26 31 27 12 1 2 1        100 

Schweiz 8 13 12 15 18 11 9 7 4 2   1  100 

Sverige 3 24 19 26 10 11 4 1 1     1 100 

Norge  12 7 16 33 15 14 1 1     1 100 

Grekland          5 4 11 16 64 100 

Danmark 1  6 17 17 26 16 7 5 5     100 

Finland 58 16 15 3 3 2 1 1 1      100 

Portugal        1  3 10 16 44 26 100 

Irland      1 4 1 15 38 22 12 6 1 100 

England 4 3 11 8 11 22 9 10 14 5 2  1  100 

Spanien        5 4 10 34 30 15 2 100 

Holland    1 4 3 21 32 22 8 3 2 4  100 

Italien      1 1 7 8 15 24 27 12 5 100 

Österrike  1 3 2 3 6 20 27 25 9 1 2 1  100 

Summa 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100  
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9.3 Bilaga 3 

Enkät 

 

Svara på frågorna genom att ringa alternativ 

 
 

Är du?  

a) Man  

b) Kvinna 

 

 

 

Hur gammal är du?  

a) 18-20  

b) 21-25 

c) 26-30 

d) 31-40 

e) 41+ 

 

Vad har du för nettoinkomst per månad?  

a) 0–5,000 kr 

b) 5,001–10,000 kr 

c) 10,001–15,000 kr  

d) 15,001 – 20,000 kr 

e) 20,001 kr +  
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Nedan finns ett antal påståenden, ringa in det alternativ som stämmer överens med 

din åsikt. 

Påstående 1 

När du planerar att köpa dyra produkter som till exempel en mobiltelefon, tv eller dator, försöker 

du alltid att reda på i vilket land produkten är tillverkad.  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 

Påstående 2 

Du anser att det är viktigt att leta efter information om ursprungslandet när du beslutar dig för att 

köpa en viss produkt. 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 

Påstående 3 

För att försäkrar dig om att du köper en produkt eller ett varumärke av högsta kvalité, tar du reda 

på i vilket land produkten är tillverkad i .  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 

Påstående 4 

Ifall du har lite erfarenhet om en viss produkt söker du efter information om produktens 

ursprungsland, detta för att hjälpa dig att göra ett mer välgrundat köpbeslut. 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 

Påstående 5 

Du vägrar att köpa en produkt utan att känna till dess ursprungsland.  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 

Påstående 6 

När du köper en produkt anser du att ursprungslandet är avgörande för produktens tekniska 

standard.  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 

Påstående 7 

Då du köper en ny produkt är information om ursprungslandet den första aspekten du tar hänsyn 

till. 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 
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Påstående 8 

Du anser att kvalitén på produkten inte avgörs av ursprungslandet. 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 

Påstående 9 

När du köper en produkt som innefattar hög risk för fel som till exempel en digitalkamera, anser 

du att en person alltid bör beakta produktens ursprungsland. 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 

Påstående 10 

Då du köper en produkt av mindre värde som till exempel en t-shirt eller skor anser du att det är 

mindre viktigt ta reda på produktens ursprungsland. 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 

Påstående 11 

Sökning av information om ursprungslandet är mindre viktigt för varor av mindre värde än för 

varor av högre värde. 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 

Påstående 12 

Du tar reda på en produkts ursprungsland för att fastställa kvalitén på produkten.  

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 

Påstående 13 

När du ska köpa en produkt som är acceptabel för din familj och dina vänner söker du efter 

produktens ursprungsland. 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 

Påstående 14 

Du söker efter information om ursprungsländerna för att välja ut den bästa produkten som finns 

tillgänglig i en viss produktklass. 

Instämmer helt Instämmer delvis Instämmer inte Instämmer inte alls 
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Nedan finns det ett antal länder, var vänlig och ranka länderna efter tillförlitlighet 

och produktkvalité.  Där 1 är högst och 14 är lägsta rakningen. 

 

Ranka länderna från 1-14 

Länder Rank Rank 

  Tillförlitlighet Produktkvalité 

Tyskland     

Schweiz     

Sverige     

Norge     

Grekland     

Danmark     

Finland     

Portugal     

Irland     

England     

Spanien     

Holland     

Italien     

Österrike     

 

 

 

 

 

 

 

 



- En studie om Country of origin   Gonzalez & Trädgårdh 

89 
 

9.4 Bilaga 4 

Questionnaire 

 

Answer the questions by circle the correct options 
 

What is your Gender?  

a) Male  

b) Female 

 

How old are you?  

f) 18-20  

g) 21-25 

h) 26-30 

i) 31-40 

j) 41+ 

What is your net income per month?  

f) 0–500 € 

g) 501–1000 € 

h) 1001–1500 €  

i) 1501 – 2000 € 

j) 2001 € +  
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There are a number of statements below, please circle one option that fits in to 

your opinion. 

Statement 1 

When buying expensive items such as a mobile phone, TV or computer, I always seek to find out 

what country the product was made in. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 

Statement 2 

I feel that it is important to look for a country of origin information when deciding which product 

to buy. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 

Statement 3 

To make sure that I buy the highest quality product or brand, I look to see what country the 

product was made in. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 

Statement 4 

 If I have a little experience with a product, I search for country of origin information about the 

product to help me make a more informed decision. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 

Statement 5 

 I refuse to purchase a product without knowing its country of origin. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 

Statement 6 

When purchasing a product, I believe country of origin will determine the technological 

sophistication of the product. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 

Statement 7 

When I am buying a new product, the country of origin is the first piece of information that I 

consider. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 

Statement 8 

A product’s country of origin does not determine the quality of the product. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 

Statement 9 

When buying a product that has a high risk of malfunction, for example a digital camera, a 

person should always look for the country of origin. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 
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Statement 10 

 It is less important to look for country of origin when buying a product that is less expensive 

such as a shirt or shoes. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 

Statement 11 

Seeking country of origin information is less important for inexpensive goods than for expensive 

goods. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 

Statement 12 

 I find out a product’s country of origin to determine the quality of a product. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 

Statement 13 

To purchase a product that is acceptable to my family and my friends, I look for the product’s 

country of origin. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 

Statement 14 

 I look for country of origin information to choose the best product available in a product class. 

Totally agree Partly agree Disagree Totally disagree 

 

There are a number of countries below, please rank the countries according to 

reliability and product quality. Where 1 is the highest and 14 the lowest rank. 

Rank the countries from 1-14 

Country Rank Rank 

  Reliability Product quality 

Germany     

Switzerland     

Sweden     

Norway     

Greece     

Denmark     

Finland     

Portugal     

Ireland     

England     

Spain     

Holland     

Italy     

Austria     

 


