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Research questions: How is the consumer's perception of atypical products affected by a 

country’s image? 

Purpose: The purpose is to increase the level of understanding of the impact Country of Origin 

has on consumers when a product is perceived as atypical. 

Method: The study was of a quantitative character and was based on gathered data from a 

survey. The result was analysed through comparison of mean value and correlations between 

variables. The survey and analysis were based on a theoretical framework that was customized 

for this study's area of concern. 

Conclusion: The study shows the respondents generally responded positively towards the 

atypical product if the country’s image was positive. The Country of Origin-effect was most 

present for the expected quality of the atypical product. It appeared that the response in several 

occasions could be explained through the Halo-effect. 
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Syfte: Syftet är att öka förståelsen för vilken påverkan Country of Origin har på konsumenter 

när en produkt anses vara atypisk för ett land. 

Metod: Studien var av kvantitativ karaktär och baserades på insamlade data från en 

enkätundersökning. Resultatet analyserades genom jämförelse av medelvärden och 
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Begreppslista 

• Country of Origin - De associationer en konsument har till en produkt enbart baserat på 

från vilket land produkten/varumärket kommer ifrån (Aichner, 2014). 

• Atypiska produktkategorier - Det finns produktkategorier som anses vara typiska, eller 

framträdande för vissa länder. En produktkategori som inte stämmer överens med de 

associationer och den generella uppfattning som finns till ett land anses vara atypisk. 

(Tseng och Balabanis, 2011) 

• Kognitiv dissonans -  När två åsikter eller idéer som inte båda kan stämma samtidigt så 

uppstår kognitiv dissonans hos konsumenten. Då försöker konsumenten dämpa detta 

genom att minska eller avfärda en av åsikterna för att få det att stämma (Evans, Jamal 

& Foxall, 2008). I denna studies fall handlar det om att konsumenten inte upplever en 

egenskap som korrekt för ett land då denne associerar egenskapen eller landet till något 

annat motsägande. 

• Utvärdering - Ett uttryck som i detta arbete syftar på den bedömningsprocess en 

konsument genomför inför ett köpbeslut (Laroche, Papadopoulos, Heslop & Mourali, 

2005). 

• Halo-effekten - Denna princip innebär att om en konsument uppskattar vissa egenskaper 

hos något så är sannolikheten stor att hen även kommer uppskatta andra egenskaper som 

de vet lite om (Nisbett & DeCamp Wilson, 1977). 
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1. Inledning 
Tyska bilar, franska parfymer och italiensk mat. Dessa tre länder kännetecknas ofta av dessa 

produktkategorier, på samma sätt som produktkategorierna ofta kännetecknas av länderna. 

Precis som att människor har en förutfattad mening om vissa personer, produkter och 

varumärken, så har vi det också om länder. Likt det tidigare exemplet är parfymer något som 

konsumenter ofta förknippar till Frankrike medan bilar har starka associationer till Tyskland 

(Kotler & Gertner, 2002). När det finns tydliga associationer mellan en produkt och ett land 

kallas det för Country of Origin-effekten, det vill säga ursprungslandets påverkan på en produkt. 

Redan på mitten av 1960-talet började forskare diskutera Country of Origin som ett påverkande 

fenomen för konsumenter när de utvärderar olika produkter (Schooler, 1965). I takt med 

globaliseringen har det uppstått en situation där nationers roll blivit större som konkurrenskraft 

för företag då aspekter som kultur, värderingar och ekonomiska strukturer blir en del av ett 

företags styrkor (Porter, 1990). I samband med varumärken och vikten av nationer introduceras 

relevansen av Country of Origin, hädanefter benämnt som COO, för detta arbete. COO är ett 

marknadsföringsverktyg som används i syfte att framhäva det land ett varumärke härstammar 

ifrån, de associationer landet har och de värden det står för speglas då i varumärket (Aichner, 

2014). Utifrån en produkts ursprungsland genomför konsumenter en utvärdering av produkten 

kopplat till vilka egenskaper det landet representerar vilket i sin tur påverkar deras köpintention. 

(Lim, Darley & Summers, 1994) Som tidigare nämnt har länder världen över associationer 

kopplade till dem gällande både egenskaper som land men också direkt till produktkategorier. 

Exempelvis är Japan associerat till att vara ett högteknologiskt land och även för att vara i 

framkant av just teknologiska produkter. På grund av detta har länder produktkategorier som är 

starkt kopplade till att vara typiska för det landet. En konsekvens blir således att det även finns 

produktkategorier som anses vara atypiska. Exempelvis kan parfym anses vara atypiskt för 

Tyskland (Tseng & Balabanis , 2011) och mode kan anses vara atypiskt för Japan (Futurebrand, 

2015). Det finns en koppling mellan de associationer som finns till ett land och hur en 

konsuments utvärdering av köp från dessa länder ser ut. Detta arbete har som fokus att 

undersöka hur denna påverkan ser ut när det rör sig om produktkategorier som anses vara 

atypiska för ett land. 

 

1.1. Bakgrund 

Inom konsumtionsstudier är COO ett av de mest undersökta fenomen på internationell nivå 

(Aichner, 2014). Redan på 60-talet fann Schooler (1965) att COO påverkar konsumentens 

utvärdering av produkter även om produkterna är nästintill identiska. Därefter har flera liknande 

studier genomförts som bekräftar att COO-effekten är påtaglig (Warren & Nes, 1982). Aichner 

(2014) lyfter forskning av Koschate-Fischer, Diamantopoulos och Oldenkotte (2012) som säger 

att konsumenter är villiga att betala mer för en produkt om ursprungslandet anses ha en positiv 

image. Utvärderingen av ett lands image baseras på hur konsumenten ser på landet utifrån tre 

synsätt: kognitivt, affektivt och konativt. Dessa synsätt kan kortfattat summeras som grunden 

till en individs uppfattning av ett lands kultur, människor och industriella utveckling.
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 (Laroche, Papadopoulos, Heslop & Mourali, 2005) Aichner (2014) förklarar vidare med 

resultat från Hausruckingers (1993) forskning att detta kan förklaras eftersom COO ofta 

används som ett kriterium för att avgöra en produkts kvalité. Dock påverkas effektens av COO 

beroende på produktens prisnivå; vid dyra produkter tar konsumenten hänsyn till 

ursprungslandet i utvärderingsprocessen men inte om produkterna är billiga. I situationen där 

två länder med positiva respektive negativa uppfattningar erbjuder likvärdiga produkter till lågt 

pris spelar associationerna via COO inte lika stor roll, utan priset blir den avgörande faktorn. 

(Pharr, 2005) Utöver det har kulturella likheter till ett land en positiv påverkan på en 

konsuments köpintentioner, då de hellre handlar från ett land de känner en kulturell koppling 

till (Tomlinson, 2003). Det finns även tillfällen när konsumenten endast utvärderar en produkt 

med hjälp av COO. Han (1989) beskriver Halo-effekten som är byggd på antagandet att ett 

lands image blir en avgörande faktor i utvärderingsprocessen av en produkt, i de fall 

konsumenten inte kan avgöra kvalitén på en produkt. Associationerna och attributen hos landet 

fungerar i detta fall som ett komplement till den information som hade behövts för att avgöra 

kvalitén på produkten. 

 

Som tidigare nämnt är länder ofta kopplade till vissa produktkategorier, som att Frankrike är 

kopplat till lyxprodukter. Den generella uppfattningen är då att Frankrike är skickliga på att 

producera lyxprodukter och konsumenter föredrar denna typ av produkter just från Frankrike. 

På samma sätt som det finns produktkategorier för länder som uppfattas positivt respektive 

negativt så finns det även kategorier som anses vara typiska eller atypiska. Det finns från 

tidigare forskning en omfattande förståelse över COO och dess vikt när det gäller att framhäva 

ett lands framträdande produktkategorier. (Kotler & Gertner, 2002) Däremot finns det 

fortfarande utrymme för att utveckla informationen kring COOs påverkan på produktkategorier 

som inte anses vara typiska för ett land.  

 

1.2. Problemformulering 

Det finns skilda meningar över COO i sin helhet, där vissa menar att det är en övergripande 

uppfattning av ett land (Nagashima, 1977; Wall & Heslop, 1986). Det finns även de som menar 

att COO enbart påverkar vissa produktkategorier, och är sammanknutet med ett lands image 

(Roth & Romeo, 1992). Oavsett så är ett lands stämpel något som är svårt att komma ifrån, 

därför måste företag vara medvetna om hur den generella bilden av ursprungslandet ser ut på 

den marknad de vill agera på (Aichner, 2014). Resultaten av tidigare forskning är 

svårgeneraliserade eftersom effekten av COO varierar beroende på produktkategori och vilket 

land den är associerad till. (Tseng & Balabanis, 2011) Produkter som parfym med flera har ofta 

starka associationer till ett ursprungsland medan tvättmedel, verktyg och liknande produkter 

sällan är kopplade till något specifikt land (Kotler & Gertner, 2002). Ifall ett företags COO inte 

stämmer överens med vad företaget producerar, kan det uppstå en slags kognitiv dissonans och 

konsumenten känner då inte lika stark tillit till varumärket eller produkten (Michaelis, 

Woisetschläger, Backhaus & Ahlert, 2008). I de fall där ett varumärkes COO inte stämmer 

överens med produkten så har vissa varumärken försökt ändra hur de uppfattas enbart i syfte 

att gömma vilket land de härrör från (Aichner, 2014). Det finns fall som antyder detta, ett 

exempel är det numera kinesiskt ägda företaget Volvo som i sin externa kommunikation 
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använder sig av “Made by Sweden” (Volvo, 2017). Volvo har länge förknippats med pålitlighet 

och säkerhet (Swärd, 2013), ett budskap som de nya ägarna säkerligen vill fortsätta förmedla. 

Knight och Calantone (2000) menar att när ett lands COO image är negativ bör ägarna bakom 

produkten göra allt de kan för att minska kopplingen från produkt till ursprungsland. Detta kan 

vara något som de kinesiska ägarna eftersträvat då de framhäver den svenska aspekten bakom 

Volvo. Detta då landet bakom varumärket kan ses som starkare än landet som faktiskt 

producerar eller äger produkten (Diamantopoulos, Schlegelmilch & Palihawadana, 2011). 

 

Trots att det finns många skilda meningar om detta ämne så är den teoretiska förklaringen 

begränsad. Enligt Tseng och Balabanis (2011) kan typikalitet vara en lösning för att ytterligare 

kategorisera produktkategorier och öka möjligheten för att generalisera resultaten. Det vill säga 

att effekten av COO har större effekt på produkter som anses vara typiska för ett land än de som 

anses vara atypiska. (Tseng & Balabanis, 2011) I vår mening har tidigare forskning fokuserat 

mycket på COO kopplat till specifika produktkategorier som i många fall kan anses vara typisk 

för landet. I dessa fall anses det landet vara experter på att tillverka en viss typ av produkter 

vilket därmed ger en fördel på den internationella marknaden på grund av COO-effekten. Varje 

land uppfattas olika kring egenskaper och produktkategorier som kännetecknar dem, dessa 

uppfattningar bildar en helhetsbild över ett land. I de fall en konsument upplever att en produkt 

är atypisk eller att de saknar kunskap om den, så kan denna helhetsbild agera som ett substitut 

för den saknande kunskapen via Halo-effekten. I varje land finns det produktkategorier som är 

mer eller mindre framträdande, något som kan ses som typiska eller atypiska produktkategorier. 

COO-effekten har inte undersökts lika genomgående på produktkategorier som har svaga eller 

inga associationer till ett land, det vill säga hur atypiska produkter från ett land utvärderas. 

 

1.3. Syfte 

Syftet är att öka förståelsen för vilken påverkan Country of Origin har på konsumenter när en 

produkt anses vara atypisk för ett land. 

 

1.4. Frågeställning 

Hur påverkas konsumenters uppfattning av atypiska produkter beroende på landets image? 

 

1.5. Avgränsning 

För att mäta COO-effekten har detta arbete enbart förhållt sig till produkter som ses som 

atypiska för ett land. Pris, varumärken och andra faktiska produktegenskaper har inte tagits till 

hänsyn i arbetets undersökning då dessa faktorer är fria att bedöma för konsumenter utifrån 

deras uppfattning. I praktiskt syfte har undersökningen avgränsat sig till två länder, dessa är 

Kanada och Polen. Den atypiska produktkategorin som tagits till hänsyn är personbilar. Dessa 

val gjordes då ländernas image skiljer sig ifrån varandra samt att personbilar från dessa länder 

kan uppfattas som atypisk produktkategorier (Futurebrands, 2015). Vidare motivering finns i 

metodkapitlet.  
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2. Teoretiska ramverket 
I följande kapitel redovisas det teoretiska ramverket som utgör grunden för senare analys av 

empirisk data. De teorier som används är Country of Origin, Country of Origin Image, Halo-

effekten och kognitiv beslutsprocess. Avslutningsvis presenteras denna studies analysmodell. 

 

2.1. Country of Origin 

COO är ett fenomen som handlar om ursprungslandets betydelse för en produkt och används i 

syfte att framhäva det land ett varumärke härstammar ifrån. Länder har olika egenskaper och 

associationer förknippade till sig som påverkar konsumenters generella uppfattning av landet. 

De associationer landet har och de värden det står för speglas även i varumärken från det 

specifika landet. (Aichner, 2014) COO har därför betydelse för konsumentens utvärdering av 

produkter då det påverkar uppfattningen av produkten, detta kallas för COO-effekten. Knight 

och Calatone (2000) menar att ju mer en konsument vet om en produkt desto mer påverkan har 

COO i köpbeslutet, ett resultat de menar är tvärtemot vad många tror. Vissa författare anser att 

COO är en av de viktigaste aspekterna när det kommer till att utvärdera en utländsk produkt 

(Kumara & Canhua, 2010). Andra författare anser att COO är en generell uppfattning av ett 

land utan hänsyn till produktkategorier (Nagashima, 1977), dock finns det antydan att länder 

kan vara förknippade med specifika produktkategorier (Lampert & Jaffe, 1998). Aichner (2014) 

beskriver varför COO är en viktig del av utvärderingsprocessen av produkter med hänvisning 

till Koschate-Fischer et al. (2012) forskning; COO fungerar som en signal för den förväntade 

kvalitén hos en produkt. 

 

Förväntad kvalité är ett begrepp som är centralt för COO då ursprungslandet påverkar de 

förväntningar konsumenter har på produkter från det specifika landet (Kumara & Canhua, 

2010). Vissa länder har egenskaper som är mer framträdande än andra, exempelvis anses vissa 

länder vara högteknologiska och andra miljömedvetna (Futurebrand, 2015) vilket innebär att 

länder uppfattas vara specialiserade inom olika områden. Konsumenter använder COO som ett 

verktyg när de utvärderar en produkt för att fastställa vilken kvalité de kan förvänta sig. De 

aspekter av kvalité som påverkas av COO är bland annat hur produkten uppfattas gällande 

hållbarhet, prestanda och pålitlighet. Dessa associationer är något som påverkar vilken kvalité 

som kan förväntas av produkten. Då ett lands associationer är rotade i dess egenskaper, finns 

det en generell uppfattning om att landet skulle kunna vara skickliga på att utveckla produkter 

som är snarlika de produkter landet är känt för, då de har ett rykte att tillverka vissa produkter 

med hög kvalité. (Aichner, 2014) Tseng och Balabanis (2011) menar dock att produktkategorier 

kan kategoriseras ytterligare med hjälp av typikalitet, produktkategorier kan då anses som 

typiska eller atypiska för ett land. Både Frankrike och Tyskland har en positiv COO-effekt på 

respektive typisk produktkategori (fransk parfym och tyska bilar). Däremot kan det antas att 

effekten inte är lika positiv om landet kopplas till en annan produktkategori som skulle anses 

atypisk, exempelvis tysk parfym. (Tseng & Balabanis, 2011) 
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2.1.1. Country of Origin Image 

Country of Origin Image, hädanefter benämnt som COI, är en viktig del av COO-effekten och 

forskning kring ämnet. Utifrån alla faktorer inom COO bildas en generell uppfattning av ett 

land, denna uppfattning kallas COI. Konsumenter ser på produkter och varumärken som är 

gjorda i ett specifikt land med en positiv eller negativ attityd. Forskning har flera gånger 

bekräftat hur stereotyper för länder är något som tydligt kan identifieras, där bland annat 

konsumenter kan peka ut vilket land en produkt kommer ifrån enbart genom att se den. (Bilkey 

& Nes, 1982) Eroglu och Machleit (1989) menar att det finns fall där ett lands image speglar 

ett varumärkes image. Benägenheten till att köpa en produkt från ett specifikt land är större när 

egenskaperna från det landets image är densamma som för en specifik produktkategori. COI 

påverkan blir då mer effektfullt för produktkategorier som överensstämmer med landet. (Roth 

& Romeo, 1992) Detta tyder på att effekten är mer påtaglig för vissa aspekter av en produkt 

och inte helhetsutvärderingen av en produkt, vilket Han och Terpstra (1988) menar är ett 

resultat från flera studier, däribland från Erickson, Johansson och Chao (1984). Han och 

Terpstra (1988) utvecklar och menar dock att tidigare studier har visat att COO kan ha en effekt 

på helhets utvärderingen av en produkt. Konsumenter anser att länder har vissa egenskaper som 

är mer framträdande än andra och är mer applicerbara på specifika produktkategorier. Den bild 

som konsumenter har av Tyskland är bland annat att de producerar produkter med hög 

prestigenivå men som då inte är helt prisvärda. Denna bild av landet blir då den som genomsyrar 

den generella uppfattningen som konsumenten har och blir applicerbar på flera produkter. (Han 

& Terpstra, 1988) 

 

Diamantopoulos et al. (2011) menar att en konsument använder sig utav ett varumärkes image 

och ett lands image när de utvärderar produkter. Ett lands image anses dock som det starkare, 

då undersökningar har visat att det finns möjligheter för ett land att påverka ett svagt varumärke 

men att det inte fungerar åt det andra hållet. Det finns en övergripande uppfattning om att ett 

lands image inte har samma direkta påverkan på en produkt, däremot visar forskning att den 

indirekta påverkan har blivit tydligare. Konsumenter ser idag ett land mer som en producent av 

varumärken snarare än en producent av produkter. (Diamantopoulos, Schlegelmilch & 

Palihawadana, 2011) Det är idag svårt att veta vilket land ett varumärke härstammar från och 

detta menar Magnusson, Westjohn och Zdravkovic (2011) gör att det inte är viktigt att veta om 

den information konsumenten har om ett varumärke är korrekt eller inte, utan det är enbart av 

betydelse vad konsumenten tror sig veta. En del av att förklara ett lands image påverkan på 

konsumenter grundas i en psykologisk princip som kallas Halo-effekten. Denna princip innebär 

att om en person uppskattar vissa egenskaper hos en person så är sannolikheten stor att hen 

även kommer uppskatta personens andra egenskaper som de vet lite om. (Nisbett & DeCamp 

Wilson, 1977) Han (1989) menar att om konsumenter inte har den information som krävs för 

att avgöra kvalitén av en produkt kan de fortfarande genomföra köpet om de har en positiv 

association till ursprungslandet. Egenskaperna konsumenter ser i landet agerar som ett substitut 

till informationen konsumenten saknar om själva produkten. Ett land kan alltså förväntas vara 

skickliga inom en viss produktkategori även om konsumenten saknar information kring detta. 

(Han, 1989) Denna process blir då central för hur konsumenter uppfattar den förväntade 

kvalitén hos en produkt från ett specifikt land (Kumara & Canhua, 2010). 
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Ett lands image och en konsuments uppfattning av en produkts egenskaper är båda av vikt i 

utvärderingsprocessen av en produkt. Knight och Calantone (2000) menar i sin presenterade 

modell att tidigare forskning (Bilkey & Nes, 1989; Erickson et al., 1984; Han, 1989) inte har 

tagit hänsyn till att konsumenter väger in en produkts egenskaper och landets image samtidigt 

i utvärderingsprocessen, då denna process skedde stegvis. Laroche et al. (2005) byggde vidare 

på detta och presenterade en modell liknande Knight och Calantones (2000) “flexible model”, 

där de ändrade meningen av “product beliefs”. De menar att konsumenters uppfattning av de 

immateriella egenskaperna hos en produkt, som kvalité och pålitlighet ska tas i hänsyn. 

(Laroche et al., 2005). Däremot bekräftar Laroche et al. (2005) också, precis som Knight och 

Calantone (2000), att produktens immateriella egenskaper och landets image vägs in samtidigt. 

 
 
Figur 1. Country image model (Från: Laroche et al. 2005) 

Knight och Calantone (2000) menar att om ett land har en negativ COI bör kopplingen till landet 

gömmas, detta för att det finns en risk för negativ Halo-effekt. Denna omvända effekt innebär 

då att om konsumenten har en dålig uppfattning av landet kan denna dåliga uppfattning smitta 

av sig på allt som landet producerar. Den dåliga bilden av landet blir då övervägande och 

konsumenten anser att produktens attribut är desamma som landets. (Knight & Calantone, 

2000) En typ av denna negativa Halo-effekt kan yttra sig som en slags kognitiv dissonans. 

Tidigare forskning inom COO har kommit fram till att när konsumenter upplever kognitiv 

dissonans om en produkt så undviker konsumenten den informationskällan och söker hellre 

efter en annan källa eller produkt. (Bloemer et al., 2009) Dessa motsägelsefulla uppgifter kan 

upplevas på flera vis, men Bloemer et al. (2009) hänvisar till en studie av Rogers et al. (1994) 

och menar att COO-effekterna är som starkast när konsumenten upplever en motsättning i 

kopplingen mellan pris och kvalité. 

 

2.1.1.1. Kognitiv beslutsprocess 

Flera studier visar på att en konsuments syn på en produkts COO baseras i tre synsätt, dessa tre 

beskrivs på följande vis: 

• Kognitivt synsätt, där konsumenten beaktar ett lands industriella och 

teknologiska utveckling (Laroche et al., 2005). 
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• Affektivt synsätt, som innebär att konsumenten har en emotionell koppling till 

landets befolkning. (Laroche et al., 2005) Tidigare erfarenheter, känslor och 

värderingar till landet påverkar också (Laurén & Sandstedt, 2017). 

• Konativt synsätt, där känslan och drivet att interagera med ursprungslandet tas 

till hänsyn (Laroche et al., 2005). 

 

Denna förklaring ligger i linje med det som lyfts upp av Lim et al. (1994) som påpekar att 

konsumenter genomför en utvärdering kopplat till de associerade egenskaper som reflekteras i 

ursprungslandet. Dessa associationer grundar sig i något av de tre olika synsätten och påverkar 

resultatet av beslutsprocessen olika mycket. Variationen i dessa synsätts påverkan kan bero på 

flera faktorer; den kan skilja sig beroende på person, produktkategori och vilket ursprungslandet 

är. (Laroche et al., 2005) Vidare menar Laroche et al. (2005) att dessa tre olika synsätt påverkar 

olika aspekter inför ett köp. Affektiva komponenten har en tydligare påverkan på utvärderingen 

av produkten i sin helhet med alla värden inräknade, till skillnad från den kognitiva 

komponenten som har tydligare påverkan på uppfattningen kring produktens faktiska 

egenskaper. Däremot så bildar dessa synsätt tillsammans en generell uppfattning av ett lands 

image. (Laroche et al., 2005) 

 

2.2. Analysmodell 

Fenomenet som undersöks i detta arbete grundas i COO, vilket har lett till att det teoretiska 

ramverket enbart grundas i olika synsätt för att förklara COO och dess effekt. För att på 

lämpligaste sätt kunna analysera resultatet av enkätundersökningen används de olika teorierna 

i denna studie för att förklara fenomenet. Grundpelaren i det teoretiska ramverket är just COO, 

en bred teori som beskriver det generella fenomenet för att sedan komplettera detta med mer 

djupgående teorier. Dessa är: kognitiv beslutsprocess, COI och Halo-effekten 

 

Denna studie ämnar undersöka hur ett lands image påverkar konsumenternas uppfattning av en 

produkt när denna produkt anses vara atypisk för landet. Presenterad modell (Figur 2.) beskriver 

studiens ansats till problemet, och hur analysering av den kvantitativa undersökningen har 

genomförts. Egenkonstruerad modell. 
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Figur 2. En egenutformad figur av studiens analysmodell som är baserad på Laroche et al. (2005) Country image model. 

Modellen reflekterar det förhållningssätt som används för att undersöka fenomenet och baseras 

på att konsumenter har en kognitiv, affektiv och konativ syn på ett land. Dessa synsätt utgör 

tillsammans en generell uppfattning om ett lands image, vad en konsument tycker och tänker 

om ett land. De tre synsätten kan ses som beståndsdelar till det som blir den upplevda imagen 

av ett land (Laroche et al., 2005). Denna image blir då i sin tur avgörande för vilken bild 

konsumenter kommer ha till produkter från landet. 

 

Landets image har en påverkan på konsumentens uppfattning om produkten/produktkategorin 

genom en Halo-effekt (Laroche et al., 2005). Konsumenternas syn på landets image har även 

en påverkan på den slutliga bedömningen av den atypiska produkten. Efter att ha vägt in om 

och hur landets image påverkar konsumentens uppfattning av den atypiska produkten, bearbetas 

landets image och uppfattningen av den atypiska produkten samtidigt. Denna process utgör den 

slutliga åsikten om den atypiska produkten. Den sammanlagda bilden utifrån analysmodellen 

representerar den totala effekten COO har haft på respondenten. Processen som sker från att 

konsumenter har en uppfattning av ett lands image till att de får en uppfattning över själva 

produkten beskrivs med hjälp av Halo-effekten. Utöver detta har även kognitiv dissonans till 

viss mån använts, men främst som ett redskap för att förklara vad som hänt ifall respondenterna 

visat tendens av att uppleva en negativ Halo-effekt, vilket eventuellt kan bli fallet vid atypiska 

produktkategorier. 
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3. Metod 
I detta kapitel presenteras utformningen av studien, dess urval och hur den genomförda 

enkätundersökningen utformats i koppling till det teoretiska ramverket genom en 

operationalisering. Användningen av den pilotundersökning som gjordes samt hur insamling 

av data gick till beskrivs. Utöver det redovisas även undersökningens bortfall och hur de etiska 

aspekterna av studien har tagits i hänsyn när enkätundersökningen genomfördes. Slutligen 

presenteras den analysmetod som använts för att analysera den insamlade data som studien 

behandlar. 

 

3.1. Studiens utformning 

En kvantitativ forskningsstrategi valdes för denna uppsats för att kunna beskriva uppfattningen 

hos respondenterna på en grundläggande nivå och utifrån detta kunna urskilja hur 

respondenterna ställer sig till den atypiska produkten. I en kvantitativ metod utgår forskaren 

från teorin som en intresseinriktning för att samla in den data som behövs för att få det önskade 

resultatet (Bryman & Bell, 2013). En av bristerna med kvantitativ forskning är att 

respondenterna kan uppfatta viktiga begrepp och frågor på olika vis utan möjligheten att fråga 

vad som menas, vilket kan skapa förvirring (Bryman & Bell, 2013). Denna studie har i största 

mån försökt undvika detta genom att vara så tydliga som möjligt och använt begrepp som är 

lättbegripliga. Dock kommer det alltid att finnas en potentiell risk då respondenten är den som 

avgör hur denne uppfattar frågan. En annan brist som finns gällande kvantitativ metod är att en 

sådan undersökning inte tar hänsyn till att respondenterna har olika mycket kunskap om ämnet 

i fråga (Bryman & Bell, 2013). Detta anses inte vara applicerbart för denna undersökning då 

det som undersökts handlar om vad respondenterna trodde och tog därför inte hänsyn till faktisk 

kunskap. 

 

Inom COO finns det många olika faktorer som kan påverka konsumenter. Forskning som visar 

exempel på detta är Tomlinsons (2003) som menar att kulturell likhet mellan länder påverkar 

köpbenägenheten av en produkt eller forskningen från Pharrs (2005) som tyder på att även 

prisnivån på produkter har en påverkan. Det är därför värt att poängtera att det finns många 

aspekter inom COO som kan påverka en konsument, men att denna undersökning har begränsat 

sig till respondenternas uppfattning av ett lands image. Resultaten och analysen har således 

grundats från respondenternas uppfattning utan att ta hänsyn till övriga aspekter som pris, 

faktiska produktegenskaper eller kulturella likheter. Detta har gjorts för att öka den interna 

validiteten av resultaten då undersökningen var mer preciserad mot landets image och bortser 

från övriga variabler. Intern validitet syftar på rimligheten i de slutsatser som görs, ifall ett 

resultat kan förklaras på grund av ett annat resultat (Bryman & Bell, 2013). Då respondenterna 

endast kan förhålla sig till ett lands image i denna undersökning utesluts övriga variabler, vilket 

ökar den interna validiteten. 

 

3.2. Urval 

Till denna studie har ett bekvämlighetsurval valts. Bryman och Bell (2013) menar att 

bekvämlighetsurval innebär att författarna väljer en grupp respondenter som finns tillgängliga 

i ens närhet för tillfället, vilket är en smidig lösning för insamling av data. De menar att det är 
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omöjligt att generalisera resultatet vid användning av bekvämlighetsurval, eftersom det inte går 

att veta om stickprovet är representativt för populationen (Bryman & Bell, 2013). Det går inte 

att säga att gruppen respondenter motsvarade den svenska befolkningen då det varken fanns ett 

tillräckligt stort demografiskt eller geografiskt spann på respondenterna. Ett sannolikhetsurval 

öppnar möjligheten för att kunna generalisera resultaten enligt Bryman och Bell (2013). Trots 

detta ansågs bekvämlighetsurval fortfarande lämpligt för studien. Bekvämlighetsurval 

användes i syfte att få en hög svarsfrekvens då vi hade möjlighet att skicka ut enkäten till ett 

stort antal människor via sociala medier. En avgörande motivering till bekvämlighetsurval var 

att det finns begränsat med tidigare forskning som undersöker atypiska produktkategorier. 

Således ansågs det lämpligt att använda sig av ett bekvämlighetsurval då syftet aldrig varit att 

kunna generalisera resultaten utan snarare att kunna urskilja en tendens för COO och dess 

påverkan för atypiska produktkategorier.  

 

Urvalsramen för denna studie var de som inte kände till något bilvarumärke från varken Kanada 

eller Polen. Således är det öppet deltagande för alla som förstår enkätundersökningen. Bryman 

och Bell (2013) menar att den externa validiteten är avgörande för vilken grad ett resultat är 

generaliseringsbart. Bekvämlighetsurval har därför en generellt låg extern validitet, däremot 

har denna studie försökt bibehålla den externa validiteten då enbart respondenter som inte 

känner till något bilvarumärke från varken Kanada eller Polen fick delta.  

 

3.3. Pilotundersökning 

Innan den riktiga undersökningen genomfördes, skickades en prototyp ut av 

enkätundersökningen för att identifiera eventuella brister. Bryman och Bell (2013) menar att en 

pilotundersökning bör genomföras innan den egentliga enkätundersökningen eftersom det är ett 

sätt att säkerställa enkätfrågorna så de fungerar som tänkt, men även att undersökningen 

fungerar bra i sin helhet. De menar även att en pilotundersökning är viktigt vid 

enkätundersökningar då det inte finns en intervjuare, som vid kvalitativa studier, som kan 

hantera eventuella oklarheter gällande frågorna i enkäten (Bryman & Bell, 2013). 

Pilotundersökningen utfördes genom att enkätundersökningen skickades ut under två timmar 

på Mälardalens Högskolas internationella marknadsföringsprogram föreningssida (IMF) på 

Facebook där 50 personer svarade på enkäten. Resultaten och feedback från respondenterna 

visade att respondenterna hade svårt att svara på vissa frågor eftersom de ville undvika att ta 

ställning om de inte hade en tydlig uppfattning om frågan för landet. De ville alltså inte svara 

utifrån vad de trodde utan från vad de visste. Dock var syftet att de skulle svara utifrån vad de 

trodde även om de inte hade en klar uppfattning om landet. I pilotundersökningen fanns ett “vet 

ej” alternativ, som hade genomgående hög svarsfrekvens. Detta stärker det faktum att de ville 

undvika att svara utifrån vad de trodde. Bryman och Bell (2013) menar att pilotundersökningen 

är användbar för att kunna justera frågorna så att respondenterna förstod hur de skulle svara. 

Överlag grundades problemen i att respondenterna hade svårt att svara på frågorna för att de 

inte visste svaret. Syftet med undersökningen var att respondenterna skulle svara utifrån vad de 

trodde, därför gjordes förändringar i enkätundersökningen. Efter denna pilotundersökning 

gjordes valet att vidta ett antal åtgärder för att förtydliga att respondenterna skulle svara utifrån 

vad de trodde och deras generella uppfattning om de inte kunde basera svaren på tidigare 
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kunskap. Exempel på detta är omformuleringar av påståenden och att alternativet “vet ej” togs 

bort då respondenterna fortfarande hade möjlighet att svara neutralt i frågan. Även en inledande 

text lades till just för att förtydliga att det inte finns något rätt eller fel svar utan att det endast 

handlar om deras egna uppfattning. Bryman och Bell (2013) menar att respondenterna kan ha 

svårt att svara på frågor om det finns otillräckliga instruktioner i enkäten, vilket anses ha 

åtgärdats. 

 

3.4. Enkätutformning 

I jämförande syfte valdes Kanada och Polen för denna undersökning. Valet baserades på 

Futurebrands rapport från 2015, som har undersökt och sammanställt den totala imagen för 

länder samt inom vilka produktkategorier länder ansågs vara experter i. Utifrån deras resultat 

var Kanada rankade femma i världen och Polen hamnade på plats nummer 45, varav de båda 

upplevdes sakna expertis inom produktkategorin bilar, (Futurebrands, 2015) den 

produktkategori som detta arbete har valt att utgå ifrån. Skillnaden i placering ansågs som en 

intressant faktor i undersökningen då det eventuellt kunde leda till två olika resultat gällande 

COI. Att använda två länder med annorlunda image möjliggjorde att se hur ett lands image 

påverkade respondenternas uppfattning om den atypiska produkten, vilket då skulle förklaras 

via Halo-effekten. En eventuell brist bakom valen av dessa två länder kan vara att rapporten 

är från 2015, då det optimala skulle vara en rapport från 2017. Däremot gjordes en värdering 

för denna studie att dessa länders image inte bör ha förändrats så pass mycket att de inte 

längre skulle ses som relevanta val för denna undersökning.  

 

Produktkategorin, personbilar, kan för dessa länder anses vara atypiska och är en 

högengagemangsprodukt vilket möjligtvis kunde innebära att resultaten skulle skilja sig från 

en liknande undersökning på atypiska lågengagemangsprodukter eftersom dessa kategorier 

kan utvärderas på olika sätt. Då studien enbart ämnade undersöka hur ett lands image 

påverkar konsumenters uppfattning av en atypisk produkt gavs inte information om pris, 

varumärke och liknande faktorer till respondenterna. Dessa faktorer används ofta av 

konsumenter i utvärderingen av en produkt och bör därför inte tas i hänsyn för detta arbete. 

  

För att en respondent skulle kunna genomföra enkäten var de tvungna att svara att de inte 

kände till, eller var osäkra på om de kände till något bilvarumärke från dessa länder. Notera 

att till denna fråga gavs respondenten tre svarsalternativ istället för en likertskala som gällde 

för de resterande frågorna. Eftersom respondenterna som fortsatte med enkätundersökningen 

inte kännde till något bilvarumärke från Kanada eller Polen, kunde de inte använda något 

varumärke eller produktegenskaper som referenspunkt och saknade därmed information för 

att avgöra kvalitén på produkten. Detta var anledningen till att dessa länder och 

produktkategorin valdes då respondenterna i detta fall måste utgå från landets image för att 

avgöra kvalitén, som i sin tur påverkar köpbenägenheten. På detta sätt kunde Halo-effekten 

undersökas. Det vill säga om ett land med positiv image också fick positiv respons gällande 

den atypiska produkten så bekräftas en Halo-effekt, då respondenterna inte hade något annat 

att förhålla sig till.  

 

Enkäten är uppbyggd i fyra delar som berör olika aspekter inom COO, dessa är: 

Del 1 Demografi & Urval 

Del 2 Bild av landet - Kognitiv beslutsprocess 
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Del 3 Bild av landet kopplat till produkter - Country of Origin Image 

Del 4 Bild av landet kopplat till atypiska produkter - Country of Origin Image 

 

Utformningen av del två hämtades från en tidigare studie gjord av Järveläinen (2012), då detta 

arbete har använt några av den studiens undersökningsfrågor. Anledningen var att dessa frågor 

har undersökt samma aspekter. Dessa frågor ställdes för att få en sammanfattad bild av 

konsumenters uppfattning av landet. Den bakomliggande teorin för dessa frågor var COI och 

för att få fram ett lands image måste frågor gällande kognitivt, affektivt och konativt synsätt 

besvaras enligt Country image-modellen från Laroche et al. (2005). I Järveläinens studie (2012) 

undersöktes ryska turisters uppfattning om Finland när de befann sig i Finland. Detta tyder på 

att studiens respondenter kan haft tidigare kunskap om landet, och kunde därför ge mer 

relevanta svar. En medveten risk i undersökningen var att respondenterna eventuellt saknade 

tidigare kunskap om de länder som undersökts. Detta sågs dock inte som ett problem då 

undersökningens mål var att ta reda på vad respondenterna trodde, snarare än vad de visste. 

 

Frågorna i del tre och fyra var utformade på liknande vis men med fokus på landets egenskaper 

förknippade med produkter. Vid valet av vilka egenskaper som skulle användas baserades dessa 

frågor från en rapport av Futurebrands (2015). De utvalda egenskaper som kvalité, pålitlighet, 

teknologi och valuta för pengar var kriterier som används av Futurebrands (2015) och har därför 

även använts i detta arbete. Även Laroche et al. (2005) använde vissa av dessa kriterier för att 

mäta Country image, vilket stärker validiteten för de valda kriterierna då detta arbetes 

analysmodell baserades på deras Country image-modell. Egenskaperna ansågs vara relevanta 

för produktkategorin bilar, dock är samtliga av dessa egenskaper inte nödvändigtvis relevanta 

för andra produktkategorier. Grundstommen i dessa frågor var hur respondenten förväntade 

kvalitén av den atypiska produkten, då alla frågor i viss utsträckning gick att koppla till den 

upplevda kvalitén av produkter från de länder som undersökts. Den sista frågan i del fyra 

handlade om hur benägna respondenterna skulle vara att köpa en atypisk produkt från dessa 

länder. Denna fråga valdes baserat på att Laroche et al. (2005) använde denna fråga för att ta 

reda på hur konsumenter utvärderade produkten utifrån landets image. 

 

Bryman och Bell (2013) menar att begreppsvaliditet är kopplingen mellan undersökningen och 

de begrepp som används av forskarna, dessa måste vara sammanknutna för att ge ett trovärdigt 

resultat. För att uppnå en så hög begreppsvaliditet som möjligt har majoriteten av frågorna i 

enkätundersökningen kopierats eller efterliknat tidigare undersökningar som också undersökt 

COI. Detta påvisar att frågorna inte togs från intet utan har grundats i tidigare studier som använt 

samma eller liknande frågor i anslutning till de teorier som använts i denna studie. 

 

Enkätundersökningen bestod av 18 frågor varav de första tre var kategoriseringsfrågor och inte 

förknippat till något annat. Därefter ställdes 15 frågor angående Country image och atypiska 

produkter. Till dessa 15 frågor har svarsalternativ givits för både Kanada och Polen för att 

komprimera och underlätta enkätundersökningen för respondenterna. För att kunna urskilja 

något slags sambandsmönster ansågs det krävas en tydlig bild av respondenternas upplevda 
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Country image, vilket innebar fler frågor. Bryman och Bell (2013) menar att ju fler frågor desto 

högre tillförlitlighet har undersökningen, även om det blir en ökad risk för bortfall. En riskfaktor 

kan vara att respondenter anser antalet frågor vara för många vilket kan leda till tristess, något 

som skulle kunna påverka deras svar. Däremot gjordes bedömningen, för att bibehålla 

tillförlitligheten, att undersökningen krävde en gedigen summa frågor för respektive del av 

enkätundersökningen. 

 

Då huvudsyftet med denna studie var att undersöka atypiska produktkategorier fanns en 

urvalsfråga. Denna fråga löd “Känner du till något bilvarumärke från Kanada eller Polen?”. För 

att respondentens svar skulle anses som relevanta för denna studie krävdes det att de svarade 

“Nej” eller “Osäker” på denna fråga. De respondenter som svarade “Ja” ansågs som bortfall 

och togs inte i hänsyn till i resultatet. Utformningen tog alltså inte hänsyn till ifall någon av 

dessa två länder faktiskt producerar eller har egna bilvarumärken, utan bara vad respondenterna 

kände till eller trodde. Det fanns alltså en risk att respondenter inte ansåg personbilar vara en 

atypisk produktkategori för dessa länder, vilket då skulle leda till ett större bortfall. Däremot 

grundades undersökningen i att respondenterna skulle anse personbilar som en atypisk 

produktkategori för dessa länder så denna medvetna risk sågs som ett krav för att få relevans 

till undersökningen. 

 

Svarsalternativen har i alla frågor förutom de som berörde demografi byggts upp efter en 

likertskala, vilket ger respondenterna en skala med en medelpunkt vilket agerar som en neutral 

respons (Bryman & Bell, 2013). Då arbetet skulle undersöka vad respondenterna ansåg om två 

länder var det relevant att erbjuda respondenterna ett neutralt svarsalternativ då de i vissa frågor 

eventuellt saknade en tydlig åsikt. Skalan sträcker sig från 1–7 vilket ansågs lämpligt för att 

kunna ge respondenten möjligheten för ett mer definierat svar. Även i Järveläinens (2012) 

studie användes skalan 1–7, vilket gjorde det rimligt att använda den skalan i denna studie 

eftersom liknande och samma frågor har använts. 

 

Tidigare studier inom COO har olika förhållningssätt gällande hur mycket information de givit 

respondenterna om produktkategorin som undersökts. Denna studies syfte var att öka 

förståelsen för COO-effekten på konsumenter när en produkt ansågs vara atypisk. För att göra 

detta ansågs det lämpligast att utgå från ett lands image. Därför gavs inga ledtrådar gällande 

produkten som exempelvis pris, kvalité eller varumärke. Utan det var endast respondenternas 

egna uppfattning av landets image som styrde de associationer de hade till den atypiska 

produkten. I enkätundersökningen fanns det flera uppmaningar till att svara utifrån vad 

respondenterna trodde, och inte vad de visste. 

 

3.5. Operationalisering 

För att säkerställa att det teoretiska ramverket sammankopplats till de frågor som ställts till 

respondenterna utformades en operationalisering. En operationalisering ämnar vägleda läsaren 

och hjälpa författarna att se hur de ställda frågorna ska driva studien framåt (Bryman & Bell, 

2013). Utifrån de teman och begrepp som framställts i det teoretiska ramverket har enkätfrågor 

utformats. Operationaliseringen visar hur frågorna är grundades i ramverket och användningen 
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av dessa har även sammanfattats med en kort motivering.  De teorier som använts är: COO, 

COI, kognitiv beslutsprocess och Halo-effekten. 

Frågorna i operationaliseringen är ställda med både Kanada och Polen i formuleringen för att 

demonstrera att frågorna såg likadana ut för båda länderna, men de har egna delar i den faktiska 

enkätundersökningen. 

 

Fråga Teori Motivering 

Del 1 Kategorisering 
  

1. Ålder Demografi Användes för att ta reda på vilken 

grupp som representeras i 

undersökningen 

2. Kön Demografi Användes för att ta reda på fördelning 

mellan könen 

3. Känner du till något 

bilvarumärke från Kanada 

eller Polen? 

Urvalsfråga De som svarade “Ja” ansågs inte längre 

relevanta för undersökningen och 

räknades som bortfall. Detta då de inte 

hade förutsättningen att se personbilar 

som en helt atypisk produktkategori 

från dessa länder. 

Del 2 Uppfattning om 

landet 

  

4. Jag anser att 

Kanada/Polen är ett 

ekonomiskt starkt land 

Kognitiv 

beslutsprocess -

Kognitivt 

Användes för att undersöka 

respondenternas kognitiva uppfattning 

om landet. Tagen från Järveläinen 

(2012) 

5. Jag anser att 

Kanada/Polen är ett 

kulturrikt land 

Kognitiv 

beslutsprocess - 

Affektivt 

Användes för att undersöka 

respondenternas affektiva uppfattning 

om landet. Tagen från Järveläinen 

(2012) 

6. Jag anser att 

Kanada/Polen är ett 

framgångsrikt land 

Kognitiv 

beslutsprocess - 

Kognitivt 

Användes för att undersöka 

respondenternas kognitiva uppfattning 

om landet. Tagen från Järveläinen 

(2012) 

7. Jag anser att 

Kanada/Polen har en 

vacker miljö 

Kognitiv 

beslutsprocess - 

Affektiv 

Användes för att undersöka 

respondenternas affektiva uppfattning 
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om landet. Tagen från Järveläinen 

(2012) 

8. Jag skulle kunna tänka 

mig att bo i 

Kanada/Polen 

Kognitiv 

beslutsprocess - 

Konativ 

Användes för att undersöka 

respondenternas konativa uppfattning 

om landet. Tagen från Järveläinen 

(2012) 

Del 3 Uppfattning av 

landet kopplat till 

produkter & 

egenskaper 

  

9. Jag anser att 

Kanada/Polen är ett land 

som gör högteknologiska 

produkter 

Country of Origin 

Image. Kopplad till 

fråga nummer 14 

Användes för att identifiera 

respondenternas generella uppfattning 

av landets image kopplat till produkter. 

Motsvarar även Country Image i 

analysmodellen. Tagen från 

Futurebrands (2015) 

10. Jag anser att 

Kanada/Polen producerar 

pålitliga produkter 

Country of Origin 

Image. 

Kopplad till fråga 

nummer 15 

Användes för att identifiera 

respondenternas generella uppfattning 

av landets image kopplat till produkter. 

Motsvarar även Country Image i 

analysmodellen. Tagen från 

Futurebrands (2015) 

11. Jag anser att produkter 

från Kanada/Polen ger bra 

värde för pengarna 

Country of Origin 

Image. 

Kopplad till fråga 

nummer 16 

Användes för att identifiera 

respondenternas generella uppfattning 

av landets image kopplat till produkter. 

Motsvarar även Country Image i 

analysmodellen. Tagen från 

Futurebrands (2015) 

12. Jag anser att 

Kanada/Polen producerar 

produkter av hög kvalité 

Country of Origin 

Image. 

Kopplad till fråga 

nummer 17 

Användes för att identifiera 

respondenternas generella uppfattning 

av landets image kopplat till produkter. 

Motsvarar även Country Image i 

analysmodellen. Tagen från 

Futurebrands (2015) 

13. Jag kan generellt sett 

tänka mig att köpa 

produkter från 

Kanada/Polen 

Country of Origin 

Image. 

Kopplad till fråga 

nummer 18 

Användes för att identifiera 

respondenternas generella uppfattning 

av landets image kopplat till produkter. 

Motsvarar även Country Image i 
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analysmodellen. Tagen från 

Futurebrands (2015) 

Del 4 Uppfattning av 

atypiska produkter & 

egenskaper kopplat till 

landet 

  

14. Jag anser att en 

personbil från 

Kanada/Polen skulle vara 

teknologiskt 

tillfredsställande 

 

Country of Origin & 

Country of Origin 

Image. 

Användes för att se hur respondenterna 

ställde sig till den atypiska produkten i 

sammanhanget. Motsvarade även 

uppfattning av atypisk produkt i 

analysmodellen. Tagen från 

Futurebrands (2015) 

15. Jag anser att en 

personbil från 

Kanada/Polen skulle 

kännas 

Pålitlig 

Country of Origin & 

Country of Origin 

Image. 

Användes för att se hur respondenterna 

ställde sig till den atypiska produkten i 

sammanhanget. Motsvarade även 

uppfattning av atypisk produkt i 

analysmodellen. Tagen från 

Futurebrands (2015) 

16. Jag anser att en 

personbil från 

Kanada/Polen skulle ge 

bra värde för pengarna 

Country of Origin & 

Country of Origin 

Image. 

Användes för att se hur respondenterna 

ställde sig till den atypiska produkten i 

sammanhanget. Motsvarade även 

uppfattning av atypisk produkt i 

analysmodellen. Tagen från 

Futurebrands (2015) 

17. Jag anser att en 

personbil från 

Kanada/Polen skulle ha 

hög kvalité 

Country of Origin & 

Country of Origin 

Image. 

Användes för att se hur respondenterna 

ställde sig till den atypiska produkten i 

sammanhanget. Motsvarade även 

uppfattning av atypisk produkt i 

analysmodellen. Tagen från 

Futurebrands (2015) 

18. Jag skulle kunna tänka 

mig att köpa en personbil 

från Kanada/Polen 

 

Country of Origin & 

Country of Origin 

Image. 

Användes för att se om respondenten 

skulle, baserat på Country of Origin 

och dess image, köpa den atypiska 

produkten. Motsvarade även slutgiltig 

åsikt om atypisk produkt i 

analysmodellen 
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3.6. Insamling av data 

Den webbaserade enkätundersökningen publicerades på våra egna sidor på det sociala mediet 

Facebook, samt på internationella marknadsföringsprogrammets föreningssida (IMF) på 

Facebook. IMF-föreningens medlemmar är i största del nuvarande studenter vid Mälardalens 

högskola som läser internationell marknadsföring, men några har också avslutat sina studier. 

Vid publicering av webbenkäten på IMF-föreningens Facebooksida fanns det 434 medlemmar 

som ansågs vara representativa för undersökningen. Publiceringen av enkätundersökningen på 

våra egna Facebooksidor motiverades genom att vi kommer från olika städer och hade ett brett 

urval av unika respondenter. Dessa publiceringar gjordes publika för alla som på något sätt hade 

tillgång till IMF-föreningens eller våra Facebooksidor. Genom relationer publicerades 

enkätundersökningen även i en studentgrupp för byggingenjörer på KTH (Kungliga tekniska 

högskolan) som innefattade 194 medlemmar vid publiceringstillfälle. När enkätundersökningen 

publicerades offentligt på Facebook klistrades länken till enkätundersökningen in tillsammans 

med en text som tydliggjorde vad undersökningen handlade om. Enkätundersökningen var 

offentlig och öppen på Facebookgrupperna mellan den 3:e maj till och med den 8:e maj 2017. 

Enkätundersökningen skickades även privat till vänner och familj, genom meddelanden via 

Facebook och e-mail. 

 

3.7. Bortfall 

I denna studie var det endast av intresse att undersöka respondenternas svar om de ansåg att den 

förutvalda produktkategorin, personbilar, anses vara atypisk för Polen och Kanada. I och med 

detta placerades en utslagsfråga i början av enkätundersökningen för att urskilja de respondenter 

som anser att produktkategorin är atypisk. Fråga 3 lyder som följande: “Känner du till något 

bilvarumärke från Kanada eller Polen?” För denna fråga hade respondenterna möjlighet att 

svara “Ja”, “Nej” eller “Osäker”, om de svarade ja på denna fråga behövde de inte avsluta 

enkätundersökningen eftersom de inte nödvändigtvis ansåg personbilar vara en atypisk 

produktkategori.  Dessa svar räknades som bortfall och användes inte i resultaten. Vidare var 

detta en åtgärd för att öka den interna validiteten då det säkerställer att respondenterna inte har 

någon tidigare uppfattning om personbilar från dessa länder. Därför har de inga utomstående 

faktorer som: pris, varumärke eller produktegenskaper som kan påverka deras respons utan det 

var enbart frågorna i enkätundersökningen som kan ha påverkan på deras svar. 

 

Totalt svarade 158 respondenter på enkätundersökningen varav 16 svarade “Ja” och blev då 

bortfall. Dock blev bortfallet större än så då enbart 101 respondenter gick vidare till fråga 4. 

Anledningen till detta är okänt, däremot kan det antas att de svarande kryssade ner 

enkätundersökningen efter fråga 3 istället för att trycka sig vidare i undersökningen genom 

knappen “Next page”. En annan anledning kan också vara att respondenterna upplevde tristess 

och ansåg att det var för många frågor och därför avbröt enkätundersökningen. 

 

3.8. Metodetik 

Denna undersökning grundade sig i att respondenter tog ställningstaganden till diverse 

påståenden om Kanada och Polen. I samband med det fanns det en eventuell risk att vissa 

respondenter upplevde en slags etisk konflikt som grundats i fördomar. En etisk ståndpunkt 
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som menar att det är svårt att undvika etiska konflikter är situationsbetingad etik (Bryman & 

Bell, 2013). Den situationsbetingade etiken menar att etiska överträdelser i undersökningar är 

något som ska försöka undvikas men att det i vissa fall inte går att uppnå ett önskvärt resultat 

utan att tänja på de etiska reglerna. Denna ståndpunkt innebär också att i vissa fall finns det 

inga andra val än att ställa frågor som kan tolkas etiskt tveksamma för att uppnå det önskvärda 

resultatet. Ytterligare en etisk risk som grundas från den situationsbetingade etiken är att 

samtliga undersökningar där respondenterna inte känner till syftet bakom undersökningen, eller 

besitter olik mängd kunskap om syftet kan anses som oetiska. (Bryman & Bell, 2013) För att 

uppnå ett önskvärt resultat ansåg vi det lämpligaste sättet var att ställa de tidigare redovisade 

frågorna som kan anses något fördomsfulla, men med förhoppningen att ingen ska uppleva de 

som etiskt tvivelaktiga. För att undvika etiska konflikter hos respondenterna erbjöds ett 

svarsalternativ som anses vara en neutral respons, vilket kan vara ett alternativ till de som inte 

ville ta ett ställningstagande på grund av etiska skäl. 

 

3.9. Analysmetod 

Detta arbete använde en komparativ design, då den anses relevant när undersökningssyftet är 

att jämföra exempelvis flera länder mot varandra i samma frågor. Målet med undersökningen 

var att förklara likheter och skillnader för att kunna skapa en djupare förståelse kring ämnet. 

Bryman och Bell (2013) menar att komparativ design är relevant om syftet är att jämföra två 

eller fler länder mot varandra i samma situationer och frågor. Vid användning av komparativ 

design så är ofta målet att förklara likheter, skillnader och skapa en djupare förståelse av den 

sociala verkligheten. (Bryman & Bell, 2013) I denna undersöknings fall var detta relevant då 

studien ämnade öka förståelsen för hur de nationella kontexterna ser ut. 

 

Då arbetet strävade efter att finna sambandsmönster har relevanta resultat presenterats med 

hjälp av stapeldiagram samt korrelationsmatriser. Användandet av stapeldiagram var för att ge 

en tydlig, översiktlig bild över resultaten. De resultat som presenterats på detta vis var 

medelvärden från enkätundersökningen i förhållande mellan Kanada och Polen i diverse frågor. 

 

Analysverktyget IBM SPSS användes i denna studie för att säkerställa samband mellan olika 

variabler i den insamlade data från enkätundersökningen. All insamlad data konverterades till 

intervall/kvotvariabler och därför användes Pearsons korrelationsanalys som tillvägagångssätt 

för att mäta all insamlad data. Korrelationsmatriser för svaren från enkätundersökningen 

presenteras senare för Kanada respektive Polen. 

 

Denna studie har i analysen alltid förhållit sig till två variabler där varje fråga motsvarar en 

variabel. Denna variabel analyserades mot en annan fråga, det vill säga variabel. Däremot 

ställdes en variabel aldrig emot mer än en variabel åt gången. Exempelvis ställdes fråga 13 mot 

fråga 18 där frågorna då agerade som variablerna. Detta tillvägagångssätt gällde alltid förutom 

undantaget där fråga 4–8 sammanställts till en variabel för att kunna summera ett lands image 

i en variabel och kunna kolla samband mellan imagen och en specifik fråga. Detta ansågs 

relevant då de frågorna tillsammans utgjorde en bild av ett lands image utan att ta in aspekter 

på en produkt nivå.  
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Variablerna har endast ställts mot variabler inom samma land, inget resultat från Polen har 

således ställts mot Kanada eller vice versa. Skillnaderna mellan länderna redovisades endast 

med syftet att kunna se om eller hur ett lands medelvärden och korrelation påverkas av landets 

image. Arbetets analysmetod grundades således i en bivariat analys, då två variabler 

analyserades i taget för att skapa en bild av dess relation (Bryman & Bell, 2013). 

Grundprincipen i att mäta sambandsmönster mellan två variabler är att konstatera om 

sambanden är sanna eller falska. Alltså att fastslå om en variabel är beroende av den andra eller 

inte. Denna studie har flera frågor där sambandet mellan dessa ligger i fokus, generellt sett hur 

image har ett samband till produkter. Om den ena variabeln inte är beroende av den andra visar 

det på att sambandet är falskt. (Bryman & Bell, 2013) 

 

I en korrelationsmatris redovisas både styrkan i sambanden mellan två variabler samt dess 

signifikans. En signifikansnivå är något som påvisar den risk som finns när ett stickprov i 

studiens population görs för att se ifall det skulle vara troligt att få samma svar på samma frågor 

i samma population igen. Den allmänt erkända signifikansnivån som de flesta samhällsforskare 

är villiga att acceptera är p <0.05, vilket innebär att den högsta acceptabla risken är att fem på 

hundra likadana undersökningar inte skulle ge samma svar. (Bryman & Bell, 2013) På grund 

av detta så kommer även denna studie att gå efter detta mått gällande statisk signifikansnivå för 

att vara säkra på att svaren inte är baserade på tillfälligheter. Däremot menar Bryman och Bell 

(2013) att den statiska signifikansen enbart är undersökningsbar för sannolikhetsurval, då andra 

urval är svårare att replikera. Denna studie baserades på ett bekvämlighetsurval, vilket inte kan 

grunda slutsatser utifrån den statiska signifikansen. Däremot så är en grundprincip i mätningen 

av samband att både korrelationskoefficienten och signifikansnivån måste tas hänsyn till 

(Bryman & Bell, 2013). Därför användes signifikansnivån i detta arbete endast för att hållas i 

relation till korrelationen mellan vissa frågor men är inte representativt utanför denna 

undersöknings urval. 

 

Då vissa frågor kopplades till varandra har dessa ställts mot varandra för att se om sambandet 

är positivt eller negativt. I en korrelationsmatris anges varje samband med ett värde, i detta fall 

-1 till 1. Ett värde som är -1 visar på ett negativt samband med värdet 0 påvisar att det inte finns 

något samband alls, ett värde av 1 betyder att det är ett perfekt, positivt samband. Det värde 

som framkommer kallas för korrelationskoefficient. (Bryman & Bell, 2013) Denna studie har 

valt att benämna 0-0.33 som ett svagt positivt samband, 0.34-0.66 som ett medelstarkt positivt 

samband och 0.67-1.0 som ett starkt positivt samband. Samma skala gällde även för negativa 

samband. Denna uppdelning av sambandets styrka gjordes då det ansågs rimligt att de tre 

kategorierna omfattar 33 procent vardera. 
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4. Resultat 
Nedan följer redovisning av empirin som är uppbyggd i två delar, den första fokuserar på 

medelvärden. Under denna del presenteras kategorisering av respondenter, deras syn på 

landets image och deras syn på landets image kopplat till egenskaper. I den andra delen 

redovisas korrelationsmatriser för diverse frågor.  

 

4.1. Kategorisering av respondenter 

 

Ålder Antal 

16–30 år 130 stycken 

31–45 år 15 stycken 

46–60 år 11 stycken 

Annan ålder 1 stycken 

Kön 
 

Man 76 stycken 

Kvinna 79 stycken 

Annat 1 stycken 

Vill inte ange 1 stycken 

Känner till ett bilmärke 
 

Ja 16 stycken 

Nej 76 stycken 

Osäker 66 stycken 

Tabell 2. Kategorisering av respondenter 

Tabell 1 visar att den största delen respondenter var mellan åldrarna 16–30 medan 26 stycken 

av den totala mängden respondenter (158) var äldre. Flest respondenter var även kvinnor (79), 

följt av män (76). Två respondenter kategoriserade sig som något annat eller ville inte ange sitt 

kön. Majoriteten av respondenterna kände inte till något bilmärke (76), därefter var 

respondenterna osäkra på om de kände till något bilmärke från Kanada eller Polen (66). 16 

respondenter svarade att de kände till ett bilmärke från något av länderna och gick därför inte 

vidare i undersökningen. Bortsett från frågan hurvida om respondenterna kände till ett bilmärke 

eller inte så kommer inte någon av frågorna fortsatt analyseras i undersökningen. 
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4.2. Respondenternas syn på landets image 

Fråga 4–8 i enkäten frågade om olika aspekter för länderna utifrån ett kognitivt, affektivt och 

konativt synsätt. Dessa frågor symboliserar den image dessa två länder har, utan att ta hänsyn 

till aspekter som är sammanknutna med landets egenskaper. 

 

Fråga 4: Jag anser att Kanada/Polen är ett ekonomiskt starkt land. 

Majoriteten av respondenterna ansåg att Kanada är ett ekonomiskt starkt land vilket resulterade 

i ett medelvärde på 5.86. Polen ansågs vara ett svagare land ekonomiskt och hade ett medelvärde 

på 3.29. 

 

Fråga 5: Jag anser att Kanada/Polen är ett kulturrikt land. 

I denna fråga höll sig respondenterna mer åt det neutrala hållet gällande anseendet om Kanada. 

Majoriteten svarade 5 (35%) respektive 4 (31%) och fick ett medelvärde på 4.67. Polen ansågs 

vara ett mer kulturrikt land då högsta antalet svarande (31%) svarade 6 och fick ett medelvärde 

på 5.47. 

 

Fråga 6: Jag anser att Kanada/Polen är ett framgångsrikt land. 

Kanada ansågs vara det mer framgångsrika landet och fick ett medelvärde på 5.86 då 

majoriteten (67%) svarade 6-7. Respondenterna höll sig relativt neutrala (33%) i denna fråga 

gällande Polen och hade ett medelvärde på 3.57. 

 

Fråga 7: Jag anser att Kanada/Polen har en vacker miljö. 

Nästan hälften (49%) av respondenterna höll absolut med om att Kanada har en vacker miljö 

även den näst högsta (33%) svarsfrekvensen var på 6. Detta gav Kanada ett medelvärde på 6.23. 

Gällande Polen var majoriteten (32%) av respondenterna neutrala till påståendet och hade ett 

medelvärde på 4.63. 

 

Fråga 8: Jag skulle kunna tänka mig att bo i Kanada/Polen. 

I denna fråga var majoriteten (40%) positiva till att bo i Kanada och fick därefter ett medelvärde 

på 5.49. När det kom till Polen däremot så var den största delen (35%) av respondenterna 

negativ till att bo i landet. Medelvärdet för Polen blev 2.59. 
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Figur 3 Image 

Det totala medelvärdet av dessa fem frågor har sammanställts utifrån en 1 till 7 skala. Resultatet 

för Kanada blev 5.62, vilket är mittemellan en neutral respons (4) och den högsta responsen (7). 

För Polen blev resultatet en aning lägre med ett medelvärde på 3.91. 

 

4.3. Respondenternas syn på landets image kopplat till egenskaper 

Fråga 9 till 18 presenteras i stapeldiagram som visar medelvärdet av det totala resultatet för 

respektive fråga. De frågor som är sammankopplade till varandra presenteras i par. Fråga 18 

presenteras även en gång separat, då den är utgångspunkten för respondentens slutliga åsikt. 

 
Figur 4. Medelvärde fråga 9 & 14 



23 
 

Fråga 9 Jag anser att Kanada/Polen gör högteknologiska produkter och fråga 14 Jag anser att 

en personbil från Kanada/Polen skulle vara teknologiskt tillfredsställande är relaterade till 

varandra då båda frågorna har att göra med teknologi. Respondenterna ansåg att Kanada (4,51) 

gör mer högteknologiska produkter än Polen (3,45). De ansåg även att en personbil skulle vara 

mer teknologiskt tillfredsställande om den var från Kanada (4,72) än om den var från Polen 

(3,81). Vidare ansåg respondenterna att båda länderna var mer troliga att tillverka teknologiskt 

tillfredsställande personbilar än vad de är att generellt tillverka högteknologiska produkter. 

 

 
Figur 5. Medelvärde fråga 10 & 15 

Fråga 10 Jag anser att Kanada/Polen producerar pålitliga produkter och fråga 15 Jag anser 

att en personbil från Kanada/Polen skulle kännas pålitlig är relaterade till varandra då båda 

frågorna har att göra med pålitlighet. Respondenterna ansåg att Kanada (5) gör mer pålitliga 

produkter än Polen (3.62) De ansåg även att en personbil skulle vara pålitligare om den var från 

Kanada (5.11) än om den var från Polen (3,7). Vidare ansåg respondenterna att båda ländernas 

personbilar skulle vara en aning pålitligare än övriga produkter från dessa länder. 
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Figur 6. Medelvärde fråga 11 & 16 

Fråga 11 Jag anser att produkter från Kanada/Polen ger bra värde för pengarna och fråga 16 

Jag anser att en personbil från Kanada/Polen skulle ge bra värde för pengarna är relaterade 

till varandra då båda frågorna har att göra med upplevt värde. Respondenterna ansåg att Kanada 

(4.44) gör produkter med högre värde än Polen (4.29). Respondenterna ansåg att personbilar 

från Kanada (4.42) skulle ge mer värde för pengarna jämfört med Polen (4.17). 

Figur 7. Medelvärde fråga 12 & 17 
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Fråga 12 Jag anser att Kanada/Polen producerar produkter av hög kvalité och fråga 17 Jag 

anser att en personbil från Kanada/Polen skulle ha hög kvalité är relaterade till varandra då 

båda frågorna har att göra med upplevd kvalité. Respondenterna ansåg att Kanada (5.03) gör 

produkter med högre kvalité än Polen (3.65). Likaså ansåg respondenterna att personbilar från 

Kanada (4.79) skulle vara av högre kvalité än från Polen (3.59). Respondenterna ansåg att 

personbilar från dessa länder skulle ha lägre kvalité än övriga produkter från dessa länder. 

Figur 8. Medelvärde fråga 13 & 18 

 

Fråga 13 Jag kan generellt sett tänka mig att köpa produkter från Kanada/Polen och fråga 18 

Jag skulle kunna tänka mig att köpa en personbil från Kanada/Polen är relaterade till varandra 

då båda frågorna har att göra med benägenheten att köpa produkter från dessa länder. Resultaten 

visade att respondenterna kunde tänka sig att köpa produkter från både Kanada (5.75) och Polen 

(4.88). Respondenterna ansåg sig vara mer benägna att köpa personbilar från Kanada (4.48) än 

från Polen (3.6), vilket är ett resultat under den neutrala gränsen. Respondenterna visar tendens 

av att hellre köpa övriga produkter från dessa länder snarare än personbilar. 
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Figur 9. Fråga 18 

I denna fråga ställde sig respondenterna till större del till att kunna tänka sig köpa en personbil 

från Kanada, där medelvärdet blev 4.48. En något svagare respons till påståendet om att köpa 

en bil från Polen ledde till att medelvärdet hamnade på den negativa sidan av skalan och fick 

ett resultat på 3.6. 

 

4.4. Korrelationsmatris 

Nedan presenteras fem korrelationsmatriser där den första redovisar korrelationen samt 

signifikansen mellan landets image och respondents köpbenägenhet. Sedan redovisas 

korrelationen samt signifikansen mellan de frågor som är sammanknutna för respektive land. 

Slutligen redovisas de frågor som hade högst korrelation sinsemellan för respektive land. 

 

Samband mellan Country image och slutlig åsikt om atypisk produkt 

 

Land Fråga 4–8 i korrelation till fråga 18 Signifikans mellan fråga 4–8 & 18 

Kanada .095 .357 

Polen .345 .001 

Tabell 2. Korrelation & signifikans mellan fråga 4–8 kopplat till fråga 18. (Bilaga 1) 

För Kanada visade sig landets image ha en positiv men svag korrelation till respondenternas 

slutliga åsikt om den atypiska produkten. För Kanada var korrelationen mellan dessa frågor 

0.095 med en signifikansnivå på 0.357. För Polen visade sig landets image ha en positiv 

medelstark korrelation till respondenternas slutliga åsikt om den atypiska produkten. För Polen 

var korrelationen mellan dessa frågor 0.345 med en signifikansnivå på 0,001. 
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4.5. Generell korrelation & signifikans mellan övriga frågor 

 

Kanada 

Fråga Korrelation Signifikans 

9 & 14 .279 .005 

10 & 15 .472 .000 

11 & 16 .445 .000 

12 & 17 .497 .000 

13 & 18 .329 .001 

Tabell 3. Korrelation & signifikans för de frågor som är sammankopplade gällande Kanada. (se bilaga 1) 

Det finns ett positivt medelstarkt samband mellan tre av dessa frågor där den högsta 

korrelationskoefficienten är (.497) mellan fråga 12 och 17. Två av dessa frågor visar ett positivt 

svagt samband där det svagaste är (.279) mellan fråga 9 och 14. Signifikansnivån är låg och 

uppstiger som mest till 0,005. 

 

Polen 

Fråga Korrelation Signifikans 

9 & 14 .438 ,000 

10 & 15 .476 .000 

11 & 16 .550 .000 

12 & 17 .665 .000 

13 & 18 .328 .001 

Tabell 4.  Korrelation & signifikans för de frågor som är sammankopplade gällande Polen. (se bilaga 2) 

Det finns ett positivt medelstarkt samband mellan tre av dessa frågor. Fråga 11 och 16 visar på 

ett positivt starkt samband där korrelationskoefficienten är (.665). En fråga visar ett positivt 

svagt samband då korrelationen är (.279) mellan fråga 13 och 18. Signifikansnivån är låg och 

uppstiger som mest till 0,001. 
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Kanada 

Fråga Korrelation Signifikans 

10 & 12 .696 ,000 

14 & 15 .702 .000 

14 & 17 .605 .000 

15 & 17 .729 .000 

Tabell 5. Korrelation & signifikans för de frågor vars korrelation var starkast för Kanada. (se bilaga 3) 

Detta är de fyra frågorna som har starkast korrelation gällande Kanada. Tre av fyra visar på ett 

positivt starkt samband där den högsta korrelationskoefficienten är (.729) mellan fråga 15 och 

17. Samtliga frågors signifikansnivå är 0. 

 

Polen 

Fråga Korrelation Signifikans 

10 & 12 .668 ,000 

12 & 17 .665 .000 

14 & 15 .730 .000 

15 & 17 .705 .000 

Tabell 6. Korrelation & signifikans för de frågor vars korrelation var starkast för Polen. (se bilaga 4) 

Detta är de fyra frågorna som har starkast korrelation gällande Polen. Samtliga frågor visar på 

ett positivt starkt samband där den högsta korrelationskoefficienten är (.730) mellan fråga 14 

och 15. Samtliga frågors signifikansnivå är 0. 
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5. Analys 
Nedan redovisas analysen av resultatet. Den består av två delar, den första tar upp landets 

image (fråga 4–8) kopplat till benägenhet att köpa den atypiska produkten. Del två analyserar 

egenskaperna till landet kopplat till den atypiska produkten, det vill säga fråga 9–18. 

 

5.1. Länders image kopplade till benägenhet att köpa atypisk produkt 

För att undersöka en eventuell Halo-effekt baserat på arbetets analysmodell, har frågor rörande 

kognitivt, affektivt och konativt synsätt lagts ihop för att representera respektive 

undersökningslands image. Resultatet av Kanadas image redovisades i föregående kapitel som 

starkt medan respondenternas benägenhet att köpa en bil från Kanada var positiv men närmare 

den neutrala gränsen. I förhållande till Polen så går det att urskilja en tydlig skillnad. Polens 

resultat för både image och benägenhet till att köpa en personbil var strax under den neutrala 

gränsen, alltså en negativ respons. Det intressanta med detta är att trots det mer negativa 

resultatet hos Polen så är sambanden mellan image och köpbenägenhet klart tydligare. Den 

totala differensen i svaren för Polen är lägre än vad de är för Kanada, vilket också är tydligt 

utifrån korrelationsmatrisen. 

 

Resultaten för ländernas image visar en bild i linje med Nagashimas (1977) teori, att COO är 

en generell uppfattning av ett land utan hänsyn till produkter eller dess egenskaper. Lim et al. 

(1994) menar ur ett psykologiskt perspektiv att konsumenter utvärderar en produkt utifrån 

landets image som är baserat på de tre kognitiva synsätten (kognitivt, affektivt och konativt). 

Eroglu och Machleit (1989) menar att COI speglar ett företags varumärke, eller i detta fall ett 

hypotetiskt varumärke som respondenterna föreställt sig. Detta kan då vara en aktuell faktor för 

dessa resultat då respondenterna, utifrån landets image, gör en värdering över den hypotetiska 

personbilen från Kanada och Polen. Utifrån ett lands image bildar konsumenter en uppfattning 

av förväntad kvalité för produkter (Kumara & Canhua, 2010), vilket blir aktuellt för 

uppfattningen kring personbilar från de undersökta länderna. Extra påtagligt är detta för 

resultaten av Polen som, utifrån medelvärden, visar en liten differens mellan image och 

benägenhet till köp. Det tyder på ett sambandsmönster mellan Polens image och benägenhet till 

köp. Detta sambandsmönster kan utifrån medelvärden upplevas som starkt men den faktiska 

korrelationskoefficienten är 0.345, vilket bevisar ett medelstarkt positivt samband. 

 

Respondenterna saknade information för att avgöra kvalitén på personbilen, då samtliga 

respondenter inte kände till något bilvarumärke från varken Kanada eller Polen och kunde då 

inte använda varumärken som referenspunkter. Däremot hade de fortfarande en åsikt om hur 

benägna de var att köpa produkten trots att de saknade kunskap, en åsikt som därför ligger i 

linje med Halo-effekten. Halo-effekten blir påtaglig då respondenterna saknade kunskap om 

den atypiska produkten från länderna men hade fortfarande en bild av hur de såg på länderna, 

vilket är i linje med Nisbett och DeCamp Wilson (1977) förklaring av Halo-effekten. Således 

har ländernas image möjligen påverkat respondenterna i dess åsikt om att köpa den atypiska 

produkten, i detta fall en personbil. Han (1989) menar att när information om produkten saknas 

använder sig konsumenter av landets image för att avgöra kvalitén, om landet har en positiv 

image är konsumenter mer benägna att köpa produkten. Resultaten för image och benägenhet 
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till köp gällande Kanada visar med korrelationskoefficient ett svagt samband. Däremot är 

Kanadas medelvärde för både image och benägenhet till köp starkare än vad de är för Polen, 

men korrelationen mellan image och köpbenägenhet är starkare för Polen. Detta kan indikera 

att Halo-effekten är mer påtagligt för atypiska produktkategorier när respondenterna inte har en 

speciellt stark uppfattning av ett lands image. Detta då resultaten för Polens image var strax 

under neutralt och köpbenägenheten av en personbil hade liknande resultat. De nära neutrala 

svaren (angående image och köpbenägenhet) för Polen visade sig ha en medelstark korrelation 

medan Kanada, som hade mer positiv image och högre benägenhet till köp av atypisk produkt, 

visade på en svagare korrelation. 

 

5.2. Koppling mellan egenskaper och den atypiska produkten 

Även i denna del som berör frågorna 9–18 har Kanada genomgående högre medelvärde på 

samtliga frågor jämfört med Polen. Alla svar visar ett positivt medelvärde för Kanada medan 

merparten av svaren gällande Polen visar ett negativt (lägre än den neutrala gränsen) resultat. 

 

De sammankopplade frågorna som visade högst korrelation för Kanada var frågorna som 

efterfrågade hög kvalité, värde för pengar och pålitlighet. Resultaten för dessa frågor visade 

alla på positiv medelstark korrelation och liknande medelvärde. Detta påvisar att respondenter 

som ansåg Kanada ha produkter av hög kvalité, bra värde för pengarna eller hög pålitlighet hade 

i relativt hög utsträckning samma åsikt kring egenskaperna hos en personbil från Kanada. Detta 

trots att de uppgivit att de saknade förkunskap om personbilar från Kanada. Således finns det 

god grund att argumentera för en påtaglig Halo-effekt för atypiska produkter gällande dessa 

frågor. Resultaten för de sammankopplade frågorna som efterfrågade teknologi visade sig ha 

lägst korrelationskoefficient och således ett svagt samband, vilket kan indikera att Halo-

effekten inte hade en påverkan på dessa frågor. 

 

De flesta svaren gällande attityden mot Polens egenskaper och hur respondenterna uppfattar 

personbilar därifrån var i närheten av en neutral respons, sett från medelvärden. Det var endast 

frågan om värde för pengarna och om de kan tänka sig köpa produkter från Polen som fick ett 

positivt resultat. Generellt var medelvärdena för Polen jämna med en låg differens mellan 

frågorna. Av de sammankopplade frågorna hade de som berörde hög kvalité, värde för pengar 

och pålitlighet högst korrelation. Dessa frågor visade alla på positivt samband, varav två hade 

medelstarkt samband och den ena visade ett starkt samband. Då respondenterna enbart hade 

personbilen som en hypotetisk produkt att förhålla sig till i denna fråga, antas det att deras svar 

baserades från landets image. 

 

Respondenterna visade sig vara mycket positiva till att köpa produkter från Kanada generellt 

sett men mer neutrala till att köpa en personbil. Även för Polen var differensen mellan dessa 

frågor påtaglig. Anledningen till att respondenterna var benägna att köpa produkter från dessa 

länder kan bero på flera saker. Knight och Calantone (2000) menar att ju mer information en 

konsument har om en produkt, desto större påverkan har COO i köpbeslutet. I detta fall saknade 

respondenterna kunskap om personbilar från dessa länder vilket kan ha gjort att ursprungslandet 

inte hade lika stor betydelse för deras benägenhet till köp av en personbil. Ytterligare en 
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anledning till detta skulle kunna vara att respondenterna inte anser att landets egenskaper 

överensstämmer med den specifika produktkategorin. 

 

Då de starkaste sambanden förekommer mellan frågor som berör pålitlighet, kvalité och 

teknologi så går det att se en tendens att COO har haft störst påverkan på de aspekter som berör 

förväntad kvalité. Förväntad kvalité är något som Kumara och Canhua (2010) menar är ett 

centralt begrepp för COO som baseras på de associationerna konsumenter har till landet. 

Aichner (2014) utvecklar med att säga att vissa av de aspekter inom förväntad kvalité som 

påverkas av COO är: hållbarhet, prestanda och pålitlighet. Sett till de frågor som visade starkast 

samband till varandra så stärks detta då de handlade om just pålitlighet, kvalité och prestanda 

(vilket kan innefatta teknologi). De associationer som finns till landet är rotade från dess 

egenskaper (Aichner, 2014). Den generella uppfattningen är att om ett land är skickliga inom 

en viss produktkategori så förväntas de vara duktiga inom en snarlik produktkategori, även om 

det är en produktkategori de inte är kända för (Aichner, 2014). Detta verkar applicerbart för 

resultaten gällande både Kanada och Polen. Detta då respondenterna svarade liknande för 

landets egenskaper och den atypiska produktkategorin, personbil. Detta visar att 

respondenternas förväntade kvalité i hög utsträckning speglas i deras uppfattning av ländernas 

image. Sambanden ser nästintill likadana ut för dessa länder även om respondenterna generellt 

sett ser att Kanada skulle göra en något bättre personbil än vad Polen skulle. 
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6. Slutsats 
Majoriteten av tidigare studier inom COO har inte fokuserat på hur atypiska produkter uppfattas 

med hänsyn till ursprungslandet. Därför hade denna studie som syfte att öka förståelsen för 

vilken påverkan COO har på konsumenter när en produkt anses vara atypisk för ett land. Med 

personbil som den atypiska produktkategorin har detta arbete försökt fånga respondenternas 

uppfattning för att identifiera vilken påverkan COO har haft på dem. Då respondenterna uppgav 

att de saknade kunskap kring denna produktkategori, från dessa länder, har de enbart baserat 

sina svar från ländernas uppfattade image. Detta innebär att sambanden mellan vad 

respondenter ansåg om ländernas image och hur de uppfattade den atypiska produkten skulle 

bevisa hur COO har påverkat deras respons. 

 

Resultaten från enkätundersökningen visade att det fanns samband mellan hur respondenter såg 

på ländernas image och hur de sedan reagerade gentemot den atypiska produkten. Deras respons 

var i många fall i linje med Halo-effekten då deras uppfattning av landet speglades i deras 

respons av den atypiska produkten. Den aspekt som visat sig bli mest påverkad av ett lands 

image är den förväntade kvalitén hos den atypiska produkten. Sett till både medelvärden och 

korrelation står det tydligt att respondenternas åsikt om den atypiska produktens förväntade 

kvalité har grundats från deras uppfattning av landets image. 

 

Studien påvisar att teorierna om COO som inte har tagit hänsyn till typikalitet även är 

applicerbara på atypiska produkter. Trots att länder inte har starka associationer kopplade till 

en specifik produktkategori, så påverkar fortfarande landets image konsumenters uppfattning 

av en atypisk produkt. Utifrån de medelvärden som framkom är det tydligt att det land med 

högst image också fick högst resultat för den atypiska produkten. Detta ledde till att 

respondenterna hellre skulle köpa en personbil från Kanada. Med det som grund är det ett 

rimligt antagande att COO påverkat respondenterna i Kanadas favör, då deras image ansågs 

vara mer positiv. Däremot finns det inte tillräckligt tydliga korrelation mellan landets image 

och köpbenägenheten av en personbil för att hävda en direkt påverkan. Dock går det att urskilja 

en tendens av att atypiska produkter är mer accepterade om landet har en positiv image. 
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7. Framtida studier 

Vi vill återigen poängtera att det bekvämlighetsurval som undersökningen grundats i inte är 

representativt för hela populationen. Det studien kommer fram till är således inte 

generaliserbart, även om vi menar att de tendenser som lyfts är rimliga. Framtida studier skulle 

då baserat på detta, dra nytta av att möjligen undersöka en annan population med att annat urval 

eller försöka få en större, mer representativ urvalsgrupp. 

 

Vissa av de egenskaper som tas upp i denna undersökning kan ses som direkt relaterade till den 

valda undersökningsprodukten. Andra egenskaper och faktorer hade möjligen genererat ett 

annat resultat, det vore därmed relevant att testa andra egenskaper i framtida forskning kring 

atypiska produkter. Den valda undersökningsprodukten i fråga var en personbil som av många 

kategoriseras som en högengagemangsprodukt vilket kan ha påverkat resultaten. Det skulle vara 

intressant att göra en studie på en lågengagemangsprodukt eller eventuellt låta respondenten 

själv välja den atypiska produkten i undersökningen för att säkerställa att den faktiskt är atypisk 

i respondentens ögon. 

 

Denna studie har enbart tagit hänsyn till ett lands image i utvärderingsprocessen. Det skulle ses 

som relevant vidare forskning att se hur stor påverkan av imagen är i jämförelse med andra 

signaler när konsumenter utvärderar en atypisk produkt. Det finns som tidigare nämnt studier 

(Pharr, 2005) som menar att pris blir en avgörande faktor i vissa fall, denna studie menar dock 

att det kan vara relevant att utveckla. 
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Bilagor 
Nedan presenteras studiens bilagor 

Bilaga 1   

 

 

Korrelationsmatris mellan fråga 18 och 4-8 Kanada 

 F18K Image Kanada 

   

F18K Pearson Correlation 1 ,095 

Sig. (2-tailed)  ,357 

N 100 96 

Total_Mean Pearson Correlation ,095 1 

Sig. (2-tailed) ,357  

N 96 97 
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Bilaga 2 

Korrelation mellan frågan 18 och fråga 4-8 Polen 

 F18P Image Polen 

F18P Pearson Correlation 1 ,345** 

Sig. (2-tailed)  ,001 

N 97 95 

Total2_Mean Pearson Correlation ,345** 1 

Sig. (2-tailed) ,001  

N 95 99 

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 
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Bilaga 3 

Korrelationsmatris för fråga 9-18 Kanada 

 F9K F14K F10K F15K F11K F16K F12K F17K F13K F18K 

F9K Pearson 

Correlation 

1 ,279** ,540** ,447** ,370** ,307** ,440** ,436** ,358** ,337** 

Sig. (2-tailed)  ,005 ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,001 

F14K Pearson 

Correlation 

,279** 1 ,352** ,702** ,231* ,312** ,318** ,605** ,354** ,399** 

Sig. (2-tailed) ,005  ,000 ,000 ,021 ,002 ,001 ,000 ,000 ,000 

F10K Pearson 

Correlation 

,540** ,352** 1 ,472** ,558** ,381** ,696** ,520** ,324** ,219* 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,030 

F15K Pearson 

Correlation 

,447** ,702** ,472** 1 ,482** ,460** ,452** ,729** ,378** ,454** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 

F11K Pearson 

Correlation 

,370** ,231* ,558** ,482** 1 ,445** ,589** ,443** ,347** ,130 

Sig. (2-tailed) ,000 ,021 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,199 

F16K Pearson 

Correlation 

,307** ,312** ,381** ,460** ,445** 1 ,355** ,521** ,199* ,309** 

Sig. (2-tailed) ,002 ,002 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,049 ,002 

F12K Pearson 

Correlation 

,440** ,318** ,696** ,452** ,589** ,355** 1 ,497** ,363** ,137 

Sig. (2-tailed) ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,173 

F17K Pearson 

Correlation 

,436** ,605** ,520** ,729** ,443** ,521** ,497** 1 ,292** ,350** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,003 ,000 

F13K Pearson 

Correlation 

,358** ,354** ,324** ,378** ,347** ,199* ,363** ,292** 1 ,329** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,049 ,000 ,003  ,001 

F18K Pearson 

Correlation 

,337** ,399** ,219* ,454** ,130 ,309** ,137 ,350** ,329** 1 

Sig. (2-tailed) ,001 ,000 ,030 ,000 ,199 ,002 ,173 ,000 ,001  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Bilaga 4 
 

Korrelationsmatris för fråga 9-18 Polen 

 F9P F14P F10P F15P F11P F16P F12P F17P F13P F18P 

F9P Pearson 

Correlation 

1 ,438** ,499** ,356** ,244* ,227* ,508** ,425** ,279** ,369** 

Sig. (2-tailed)  ,000 ,000 ,000 ,015 ,025 ,000 ,000 ,005 ,000 

F14P Pearson 

Correlation 

,438** 1 ,440** ,730** ,351** ,305** ,534** ,654** ,292** ,513** 

Sig. (2-tailed) ,000  ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,003 ,000 

F10P Pearson 

Correlation 

,499** ,440** 1 ,476** ,538** ,368** ,668** ,529** ,389** ,317** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,002 

F15P Pearson 

Correlation 

,356** ,730** ,476** 1 ,388** ,373** ,611** ,705** ,328** ,445** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,000 ,001 ,000 

F11P Pearson 

Correlation 

,244* ,351** ,538** ,388** 1 ,550** ,477** ,370** ,312** ,350** 

Sig. (2-tailed) ,015 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 ,000 ,002 ,000 

F16P Pearson 

Correlation 

,227* ,305** ,368** ,373** ,550** 1 ,284** ,348** ,302** ,292** 

Sig. (2-tailed) ,025 ,002 ,000 ,000 ,000  ,005 ,000 ,002 ,004 

F12P Pearson 

Correlation 

,508** ,534** ,668** ,611** ,477** ,284** 1 ,665** ,337** ,374** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,005  ,000 ,001 ,000 

F17P Pearson 

Correlation 

,425** ,654** ,529** ,705** ,370** ,348** ,665** 1 ,359** ,564** 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000  ,000 ,000 

F13P Pearson 

Correlation 

,279** ,292** ,389** ,328** ,312** ,302** ,337** ,359** 1 ,328** 

Sig. (2-tailed) ,005 ,003 ,000 ,001 ,002 ,002 ,001 ,000  ,001 

F18P Pearson 

Correlation 

,369** ,513** ,317** ,445** ,350** ,292** ,374** ,564** ,328** 1 

Sig. (2-tailed) ,000 ,000 ,002 ,000 ,000 ,004 ,000 ,000 ,001  

**. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed). 

*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed). 
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Bilaga 5
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