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Abstract 
As the consumption society consumes more than ever, it has become necessary to move 

production to countries with the capacity to produce high quantities. This has made it important 

for the companies to report where the products come from (COO). The "Made in" label is not 

unusual and is generally known by most of the Swedish consumers. The label can even be 

perceived as a quality stamp according to previous research. However, it only applied to the 

industrial countries and those countries whose culture are similar to the consumer's. But how 

often is COO used in quality evaluation is questioned in this report since there are other 

attributes that can be perceived as easier to compare, for example price. Price is often used as 

a measurement of quality, where the consumer assumes that a high price is equivalent to good 

quality and vice versa. Brand is also a common attribute to associate with the quality of a 

product. Both price, brand and COO are factors that may affect the consumer's quality 

perception. 

 

Therefore, this essay aims to examine how Swedish consumers relate to COO in quality 

measurement compared to the attributes price and brand. To emphasize COO, we have chosen 

to study the world's most noticed "Made in" label, which is "Made in China". China has long 

been known for producing huge quantities for low costs and has since the beginning of 21th 

had a great economic growth, which creates a question if the country may be an industrial 

country today. Hence, we chose to add the question to our study, whether Swedish consumers 

are still experiencing China as a developing country or not. To answer these questions, a 

questionnaire survey was conducted, in which the respondents were asked to answer fourteen 

questions on the subject. The selection consisted of working and studying men and women in 

an aged range of 20 to 59 years old. 

 

The survey provided 187 valid questionnaires. The answers resulted in the COO, according to 

the respondents, being the least important variable in quality assessment. However, one could 

see a change in the attitude of the majority of the younger respondents, as well as for the older 

women. They no longer perceived China as a developing country. Despite this, China was the 

country that was mainly associated with poor quality according to the respondents, which 

suggests that the country is still considered a developing country. The reason why the 

respondents choose to call China an industrial country, but still associate the products with 

lower quality may be due to the cultural differences, since the respondents show a certain 

degree of ethnocentrism. 

 

In order for the respondents to see a manufacturing country as good, demands were made on 

working conditions, ethics and the environment, which all three are issues related to cultural, 

economic and political aspects. This creates a discussion since the respondents previously 

stated that the manufacturing country's politique, culture and economy are not particularly 

important. This paper will be continued in Swedish.  
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Sammanfattning 
I och med att konsumtionssamhället förbrukar mer än någonsin, har det blivit nödvändigt att 

flytta produktion till länder med kapacitet att producera höga kvantiteter. Det här har lett till 

att det blir allt viktigare för företagen att redovisa var produkterna kommer ifrån (COO). 

"Made in" märkningen är inte ovanlig, och är allmänt känd hos de flesta svenskar. 

Märkningen kan till och med uppfattas som en kvalitetsstämpel enligt tidigare forskning. Det 

här gällde dock endast industriländers “Made in” märkning samt för länder vars kulturs 

speglade konsuments. Men hur ofta COO används vid kvalitetsutvärdering ifrågasätts i 

rapporten eftersom det finns andra attribut som kan uppfattas som lättare att jämföra, till 

exempel pris. Pris är en vanlig kvalitetsmätare där konsumenten antar att ett högt pris är 

ekvivalent med god kvalitet och vice versa. Varumärke är även det ett vanligt attribut att 

förknippa med en varas kvalitet. Ett varumärke är någon konsument ofta är bekant med, och 

har byggt ett förtroende till. Både pris, varumärke och COO är alltså faktorer som kan 

komma att påverka konsumentens kvalitetsuppfattning. 

 

Uppsatsen syftar därför till att granska hur svenska konsumenter förhåller sig till COO vid 

kvalitetsmätning jämfört med attributen pris och varumärke. För att betona COO har vi valt 

att studera världens mest uppmärksammade "Made in" märkning, vilket är "Made in China". 

Kina har länge varit känt för att producera enorma kvantiteter mot låga kostnader och har 

sedan börja av 2000-talet haft en svindlande ekonomisk tillväxt, vilket skapar frågetecken om 

landet har kommit att bli ett industriland. Vi valde därför att tillägga frågeställningen om 

svenska konsumenter fortfarande upplever Kina som ett utvecklingsland. För att besvara 

frågorna utfördes en enkätundersökning där respondenterna fick besvara fjorton frågor om 

ämnet. Urvalet bestod av arbetande och studerande män och kvinnor i åldrarna 20 till 59 år. 

 

Enkätundersökningen gav 187 giltiga enkäter. Svaren resulterade i att COO, enligt 

respondenterna, var den minst viktiga variabeln vid kvalitetsbedömning. Dock kunde vi se en 

förändring i attityden hos majoriteten av de yngre respondenterna, samt hos de äldre 

kvinnorna. De uppfattade inte längre Kina som ett utvecklingsland. Trots det här var Kina det 

land som främst förknippades med dålig kvalitet enligt respondenterna, vilket ger en antydan 

om att landet ändå betraktas som ett utvecklingsland. Anledningen till att respondenterna 

väljer att kalla Kina för ett industriland, men ändå förknippar produkterna med lägre kvalitet 

kan bero på de kulturella olikheterna, eftersom respondenterna påvisar en viss grad av 

etnocentrism. 

 

För att respondenterna skulle se ett tillverkningsland som bra, ställdes krav på 

arbetsförhållanden, etik och miljö, som alla tre är frågor som rör kulturella, ekonomiska och 

politiska aspekter. Det här skapar en diskussion eftersom respondenterna tidigare angivit att 

tillverkningslandets politik, kultur och ekonomi inte är speciellt viktigt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: COO, Made in China, pris, varumärke, kvalitet 
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1. Inledning  

Föreställ dig att du bär en tröja värd 1499 svenska kronor som har tillverkats för ett välkänt, 

internationellt varumärke av en fabrik i Kina. Vad som inte framgår för dig som konsument 

är att bomullen är från Brasilien, tyget ifrån Indien och knapparna från Japan. Klädföretag har 

en tendens att tro att de bara har 1000 till 2000 leverantörer, men i verkligheten har de 20 000 

till 50 000 om de räknar med samtliga underleverantörer (The Business of Fashion & 

McKinsey & Company 2019, s. 63). Det här scenariot visar på ett nuvarande tillstånd av att 

den globala integrerade försörjningskedjan inte är transparent och att kunskapen om country 

of origin (COO) är bristfällig. 

 

Varumärken vars produkter har en COO-märkning från ett industriland drar mest nytta av 

märkningen, trots att en stor del av klädproduktionen idag är placerad i utvecklingsländer, där 

arbetskostnaderna är låga (Cedrola & Battaglia 2013). Men varför skulle inte ett 

utvecklingsland kunna producera lika högkvalitativa plagg som ett industriland? Många 

premiumvarumärken har sedan en tid tillbaka haft sin produktion i utvecklingsländer världen 

över. Genom att färdigställa varan i ett annat land, till exempel Italien, så får varan en annan 

adresslapp. Varan som kanske till största del är tillverkad i Kina, har nu fått en knapp fäst i 

Italien. På varan kommer COO-märkningen därför att vara “Made in Italy”, eftersom varan 

färdigställts i just Italien (Cedrola & Battaglia 2013). 

 

Men är COO-märkningen verkligen viktig information som konsumenterna vill ta del av? 

Hur viktigt COO faktiskt är för kunder varierar beroende på hur engagerade de är vid 

köptillfället. Somliga konsumenter har ett större behov än andra av att söka och hantera 

information innan de tar ett köpbeslut (Warrington & Shim 2000). De konsumenter vars 

engagemang är högre, kan alltså helt välja bort produkter som produceras i specifika länder. 

Vilka faktorer är det då som får kunderna att välja bort varor från särskilda länder? 
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1.2 Problemdiskussion 

COO har kommit att bli ett av världens mest granskade områden vad gäller marknadsföring 

och konsumentbeteende. Fenomenet har blivit omskriven i mer än 750 artiklar under de 

senaste 40 åren eller mer (Papadopolous & Heslop 2002). De faktorer som påverkar 

konsumenters köpbeslut negativt i anknytning till COO är främst kulturella, ekonomiska eller 

politiska olikheter enligt en studie av Parameswaran och Pisharodi (1994). Det är även 

bevisat att för länder med kulturella likheter har COO haft en positiv effekt (Brenner 2013). 

Den allra vanligaste märkningen för att referera till ett tillverkningsland är "Made in"-

märkningen. Den här skall återfinnas på de flesta produkter, för att informera 

produktionslandet för allmänheten (Solomon, Bamossy, Askegaar & Hogg 2006, s.181). 

 

Vissa länder drar mer nytta än andra av att redovisa COO. I en studie av Cedrola och 

Battaglia (2013) visar resultatet att Made in Italy var den COO-märkningen som drog mest 

fördel utav COO-effekten. Dock är världens idag mest uppmärksammade COO-märkning 

“Made in China” (MIC). Den här märkningen uppfattas, till skillnad från Italien, som en dålig 

märkning i majoriteten av konsumenternas ögon. Kina som tillverkningsland förknippas i 

största allmänhet med låga priser och dålig kvalitet (Schniederjans, Cao & Olson 2004; 

Schniederjans, Cao, Schniederjans & Gu 2011). Och i en amerikansk studie visade det sig att 

Kina influerar amerikanska konsumenters förväntningar på kvalitet och köpvilja negativt 

(Ulgado, Wen & Le 2011). 

 

Kina jobbar med att ändra det här för att avlägsna bilden av att vara ett “låg kvalitet 

produktionsland”. Landet har därför lanserat programmet Made in China 2025 som är en 

tioårsplan som syftar till att omvandla landet från en tillverkningsjätte till en 

världsproduktionskraft. Det här gör Kina genom att klättra i kvalitetsstegen och därmed ändra 

omvärldens uppfattning om dem som produktionsland. Många länder är dock kritiska till 

planen, eftersom den innebär att Kinas import av tillverkningskomponenter kommer att 

minska. Det betyder att länder vars ekonomi som är baserad på exporthandel av varor som, 

till exempel teknologi, kommer att möta en stor konkurrens. Industrilandet USA är ett av 

länder som ser det här som orättvis handelspraxis och därför har infört högre tariffer mot 

kinesiska importvaror. Genom högre tariff blir de kinesiska varorna dyrare på den 

amerikanska marknaden, vilket innebär att kinesiska varor förlorar sin största 

konkurrenskraft, det vill säga det låga priset (McBride & Chatzky 2019; Radcliffe 2018). Ett 

industriland definieras enligt Nationalencyklopedin som ett land med god ekonomisk 

utveckling medan utvecklingsländer betecknas som fattiga med lågavlönade arbetare 

(Nationalencyklopedin 2019). 

 

I samband med Made in China 2025 har textilfabriker fått möjligheten att moderniseras med 

hjälp av uppdaterad teknologi. Det har inneburit att de kinesiska fabrikerna numera har 

kapaciteten att bearbeta större delar av den textila processen. Det här inkluderar allt från 

odling av råmaterial, vävning, färgning, efterbehandling till sömnad av slutliga kläder. Den 

textila produktionen har blivit mer tekniskt sofistikerad och miljövänligt, vilket har påverkat 

kvaliteten av kinesiska varor positivt. Det här har i sin tur drivit på den kinesiska 

konsumentmarknaden, då kinesiska konsumenter numera föredrar att köpa lokala varumärken 

av kläder och skor framför utländska (The Business of Fashion & McKinsey & Company 

2019, ss. 34-37).  

 

Kombinationen av att Kina redan erbjuder billiga, men nu även högkvalitativa produkter, 

skapar en oro bland andra tillverkningsländer. Det här eftersom sannolikheten att 
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konsumenter skulle välja kinesisk tillverkade produkter framför inhemska eller närliggande 

tillverkningsländer ökar. (The Swedish Foundation for International Cooperation in Research 

and Higher Education (STINT) 2018, s. 108; The Business of Fashion & McKinsey & 

Company 2019, ss. 34-37). I och med förändringarna som Kina strävar efter, kan man 

förutspå att konsumenternas uppfattning om landet som tillverkningsland kommer att skifta.  

 

År 2017 handlade svenska konsumenter sammanlagt 40 miljoner paket från Kina. Orsaken 

till den extrema konsumtionen beror på det låga priset som Kinas marknad erbjuder 

(Nylander 2018:1). Den lavinartade ökningen av kinesisk import resulterade i att Tullverkets 

system inte fungerade som den skulle. Konsekvensen blev att Postnord den 1 mars 2018 

införde en administrativavgift på 75 kronor samt moms på 25 procent, dessutom en tullavgift 

om paketets värde skulle överstiga 1500 kronor (Postnord u.å.). Effekten av den nya lagen 

resulterade i att konsumenter inte hämtade ut sina paket just för varan blev mycket dyrare 

samtidigt som Postnords hantering av utomeuropeiska paket minskade drastiskt (Nylander 

2018:2). Ett år efter att lagen trädde i kraft så har den svenska privatimporten successivt ökat, 

dock inte i samma framfart som tidigare (Reptisch 2019). Internationell forskning om 

fenomenet MIC har gjorts, därför ser vi utrymme för en nationell studie för granska hur 

svenska konsumenter uppfattar COO, specificerat MIC.   

 

1.3 Syfte 

Studiens syfte är därför att granska hur svenska konsumenter påverkas av COO, pris och 

varumärke, samt hur faktorerna påverkar deras syn på kvalitet. Vi kommer även att 

undersöka vad som enligt svenska konsumenter betecknas som ett bra tillverkningsland. För 

att belysa fenomenet kommer studien att specificera sig mot “Made in China”. 

1.4 Frågeställning 

 

❖ Hur uppfattar svenska konsumenter produktkvalitet vid COO-märkningen "Made in 

China" i relation till pris och varumärke? 

 

❖ Vilka kriterier har svenska konsumenter för att ett country of origin skall uppfattas 

som en leverantör av god kvalitet?  
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2. Teoretiskt ramverk 

2.1 Undersökningsmodell 

För att belysa COO har MIC valts eftersom det här är ett av världens mest belysta COO-

märkning. En produkt har många olika attribut som kan utvärderas vid köpbeslut. För att få 

en insikt i hur viktigt COO är i relation till andra faktorer har följande variabler valts: pris och 

varumärke. Tidigare forskning (Ting 2012; Yan & Sengupta 2011; Zeithaml 1988; Rezvani, 

Dehkordi, Rahman, Fouladivanda, Habibi & Eghtebasi 2012; Kaynak, Kuckemiroglu & 

Hyder 2000; Wall, Liefeld & Heslop 1991) har visat att den gemensamma nämnaren för pris, 

varumärke och COO, är att de påverkar konsumentens förväntade värde av en produkt. Att 

granska hur kundens förväntningar påverkas av de nämnda parametrarna ger då en inblick i 

hur viktiga de är för konsumenten i relation till varandra. I studien kommer variablernas 

påverkan på kvalitetsuppfattning att beskrivas med hjälp av teorier om köpintentioner och 

attityder. Därför kommer den här undersökningsmodellen tillämpas vid analys av 

datamaterialet.  

 

 

 
Figur 1. Undersökningsmodellen visar sambandet mellan olika tidigare teorier samt hur det primära data skall 

analyseras. COO står för country of origin. Made in China är förkortat MIC. Källa: Sandy Tran och Elin 

Andersson Lundqvist 2019. 

 

Studien kommer att granska indirekta och direkta kvalitets signaler. Indirekta signaler är en 

del av den fysiska produkten, såsom hållbarhet, prestanda och felfrihet. Dessa är egenskaper 

som inte går att ändra utan att ändra den fysiska produkten själv. Direkta signaler är 

relaterade faktorer till produkten som inte är en fysisk del av den (Steenkamp 1990), som 

exempelvis pris, COO och varumärke. De är lättare att bedöma än indirekta signaler (Olson 

& Jacoby 1972). Kvalitet valdes som variabel på grund av att tidigare forskning (Ting 2012; 

Yan & Sengupta 2011; Zeithaml 1988; Rezvani, et. al 2012; Kaynak, Kuckemiroglu & Hyder 

2000; Wall, Liefeld & Heslop 1991) har påvisat flera samband mellan kvalitet och de 

respektive ovannämnda faktorerna.  
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2.2 Country of origin 

Rezvani, et. al. (2012) påstår att Country of origin (COO) effekten sker ofrivilligt vid 

produktutvärdering. COO identifierar vart produkterna har producerats, men det ökande 

beroendet av internationell handel har gjort COO mer komplicerat och uppdelat. Numera 

omfattar COO “country of” design, produktion, montering, varumärke och leverans. För 

konsumenter kan det redovisade tillverkningslandet ses som något grundläggande för att de 

överhuvudtaget skulle kunna ta ett köpbeslut (Solomon, Bamossy, Askegaar & Hogg 2006, 

s.181). 

 

Det är viktigt att ha i åtanke att konsumenternas uppfattning om COO hela tiden påverkas 

genom medier, politik eller kultur. De tre är alla exempel på faktorer som kan påverka 

konsumenternas uppfattning om landet. Vissa länder missgynnas av den här märkningen, då 

de förknippas med dåliga arbetsförhållanden eller dålig kvalitet. En studie av Ting (2012) 

menar på att konsumenter till och med kollar på COO framför priset för att bedöma om en 

produkt är av god kvalitet eller inte. Även Verlegh och Steenkamp (1999) menar på att en 

konsument i en köpsituation värderar varans ursprungsland högt. De skriver att COO har en 

större effekt på hur konsumenten värdesätter ett varumärke. Dock hävdar Wall, Liefeld och 

Heslop (1991) att varumärket är viktigare än COO vid utvärdering av en produkts avvikelser. 

COO har en inverkan på hur konsumenter upplever produktkvalitet i stort, eftersom 

konsumenten använder tillverkningslandet som en kvalitetsindikator menar Verlegh, 

Steenkamp och Meulenberg (2005).  

2.2.1 Made in China 

Made in China (MIC) kommer att användas i rapporten som ett exempel för att belysa 

konsumenternas uppfattningar kopplade till COO. Valet av MIC grundas i att Kina är ett 

välkänt produktionsland och för att COO-märkningen är en av världens mest 

uppmärksammade märkning. Med hjälp av tidigare forskning (Schniderhans, Cao & Olson 

2004; Schniederhans, Cao & Gu 2011) finner forskarna en tydlig negativ syn på MIC, samt 

att konsumenter förknippar det med sämre kvalitet och kortare levnadslängd. Det här har 

resulterat i att konsumenter i första hand tittar på produktionslandet för att göra en bedömning 

om produkten är av god kvalitet eller inte (Ting 2012). Det här bekräftas även av Sanuwar 

och Sang-Eun (2018) som i sin studie belyser att konsumenter generellt sett haft en mer 

positiv inställning till varumärken vars produktion var belägen i USA, jämfört med om 

produktionen hade legat i ett utvecklingsland. Det här styrks även i Cedrola och Battaglias 

(2013) studie där samma uppfattning förekom gällande Italien och utvecklingsländer. Vad 

USA och Italien har gemensamt är att de båda klassificeras som industriländer.  

 

Som ovanstående studier nämnt, så har MIC fortfarande en negativ klang på grund av den 

generella landsbilden. Det är dock svårt att dra slutsatsen om Kina är ett utvecklings- eller 

industriland, eftersom vi inte har funnit uppdaterade källor som har styrkt varken det ena eller 

andra. Landet hade en starkt ekonomiskt tillväxt under tidiga 2000-talet, och i samband med 

svårigheterna att kategorisera Kina som ett utvecklingsland, har resultatet blivit att 

landsbilden av Kina har börjat förändras. I en studie förekom det att majoriteten av 

respondenterna hade en positiv uppfattning till kinesiska mobiltelefoner, samt att det även 

påträffades starka köpintentioner (Mohamad & van Edura Wan 2016). I jämförelse med 

andra studier som har nämnts i den här rapporten så har den här undersökningen påvisat att 

det faktiskt har skett en förändring när det kommer till konsumenternas uppfattning om Kina 

som produktionsland.  
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2.3 Varumärken 

Ett starkt varumärke skapar värde genom kundlojalitet, och om konsumentens ideal och 

synsätt speglar varumärkets personlighet bygger detta tillit, lojalitet och trygghet. Det här 

bygger grunden till en relation mellan konsumentens identitet och varumärkets 

image (Possner 2011; Chiang & Yang 2018). Ett känt varumärke kan ge uppfattningen om att 

en vara är av god kvalitet, trots att det här inte nödvändigtvis behöver stämma överens med 

kundens uppfattning om vad som egentligen betecknas som en produkt av god kvalitet 

(Chiang & Yang 2018). 

 

När konsumenter känner igen att en produkt kommer från ett visst varumärke, tenderar de att 

betona varumärkets COO, det vill säga varumärkest ursprung (brand origin). Till exempel 

produceras Nike skor i många länder, men betraktas som en amerikansk produkt, eftersom 

det är där varumärket grundades. Det här påvisar att varumärkets COO kan ha mer effekt på 

konsumenternas attityd, köpbeteende och konkurrenskraft än själva tillverkningslandet. (Kim, 

Chun & Ko 2015) 

 

Som tidigare nämnt kan uppfattningen av ett produktionsland påverka hur konsumenten 

uppfattar varumärket och produktens kvalitet. I Han’s studie (1989) om landsbildens 

betydelse under produkt- och varumärkesutvärdering framkommer det att den kognitiva 

processen kunde observeras på två olika sätt: sammanfattande konstruktion och haloeffekten. 

Han fann att konsumenter som inte var bekanta med ett lands produkter använde landsbilden 

som ett riktmärke, likt haloeffekten, vilket indirekt påverkade konsumenternas attityd under 

utvärderingsprocessen. Desto mer en konsument blev välbekant med ett lands produkter, 

desto mer blev landsbilden en sammanfattad konstruktion av konsumentens uppfattning om 

produktens egenskaper. Konsumentens uppfattning om landet påverkar alltså direkt 

konsumentens inställning till varumärket. Dock visar det sig att konsumenter generellt har 

dålig insikt i varumärkens faktiska ursprung, även när det kommer till kända varumärken. Det 

här gav, enligt Balabanis och Diamantopoulos (2011), en försämrad varumärkesimage vilket i 

sin tur påverkade köpintentionen.  

2.4 Pris   

Pris har alltid setts som ett marknadsföringsverktyg. Prissättningen baseras på kundernas 

priskänslighet, produktens självkostnad och konkurrenternas priser. Det finns olika 

prissättningsmetoder, varav en av metoderna är värdebaserad prissättning som utgår från 

kundens förväntade värde från produkten. Produktens värde är oftast baserad på kundens 

nytta av produkten, och i det här sammanhanget behöver inte lågt pris innebära detsamma 

som billigt eller att högt pris är ekvivalent med dyrt. Den rationella kunden strävar alltid efter 

att köpa en produkt som ger mest värde för pengarna (Skärvad & Olsson 2017, ss.131-133). 

Relationen mellan pris och kvalitet har studerats och sammanfattningsvis kan fenomenet 

delas i tre delar:  

 

1. Uppfattad värdebildning: (perceived value information) hur konsumenter bildar 

deras uppfattning om kvalitet och värde (Carpenter & Nakamoto 1989; Rao & 

Monroe 1989) och hur mycket de är villiga att betala (fair value) för produktens 

kvaliteter som definieras som produktegenskaper, attribut eller annan egenskap som 

uppfyller kundernas behov och prioriteringar (Boulding & Purohit 1996; Gerstner 

1985; Sinha & DeSarbo 1998). 
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2. Värdedynamik: (value dynamics) hur uppfattat värde förändras på marknaden, 

antingen över tid (produktlivscykel) eller som resultat av konkurrensåtgärder. 

(Christensen 1997; Dickson 1992; Lambkin & Day 1989; Tellis & Crawford 1981) 

 
3. Värdebaserad positionsstrategi: (value-based position strategy) hur företag väljer en 

lämplig kombination av pris och kvaliteter för en produkt som inkluderar fokus, 

differentiering och kostnadsledsstrategier samt kontinuerlig kvalitetsförbättring. 

(Steenkamp 1990) 
 

Iden om pris-kvalitet teorin, det vill säga högre pris är ekvivalent med högre produktkvalitet, 

sägs vara abstrakt. Orsaken är att priset betraktas som en tratt som återspeglar den 

övergripande uppsättningen önskvärda/oönskade attribut är vanligtvis förknippat med ett 

högt/lågt pris. Pris har länge fungerat som en kvalitetsindikator, och det har visat sig att en 

prisökning för en produkt inom samma produktkategori ändrade kundernas uppfattning om 

produktens kvalitet positivt. Exempelvis, fann studier att deltagarna ständigt förlitade sig på 

pris när de blev tillfrågade att göra en kvalitetsbedömning även när andra kvalitetsattribut 

fanns tillgängliga. (Yan & Sengupta 2011; Zeithaml 1988)  

 

Däremot visade en annan studie (Ting 2012) att konsumenter hellre tittade på COO före 

priset för att bedöma produktkvaliteten. Kombinationen av pris och COO som 

kvalitetsindikator kan förstärka uppfattningen om kvaliteten. Dock vid användning av 

inkonsekventa signaler som kunde försämra kvalitésuppfattningen, tenderar konsumenterna 

att förankra sina kvalitésuppfattningar till de negativa signalerna. Ett exempel på en negativ 

signal är att produktionslandet är ett utvecklingsland (Ting 2012).  

 

Det betyder att pris nödvändigtvis inte är en kvalitetsindikator, utan mer som en värdekod för 

produkterna. Priset var emellertid inte relaterad till både kvalitet och sannolikhet för köp; ett 

resultat som inte stämmer överens med tidigare studier där resultatet visade ett positivt 

samband mellan högre priser och högre produktkvalitésbedömningar. Priset blev mindre 

signifikant vid fler-signals-situation (multi-cue conditions), vilket refererar till situationer där 

flera signaler från en produkt fanns tillgänglig, såsom pris, varumärken, förpackning och 

diverse etiketter, vid produktutvärderingen. (Wall, Liefeld & Heslop 1991; Zeithaml 1988) 

 

Konsumenter idag är mer pålästa och medvetna om hur en produkts försörjningskedja ser ut 

vilket har resulterat att de ställer krav mot företag att vara transparenta. De ställer krav på att 

barnarbete, dåliga löner samt inhumana arbetsförhållanden inte är acceptabelt. Kraven har 

blivit starkare då dagens överkonsumtion tvingar fram ett större krav på hållbar produktion, 

vilket inkluderar miljö och etik. I Sverige till exempel, tenderar konsumenter att köpa svenskt 

kött och närodlade grönsaker till ett högre pris, eftersom svenska konsumenter är mer familjär 

med svenskar lagar, vilket ger större tillit till själva tillverkningsprocessen, både när det 

kommer till etik och miljö. Det ger ryktet att Sverige är ett bra tillverkningsland. Medan 

länder, såsom Bangladesh erbjuder lägre priser men mindre etiskt respektive miljövänlig 

produktion (Koschate-Fischer, Diamantopoulos & Oldenkotte 2012). Negativ publicitet om 

ett lands produkter påverkar även det pris som en konsument är villig att betala för en produkt 

(Drozdenko & Jensen 2009).  

 

Konsumenter är villiga att betala ett högre pris för en produkt vars ursprungsland tilltalar dem 

(Wall & Heslop, 1986; Drozdenko & Jensen, 2009; Kaynak, Kucukermiroglu & Hyder 

2000). Vilket tillverkningsland som tilltalar konsumenterna beror på produktkategorin. En 

studie av Drozdenko & Jensen (2009) fann att konsumenter var villiga att betala mer för 
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amerikanska tillverkade produkter framför kinesiska varor över de elva produktkategorier 

som då studerades. Respondenterna rapporterade att de hade läst mycket negativa 

nyhetsartiklar om kinesiska tillverkade produkter, där av resultatet. Priserna mellan varorna 

kunde skilja från 30 till 105 procent, vilket indikerar att konsumenters vilja att betala ett 

högre pris för en bra produkt ökade. 

2.5 Köpintention och produktutvärdering 

Köpintention definieras, enligt Rezvani, et. al. 2012, som “vad vi tror att vi kommer att köpa” 

och beskriver känslan eller den upplevda sannolikheten av ett köp. De anser att köpintention 

är kopplad till demografiska faktorer, såsom kön, ålder, yrke och utbildning. I anknytning till 

COO tror Parameswaran och Pisharodi (1994) att köpintentionen påverkas av kulturella, 

ekonomiska eller politiska olikheter. Det här medför att konsumenter missgynnsamt 

utvärderar produkter tillverkade i utvecklingsländer på grund av deras och andras tidigare 

fördomar om landet.  

 

Rezvani, et. al. (2012) konkluderade att COO kan vara en förutsägelse för konsumenternas 

tankar och preferensutveckling, eftersom direkta signaler, såsom COO, är lättare att utvärdera 

än indirekta signaler, såsom kvalitet. Enligt Wall, Liefeld och Heslop (1991) och Rezvani, et. 

al. (2012) har forskning om COO-effekten generellt studerats med hjälp av 

enkätundersökningar där respondenterna har blivit tillfrågade att betygsätta den generella 

kvaliteten av produkter från olika länder och/eller utvärdera specifika konsumentprodukter. 

Det generella resultatet visade att konsumenter tenderar att hålla stereotypiska bilder av olika 

länder som produktionsland och att den här uppfattningen används vid produktutvärderingen.  

 

I en studie om köpintention och produktutvärdering fann Sanuwar och Sang-Eun (2018) att 

konsumenter accepterade ett högre pris för en fairtrade produkt tillverkat i ett 

utvecklingsland. Fairtrade märket gjorde att konsumenterna utvärderade produkten likt om 

produkten hade varit tillverkat i ett industriland när det kommer till varumärkesinriktning, 

köpintention, och varumärkesförtroende. Studien fann därmed att konsumenterna behöll sin 

positiva attityd och sitt förtroende till varumärket. Däremot minskade köpintentionen av 

fairtrade produkter på grund av prishöjningen. 

 

Tidigare forskning om sambandet mellan COO och produktutvärdering är att det är ett 

attribut som utvärderas och påverkar köpbeslutet, med tanke på att COO-effekten även sker 

ofrivilligt och omedvetet (Sanuwar & Sang-Eun 2018; Ulgado, Wen & Le 2011; Rezvani, et. 

al. 2012). Hung (1989) rapporterade att bland ett urval av kanadensiska konsumenter, kunde 

vissa skillnader uppmärksammas, såsom hur konsumenter under 30 år rangordnade 

produktvärden i förhållande till COO. Hung fann även skillnad i hur män och kvinnor 

upplevde vikten av COO samt att det hade olika betydelse mellan könen att veta produktens 

tillverkningsland. Beroende på produktkategori ville de flesta män veta mer om COO för 

elektronik och sportprodukter, medan det för kvinnor var mer viktigt vid köp utav kläder och 

skor.  

2.5.1 Attityd 

Konsument etnocentrism har härletts ur sociologin och definieras som att representera ett 

lands konsuments lämplighet och moral vid köp av utländska produkter. Den etnocentriska 

konsumenten är patriotisk och upplever att köp av importerade varor är fel, eftersom det kan 

skada inhemsk ekonomi och orsaka förlust av jobb. Produkter från andra länder granskas med 

förakt bland mycket etnocentriska konsumenter. Icke-etnocentriska konsumenter tar inte 
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hänsyn till COO vid utvärdering av utländska produkter. I funktionella termer ger 

etnocentrism konsumenterna en känsla av identitet, tillhörighet och förståelse kring vilket 

köpbeteende som anses acceptabelt respektive oacceptabelt. (Shimp & Sharma 1987) 

 

Apetrei and Petrusca (2010) hävdar att perceptionen av en produkts nationalitet kan påverkas 

av följande aspekter: (1) bilden av utländska produkter jämfört med inhemska produkter, (2) 

generiska produkter uppfattar COO som kärnprodukter, (3) tillverkningsföretagens nationella 

eller internationella bild och (4) den bild som sprids till konsumenterna via 

varumärkesnamnet eller logotypen.  

 

Det här betyder i praktiken att om individ A upplever att hens lands kultur är överlägsen land 

Bs kultur, så kommer person A att handla i enlighet med den värderingen, samtidigt som 

länder vars kultur liknar varandras kommer att föregå land B. På ett liknande sätt går det att 

se att normer påverkar konsumenter i deras sätt att utvärdera en varas ursprungsland, vilket 

formar deras attityd och därmed köpintention (Balabanis & Diamantopoulos 2011). 

Författarna menar att det här tar form i generella uppfattningar om hur konsumenten skall 

agera, såsom att de inte bör köpa produkter från vissa länder och att de hellre bör handla 

närproducerade varor. Rezvani, et. al. (2012) fann i deras undersökning att etnocentriska 

australiensiska konsumenter var mindre benägna att inhandla kläder tillverkade i 

utvecklingsländer. Dock var deras köpintentioner opåverkade för kläder gjorda i grannlandet 

Nya Zeeland samt industrilandet USA.  

2.6 Kvalitet 

Enligt Wall, Liefeld och Heslop (1991) har det gjorts framsteg inom forskning om 

informations effekter genom teoretisering av olika uppgifter om en produkt. Exempel på 

uppgifter kan vara pris, tillverkare, förpackning, märkbara egenskaper och återförsäljare. När 

de ovannämnda har ett värde enligt konsumenternas uppfattningar, används en måttenhet till 

förväntad kvalitet (predictive value) och en för konsumenternas förtroende att använda 

signaler som ett mått på kvalitet (confidence value). 

 

● Förväntat värde: graden till vilken en enskild konsument associerar en signal med 

produktkvalitet, det vill säga i vilken utsträckning konsumenten uppfattar eller tror att 

signalen är relaterad till eller indikerar produktkvalitet. (Olson & Jacoby 1972) 

 

● Förtroende värde: graden av vilken en konsument är säker på sin förmåga att korrekt 

uppfatta och döma en signal. Förtroende värde är den enskilda konsumentens 

självförtroende i sin förmåga att skilja ut signalen och göra noggranna utvärderingar 

och bedömningar rörande signalen. (Olson & Jacoby 1972) 

 

Tidigare studier om COO som kvalitetsindikator visar på att produkter tillverkade i 

utvecklingsländer uppfattades vara av lägre kvalitet samt att de hade betydligt högre risk i 

samband med köpet (Wall, Liefeld & Heslop 1991). I en undersökning uppfattade 

bangladeshiska konsumenter att produkter från industriländer var mycket bra gällande 

kvalitet, tillförlitlighet, prestanda och utförande samt att produkterna från utvecklingsländer 

uppfattades att ha sämre kvalitet (Kaynak, Kuckemiroglu & Hyder 2000). Och två studier 

visade att amerikanska respondenter upplevde att produkter tillverkade i Kina hade en lägre 

levnadslängd än icke-kinesiska produkter, vilket resulterade att respondenterna kände sig 

lurade och uppfattade att produkterna hade ett lågt produktvärde och kvalitet. (Schniederjans, 

Cao & Olson 2004; Schniederjans, Cao, Schniederjans & Gu 2011)  
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Uppdaterade källor visar dock att export av kinesiskt tillverkade kläder minskade från 71 

procent till 47 procent mellan åren 2005 och 2017. Det här kan uppfattas som något negativt, 

men är i verkligheten den raka motsatsen. The Business of Fashion och McKinsey & 

Company (2019, ss. 34-37) motiverar att nedtrappningen av exportvaror beror på att 

kinesiska konsumenter numera är stolta och inte längre skäms för MIC produkter, vilket har 

gjort att de handlar kläder och skor från lokala tillverkare före utländska varumärken. Den 

kvalitativa aspekten har blivit så pass bra, att Kina därför nu väljer att bruka varorna själva. 

Trots den ökande kvaliteten bland kinesiska tillverkade produkter, har MIC varor fortfarande 

en låg prissättning i jämförelse med jämlika kvalitativa produkter (Pula & Santabárbara 2011, 

ss. 15-16). Tidigare forskning har visat att det finns ett samband mellan pris och kvalitet. 

Pulas och Santabárbaras (2011, s.17) menar att det finns en antydan om att högkvalitativa 

produkter säljs för ett högre pris, och produkter med lägre kvalitet säljs till ett lågt pris.  
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3. Metod 

Ingen tidigare forskning hittades inom ämnet med svenska konsumenter som urvalsgrupp, 

vilket visar på ett gap. Därför valdes en kvantitativ datainsamlingsmetod, eftersom antalet 

respondenter då per automatik kommer att vara större än om studien hade genomförts som en 

kvalitativ undersökning. Med ett större antal respondenter, innebär att resultatet kan bli mer 

generaliserbart (Bryman & Bell 2013, ss. 177-179). En enkätundersökning kändes 

kvalificerad undersökningsmetod för att besvara vårt syfte och frågeställningar om hur 

konsumenter ställer sig till COO och MIC i relation till pris och varumärke. Metoden upplevs 

även lämplig för att leverera ett fylligt datamaterial under den snäva tidsramen.     

3.1 Urval 

Målgruppen för studien är studerande och arbetande män och kvinnor i åldrarna 20-59 år. 

Motiveringen till det valda urvalet är att personer mellan 20-59 år befinner sig i, eller är på 

väg ut i arbetslivet, vilket innebär att de kan konsumera för egen inkomst. Samma motivering 

används för att beskriva avgränsningen till arbetande och studerande. På grund av 

tidsspannet, satte vi som mål att få minst 200 besvarade enkäter. För att finna villiga 

respondenter använde vi oss av snöbollsurval, då vi uppmanade folk att dela vår 

enkätundersökning på sociala medier för att på så sätt nå personer som skulle falla inom 

urvalsgruppen. Orsaken till det stora åldersspannet är att:    

 

Generation X (födda tidigt 60’s - sent 70’) är en stark konsument då de har varit med på 

marknaden en längre period. Deras tid på marknaden har gett dem en insikt över utvecklingen 

av COO. Generation X är de mest utbildade konsumenterna på marknaden samt att de fattar 

köpbeslut åt olika generationer i deras hushåll, det vill säga deras Baby Boomer föräldrar och 

Generation Z barn. De drivs av information, och deras inköpsstrategier börjar med en stor 

mängd onlineforskning inriktat på värde och produktprestanda. Om de redan har en produkt i 

åtanke, kommer de aktivt att söka efter konsumentrecensioner, jämförelse-hemsidor och 

åsikter via sociala media. Generation X söker högkvalitativa produkter till bästa pris. De är 

villiga att spendera pengar om det är värt deras investering. (SJC Insights 2018) 

 

Generation Y (födda sent 70’s - mid 90’s) förväntas snart att ta över som den största levande 

populationen, och därför kändes den här målgruppen relevant att ta med i studien. De har 

växt upp i en skyddad miljö och kan beskrivas som berättigad och bortskämd. Dock är de 

också självsäkra och optimistiska. Deras ställning till shopping påverkas av 

rekommendationer från vänner och familj, då generation Y påstår att word-of-mouth 

marknadsföring har en stor inverkan i deras köpbeslut. De föredrar även åsikter från sociala 

media då de värdesätter äktheten från riktiga konsumenter. (SJC Insights 2018) 

 

Generation Z (födda mid 90’s - mid 00’s) beskrivs som digitala infödingar som växte upp 

kring enkel tillgång till internet och sofistikerad mobilteknologi, vilket gjorde dem till en 

integrerad del av sin shoppingresa. De är tekniskt kunniga, empatiska och oberoende med en 

mängd information till hands. När generation Z shoppar har de extremt låg tolerans för dålig 

kvalitet när det gäller online-upplevelse. Generation Z är övertygade konsumenter som vill ha 

kontroll över sin shoppingupplevelse och att få deras synpunkter hörda (SJC Insights 2018). 

Den här generationen är aktuell för studien eftersom de är den yngsta generationen som 

handlar med egna pengar. 
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3.2 Enkätens utformning  

Enkäten är skapat på hemsidan survio.com där vi betalade en månadsplan för att få tillgång 

till de verktyg vi behövde. Frågorna i enkäten är utformad för att kunna besvara studiens syfte 

och frågeställning (se bilaga 1, enkät). Frågorna skall få respondenterna att reflektera över sin 

köpprocess och om deras köpbeslut är kopplad till COO. Frågornas utformning är varierande 

då vi både hade öppna och slutna frågor. Vi hade även flervalsfrågor som besvarades med 

likertskala samt ja-eller-nej frågor. Det fanns också en fråga där respondenten hade möjlighet 

att rangordna vilka produktegenskaper hen tittade på först vid ett köpbeslut.   

 

I enkätundersökningen valde vi att slå ihop generation Y och generation Z eftersom den 

sistnämnda får ett relativt kort åldersspann, eftersom att vi valde att inte ganska respondenter 

under 20 år.  

3.3 Insamling av enkäter  

Enkäten delades i utvalda Facebook forum för att säkerställa en spridning mellan män och 

kvinnor samt studerande och arbetande i olika åldrar. I forumen uppmanade vi 

respondenterna att dela vidare för att vår enkät skulle nå ut till så många som möjligt. Vi 

valde specifikt två olika grupper där det var tillåtet att dela marknadsföringsinlägg av egen 

verksamhet. Grupperna heter “Reklam tillåtet” samt “Marknadsföring är tillåtet!!”. För att få 

in svar från studenter delade vi enkäten i Högskolan i Borås community efter 

administratörens godkännande, samt våra personliga sociala kanaler. Kanalerna var 

Facebook, Instagram och Snapchat. För att påverka spridningen av enkäten ytterligare skrev 

vi även privata meddelanden till vänner och bekanta, som uppfattades att ligga inom ramen 

för vår urvalsgrupp.  

3.4 Metodreflektion 

Fördelarna med enkätundersökning är att det är lättare att analysera datamaterialet eftersom 

frågorna inte kan omformuleras. Att genomföra en kvantitativ metod ger även möjlighet till 

ett högre svars kvantitet. Metoden är tidsflexibel och möjliggör för respondenten att besvara 

enkäten varsomhelst, oavsett tid på dygnet. Valet att genomföra en enkätundersökning 

baserades på intervjuareffekten som kan framkomma i intervjuer (Bryman & Bell 2013, s. 

246). Vi upplevde att vårt ämne skulle trigga en sådan intervjuareffekt bland respondenter. 

 

Den största prövningen med enkätundersökningar är att det kräver mycket förarbete, Enligt 

Bryman och Bell (2013, ss. 163-164) bör det teoretiska ramverket vara färdigt för att kunna 

fastställa det vi vill få fram av undersökningen. Ytterligare en begränsning med 

enkätundersökning är att inte kunna ställa fler öppna frågor eller följdfrågor. Det är dock 

möjligt att ställa öppna frågor i enkätundersökningar, men då dessvärre viktigt att ha i åtanke 

enligt Bryman och Bell (2013 s.247), att ställa öppna frågor i den här typen av undersökning 

kan öka risken att respondenten tröttnar och lämnar ofullständiga svar. Därför valde vi att 

utforma en enkät som var kort och koncis, för att på så sätt undvika “enkättrötthet” i största 

mån. Problemet med enkättrötthet är att det kan leda till ett stort bortfall (Bryman & Bell 

2013, s. 248). En annan orsak till bortfall kan vara att respondenter inte delar med sig av 

nödvändig statistisk information såsom sitt kön eller ålder.  
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3.5 Validitet 

För att förebygga antalet bortfallna enkäter, valde vi att utföra en pilotstudie på fyra utvalda 

personer baserad på bekvämlighetsurval. Motivet till bekvämlighetsurvalet var i tron att 

vänner och familj skulle ha mer mod nog att våga ifrågasätta och ge konstruktiv kritik till 

enkäten, än om vi hade valt ett slumpmässigt urval. Genom att utföra en pilotstudie 

försäkrade vi minsta möjliga utrymme för fri tolkning av frågorna, samt att för att se om 

informationen vi erhöll kändes relevant för att kunna besvara studiens syfte. Därefter 

korrigerades enkäten efter deltagarnas uppfattning så att den slutgiltiga versionen blev mer 

gynnsam.  

3.6 Reliabilitet 

Valet av snöbollsurval vid den kvantitativa studien innebar att vi inte kunde förutse vilka 

personer som besvarade vår enkät. Det här skapar diskussion om pålitligheten som rör 

respondenten och deras svar. Genom att välja sociala medier som kanal att dela 

enkätundersökningen på, så fanns det en stor sannolikhet att våra vänner skulle besvara 

enkäten. Det har kunnat resultera i att respondenterna medvetet angav svar som skulle möta 

våra förväntningar.  

3.7 Etiska överväganden 

Vi informerade samtliga respondenter om forskningens syfte och deltagarna kunde själva 

bestämma över sin medverkan samt kontrollera den information de gav ut. Informationen 

som erhölls brukades enbart för forskningsändamålet. Det betyder också att ingen personlig 

information delades med utomstående personer. Respondenternas anonymitet är garanterad 

då vi själva inte vet vilka som har svarat på enkätundersökningen. Resultatet presenterades 

sedan sammanfattat, vilket även minimera möjligheten för en enskild respondent att bli 

utpekad.  
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4. Resultat 

Fråga 1. Antal respondenter 

 
Antal respondenter fördelat över kön, ålder och sysselsättning redovisat innan bortfallna 

enkäter strukits. Missing redovisar antal respondenter som inte föll inom urvalsgruppen på 

grund av orsakerna kön, ålder eller syssla.  

 
Fråga 2. Kön 

 
Antal respondenter fördelat över kön efter att bortfallna enkäter strukits.  

 
Fråga 3. Ålder 

 
Antal respondenter fördelat över ålder redovisat efter att bortfallna enkäter strukits.  

 
Fråga 4. Sysselsättning 

 
Antal respondenter fördelat över sysselsättning redovisat efter att bortfallna enkäter strukits.  

 

Enkätundersökningen resulterade i en svarsfrekvens på 204 respondenter. Antalet bortfallna 

enkäter uppkom till 17 stycken. I tabellen ser vi antalet valid och missing för kön, ålder och 

syssla. Sammanlagt blev antalet bortfallna per urvalskategori kön (1), ålder (9) och syssla 

(10), det vill säga totalt 20 bortfall. Att antalet bortfallna enkäter uppkom till 17 stycken beror 

på att tre respondenter blev strukna på både ålder och syssla (pensionärer över 60 år). 

Bortfallet berodde på att de här respondenterna inte föll inom ramarna för vår urvalsgrupp. 

Antalet valid enkäter uppkom till 187 stycken. Av de giltiga var 114 av respondenterna 

kvinnor och 73 män. Kvinnor i den yngre åldersgruppen hade en högre svarsfrekvens än i den 

äldre. Det var fördelat till 98 respondenter i åldrarna 20-39 och 16 respondenter i 

åldersgruppen 40-59. Av kvinnorna i den äldre ålders grupperingen var det endast en 
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respondent som angav att hon arbetade deltid medan resterande 15 arbetade heltid. 

Majoriteten av kvinnorna i åldersgruppen 20-39 var studenter, hela 66 stycken. 25 av dem 

arbetade heltid och sju av dem arbetade deltid. Av männen i den äldre kategorin arbetade 

majoriteten av respondenterna heltid. 16 stycken angav att de arbetade heltid medan två 

stycken arbetar deltid. Män mellan 20-39 år var en stor del studenter liksom kvinnorna i 

samma åldersgrupp. 24 stycken män i den här kategorin var studenter, 27 av de arbetade 

heltid och endast tre stycken angav att de arbetade deltid.  

 

Fråga 5. Vilka attribut tittar du på vid bedömning av T-shirtens kvalitet? 

 

 
 

 
 

 
 

Stapeldiagrammen visar vilka attribut respondenterna tittar på först vid bedömning av en t-

shirts kvalitet. Formatet av den här frågan var rankning av svarsalternativen. Därför har vi 

valt att, i den här löpande texten, presentera medelvärdet (se bilaga Tabell 5, fråga 5). Vad 

som då kan utläsas är att stil är det attribut som respondenterna tittar på först. Detta stämmer 

för alla urvalsgrupper förutom kvinna 40-59 år som istället angav stil som det absolut minst 

viktiga vid kvalitetsbedömningen. Sammanfattningsvis såg rankningen såhär: stil (3,8); 

slitstyrka och livslängd (3,7); pris (3,4); välkänt varumärke (2,4) och tillverkningsland (1,7). 
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Fråga 6. Vad är dina förväntningar på värdet av T-shirten baserat på följande attribut: 

 

 
 

Diagrammen presenterar förväntningar av värde för respektive variabel. Staplarna visar 

antalet respondenter. Förväntningarna på en t-shirts kvalitet med ett högt pris, var samtliga 

respondenter enade om att de inte hade förväntat sig dålig eller ens ganska dålig kvalitet. 

Majoriteten förväntade sig till och med att t-shirten skulle vara av bra kvalitet, endast på 

grund av det höga priset. Hur kvaliteten uppfattades om t-shirten istället hade ett lågt pris, 

fick mer spridda svar. Majoriteten förväntade sig dock en ganska dålig kvalitet på tröjan eller 

förhöll sig neutralt. Ingen i respektive urvalskategori förväntade sig att en lågpris t-shirt 

kunde leverera en bra kvalitet. 

 

 
Premiumvarumärke resulterade i spridda uppfattningar, dock var ganska bra och bra 

kategorierna som främst blev framröstade. Respondenterna var något mer enade när det kom 

till uppfattningen om lågprisvarumärke, då majoriteten förväntade sig en ganska dålig 

kvalitet. 
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Vid frågan om vad tillverkningsland har för påverkan på respondentens kvalitetsuppfattning 

framkom det att majoriteten förhöll sig neutralt till samtliga tillverkningsland. 

Produktionsländerna USA och Tjeckien hade en högre kvalitésuppfattning hos 

respondenterna i jämförelse med Kina och Bangladesh. 

 

Fråga 7. Ringa in för varje påstående det alternativ som stämmer bäst överens med din 

åsikt. 

 

 
 

En respondent motsvarar 0,54 %. Om respondenterna jämför priserna innan köp av kläder 

resulterade i mycket spridda svar och är därför svår att avläsa eller dra slutsatser kring. 

Samma kände respondenterna inför varumärkesvärdering, dock med ett högre resultat under 

instämmer inte alls i jämförelse med prisfrågan där respondenterna förhöll sig mer neutralt. 

Om respondenterna var villiga att betala mer för specifika varumärken resulterade i allt för 

stor spridning för att göra någon bedömning, majoriteten höll sig dock centralt i svarsfältet, 

alltså instämmer delvis, neutral och instämmer till stor del. 
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Fler än en tredjedel av respondenterna instämde inte alls angående köp av samma varumärke. 

Dock går det att avläsa en stor spridning mellan respondenterna.  

 

 
 

Angående utmärkningen av tillverkningsland på produkten förhöll sig respondenterna även 

här något neutralt. Liksom ovannämnda är spridningen även här mycket stor. Dock visar 

följande fråga att majoriteten inte ens tittar efter ursprungsmärkningen. 
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Fråga 8. Vilka egenskaper utmärker enligt din åsikt ett bra tillverkningsland för en T-

shirt? 

 

 
 

Diagrammen presenterar respondenternas svar på fråga 8, alltså vad deras åsikt över vilka 

egenskaper som skulle utmärka ett bra tillverkningsland för en t-shirt. Under frågan angående 

goda arbetsförhållanden tyckte majoriteten av respondenterna inom samtliga åldersgrupper 

att det var en viktig aspekt för att anses som ett bra tillverkningsland. Trots att samtliga 

åldersgrupper ansåg att det var av stor vikt att landet försåg anställda med goda 

arbetsförhållanden, ansåg de inte att arbetsmiljön var av lika stor vikt. Spridningen var främst 

fördelad mellan inte speciellt viktigt, ganska viktigt och viktigt. Värt att notera är att av män 

mellan 20-39 påvisades majoriteten anse att god arbetsmiljö inte är speciellt viktigt för att 

tillverkningslandet ska ses som bra enligt deras uppfattning. 

  

 
 

Gällande landets politik tyckte nästan hälften av kvinnorna i det yngre åldersspannet att det 

inte var en speciellt viktig fråga. På den här frågan svarar majoriteten av de yngre männen 

ännu en gång att de tycker att det är inte är en speciellt viktig fråga medan majoriteten av de 

äldre männen inte tyckte att det var viktigt alls. Samtliga urvalsgrupper uppgav gällande 

landets kultur att de inte tyckte att det var speciellt viktigt. De yngre männen uppgav dock att 

de ansåg kulturen något viktigare än resterande urvalsgrupper. 
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Majoriteten av respondenterna inom varje segment tyckte att landets ekonomi inte var 

speciellt viktigt. Detsamma gällde även frågan om produktionslandet bör vara ett 

industriland. 

 

Fråga 9. Vilket produktionsland förknippar du med bra kvalitet? 

 

  

Tabellen visar vilka tillverkningsländer som respondenterna, fördelade i åldersgrupper, 

förknippar med god kvalitet. Siffrorna visar antalet angivna svar, fler svar per respondent kan 

förekomma. De 172 svar som kommit in av 20-39 åringarna, är 1 röst motsvarande ≈ 0,0058 

%. Av de 45 angivna svaren från 40-59 åringarna, motsvarar 1 ≈ 0,022 %. Anledningen till 

flera antal svar än antal respondenter beror på att en respondent kan ha angett flera länder i 
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sin motivering, det här gäller även för tabell 10. Båda åldersgrupperna var mycket överens 

om att Sverige uppfattades vara ett bra produktionsland när det kommer till varans kvalitet. 

31,40 % av 20-39 angav Sverige som ett gott produktionsland respektive 41,80 % av 

generation 40-59. Samtliga åldersspannen nämnde även Kina, dock inte något 

uppseendeväckande antal (≈ 0,02 % för båda respektive åldersspann). Något som stack ut för 

20-39 åringarna var att flera även nämnde Italien och Nordamerika som högkvalitativa 

produktionsland. Procentuellt landade de sammanlagt på 30,74 %. 

 

Fråga 10. Vilket produktionsland förknippar du med dåligt kvalitet? 

 

 

Tabellen visar vilka tillverkningsländer som respondenterna, fördelade i åldersgrupp, 

förknippar med dålig kvalitet. Siffrorna visar antalet respondenter. Procentuellt motsvarar 

154 svar från 20-39 åringarna 1 ≈ 0,007 % och 33 svar från 40-59 åringarna 1 ≈ 0,028 %. 20-

39 åringarna angav Kina (37,66 %), Bangladesh (21,42 %) och Indien (12,99 %) som länder 

de förknippar med dålig kvalitet. Den äldre åldersgruppen angav ett liknande svarsresultat 

vilket var att de främst förknippar Kina som ett produktionsland som levererar dålig kvalitet 

(27,78 %). Kina följdes av Indien samt Bangladesh som landade på en procentuell fördelning 

på 16,67 % vardera. 
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Fråga 11. Vad kännetecknar “Made in China” enligt dig. 

 

 
 

Diagrammen visar vad som kännetecknar MIC enligt respondenternas åsikt, fördelat i både 

kön samt åldersgrupp. För frågan om kvalitet har spridningen varit relativ liten bland samtliga 

fyra segment, där majoriteten förhöll sig neutralt eller ganska dåligt. Under 

arbetsförhållanden ansåg majoriteten av samtliga urvalsgrupper att de uppfattade att 

kinesiska arbetare hade ganska dåliga arbetsförhållanden. Dock angav gruppen kvinna 40-59 

år en mycket jämn spridning mellan svaren dålig, ganska dålig och neutral. 

  

 
 

Hos samtliga segment uppfattade majoriteten att MIC-produkter erbjöd ganska bra priser och 

under frågan om produktens livslängd var spridningen relativ liten bland kvinnorna och de 

yngre männen. Under samma fråga angav de nämnda segmenten att livslängden var antingen 

ganska dåligt eller att de var neutrala.  
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Fråga 12. Jag har även andra synpunkter på "Made in China" 

 

 
 

Ovanstående tabell redovisar respondenternas uppfattning om MIC. Det var valfritt att svara 

på frågan. Samtliga kön och åldersgrupper är inkluderade i tabellen. Eftersom frågan var 

öppen samt valfri blev svaren mycket spridda. Dock är det värt att påpeka att Kina förknippat 

med bra kvalitet samt varierande bra/dålig kvalitet nämns oftare än dålig kvalitet.  

 

Fråga 13. Har du fortfarande samma uppfattning om Kina som tillverkningsland idag 

som för tio år sedan? 

 

 
 

Cirkeldiagrammet illustrerar varje respondentens svar som är uppdelat i urvalsgrupperna. Här 

går det att utläsa att den yngre urvalsgruppen har en ändrad uppfattning om Kina än den äldre 

generationen. Det visar att den yngre kvinnan och mannen har en ändrad uppfattning om 

Kina som tillverkningsland, medan den äldre kvinnan och mannen fortfarande har samma syn 

på Kina som för 10 år sedan. Dock hade urvalsgruppen kvinna 40-59 år ett högt spridning av 

svaren i den här frågan.  
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Fråga 14. Enligt din uppfattning, är Kina fortfarande ett utvecklingsland? 

 

 
 

Cirkeldiagrammet illustrerar varje respondentens svar som är uppdelat i urvalsgrupperna. 

Majoriteten av man 20-39 år uppgav att de inte längre ser Kina som ett utvecklingsland. 

Kvinnorna i samma årsgrupp hade dock mer delade meningar angående det här, dock fanns 

en klar majoritet bland respondenterna att generellt så uppfattas Kina inte som ett 

utvecklingsland. Kvinnor i det äldre åldersspannet uppgav mycket spridda svar bland ja- och 

nej svarsalternativen. Man 40-59 var den enda urvalsgruppen som starkt fortfarande ansåg att 

Kina är ett utvecklingsland.  

4.1 Sammanfattning av resultatet 

● Det första attribut som enligt de angivna svarsalternativen var främst relaterat till 

kvalitetsbedömning av en t-shirt var stil.   

● En produkt med högt pris förväntas ha bättre kvalitet än en produkt med lågt pris. 

Detsamma gäller för premium- respektive lågprisvarumärke.  

● Kina fick minst förtroende av att leverera högkvalitativa produkter, medan USA fick 

högsta förtroende.  

● En stor del av kvinna 40-59 år tycker att det är viktigt med tydlig utmärkning av 

produktens COO då de letar aktivt efter den här märkningen.  

● Det viktigaste för att ett tillverkningsland skall anses som bra ska det råda goda 

arbetsförhållanden. Att tillverkningslandet är ett industriland eller har god ekonomi är 

inte speciellt viktigt.  

● De produktionsländer som var förknippade med bra kvalitet som nämndes var främst 

länder inom Europa och Nordamerika, medan länder i Asien och Afrika förknippas 

med dålig kvalitet.  

● Många av respondenterna ansåg att “Made in China” karaktäriserade av ganska dåliga 

arbetsförhållanden, dock ställde sig majoriteten av respondenterna neutrala till 

kvaliteten. 

● Kvinnor och män i åldersgruppen 20-39 visade ha en ändrad uppfattning om Kina 

som produktionsland samt att de inte ser Kina som ett utvecklingsland idag. Kvinna 

40-59 år hade en stor spridning mellan svaren, medan man 40-59 år visade sig inte ha 

en ändrad uppfattning om Kina som produktions- respektive utvecklingsland.  
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5. Analys och Diskussion 

5.1 Country of origin och Made in China 

I fråga 5 där respondenten fick rangordna produktattribut efter hur viktiga de ansåg dem vara 

vid kvalitetsbedömning, angav samtliga urvalsgrupper att tillverkningsland var det minst 

viktiga. Här kan det ha uppstått en ofrivillig och omedveten COO-effekt (Sanuwar & Sang-

Eun 2018; Ulgado, Wen & Le 2011; Rezvani, et. al. 2012), vilket isåfall har stöd från tidigare 

forskning (Ting 2012; Rezvani, et al. 2012; Kim, Chun & Ko 2015) där det påvisas att 

konsumenter i många fall hellre tittar på varumärkets COO än på tillverkningslandet för 

produkten.   

 

I en djupare forskning om COO-effekten fann Hung (1989) att män och kvinnor inte hade 

samma behov av att ta reda på produktens tillverkningsland. Männen ville exempelvis veta 

COO vid köp av elektronik och sportprodukter, medan det för kvinnor var mer viktigt vid köp 

av kläder och skor. Vår undersökning granskade hur respondenterna agerar vid köp av en t-

shirt. Därför kan det förklaras, med hjälp av Hungs (1989) resultat, varför männen i denna 

studie var mindre intresserade av COO. Däremot går det att utläsa från fråga 5 att yngre 

kvinnor inte heller ansåg att tillverkningsland var särskilt viktigt, vilket då motsäger Hungs 

(1989) studie om att kvinnor intresserar sig för COO vid köp av kläder och skor.  

 

Utav fråga 5 framkom inget som var exceptionellt utmärkande med frågan om det är viktigt 

att produktens ursprungsland är tydligt utmärkt. De äldre kvinnorna förhöll sig dock neutralt 

till bra gällande denna fråga. Det här skulle kunna beror på flera faktorer, till exempel pris-

kvalitet teorin, där den utgår ifrån att priset avgör produktens lämplighet, vilket därför 

innebär att konsumenten helt enkelt inte intresserar sig för COO i det läget (Yan & Sengupta 

2011; Zeithaml 1988). Något som respondenterna var överens om var att de inte alls eller 

mycket sällan letar efter en varas COO-märkning. Endast 4,81 % instämmer helt i det här 

påstående. Det här säger emot resultatet från Tings (2012) tidigare studie, där slutsatsen 

pekade på att konsumenter hellre tittar på COO framför pris för att bedöma produktkvalitén. 

 

Respondenterna fick även uppge vad de hade för förväntningar på olika tillverkningsland i 

fråga 6. Alternativen var Bangladesh, Kina, USA och Tjeckien. Respondenterna visade sig 

vara mer neutrala till Bangladesh som tillverkningsland än Kina. USA som tillverkningsland 

påvisades även ha större förväntningar på kvalitet än ovannämnda. Dock var förväntningarna 

över USA och Tjeckien fördelat likartat. Resultatet kan förklaras med hjälp av att tidigare 

studier om COO som kvalitetsindikator, där det beskrivs att produkter tillverkade i 

utvecklingsländer uppfattas ha lägre kvalitet och att ha betydligt högre risk samt att produkter 

från välutvecklade länder anses vara av bättre kvalitet samt högre prestanda och produktion 

(Wall, Liefeld & Heslop 1991; Kaynak, Kuckemiroglu & Hyder 2000). Det generella 

resultatet av tidigare forskning om COO-effekten (Wall, Liefeld & Heslop 1991; Rezvani, et. 

al. 2012) var att konsumenter tenderar att hålla stereotypiska bilder av olika länder, vilket 

skulle förklara varför Kina och Bangladesh som produktionsland förväntades leverera sämre 

kvalitet. (Schniederjans, Cao & Olson 2004; Schniederjans, Cao, Schniederjans & Gu 2011).   

 

En anledning till varför respondenterna påvisar högre förväntningar från USA som 

produktionsland kan beror på etnocentrism. Enlig Balabanis & Diamantopoulos (2011) 

handlar etnocentriska konsumenter produkter tillverkade i länder med liknande normer och 

attityder utan att köpintentionen blir påverkad på något sätt. Sverige har anammat mycket 

från USA vilket innebär att länderna delar liknande kultur och värderingar som gör att 
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konsumenterna från respektive land upplever en viss identitet och tillhörighet till varandra 

(Shimp & Sharma 1987).  

 

Vid frågan om vilka egenskaper respondenterna anser att ett bra tillverkningsland har (fråga 

8) svarade samtliga urvalsgrupper att goda arbetsförhållanden är viktigt, men att god 

arbetsmiljö inte är lika viktigt. I urvalsgruppen med yngre kvinnor var resultatet jämnt 

fördelat mellan att god arbetsmiljö upplevs som inte speciellt viktigt, ganska viktigt eller 

viktigt. Medan de äldre kvinnorna hade mer delade åsikter angående arbetsmiljö, vilket 

resulterade i en jämn fördelning av svar. Nästan hälften av männen mellan 20-39 år upplevde 

att god arbetsmiljö inte var speciellt viktigt medan det bland de äldre männen var fördelat till 

en tredjedel som ansåg att god arbetsmiljö inte var speciellt viktigt. En femtedel av samma 

urvalsgrupp ansåg dock att arbetsmiljö var ganska viktigt.  

 

Hälften av kvinnorna mellan 20-39 tycker att landets politik och landets kultur inte är 

speciellt viktigt. Bland resterande grupperna höll majoriteten med om att kulturen inte är 

speciellt viktigt. Av de yngre männen tycker 35,2 % respektive 38,8 % att landets politik inte 

är viktigt alls respektive inte speciellt viktigt. Båda de äldre urvalsgrupperna uppgav stor 

spridning angående de här frågorna, vilket tyder på att de yngre respondenterna har en lägre 

nivå av etnocentrism, vilket gör dem mer mottagliga för utländska varor (Shimp & Sharma 

1987; Balabanis & Diamantopoulos, 2011). Grupperna ansåg även att det är inte var speciellt 

viktigt om tillverkningslandet är ett industriland eller utvecklingsland, vilket de säger emot i 

frågan där de fick ange vilka förväntningar de hade för olika tillverkningsländer. I resultatet 

på fråga 6 gick det att utläsa en uppfattning om att USA och Tjeckien upplevdes som bättre 

produktionsland. Det här illustrerar ett gap eftersom den tidigare forskningen påvisat att 

etnocentriska konsumenter generellt sett är mindre benägna att inhandla kläder vars 

produktion är belägen i utvecklingsländer (Rezvani, et. al. 2012).  

 

I fråga 9 fick respondenterna ange ett eller flera länder de förknippar med bra kvalitet. I 

frågan framkom det att den äldre generationen främst förknippar god kvalitet med 

närproducerat. Att de värdesätter närproducerat högre än de yngre kan förklaras med att den 

generationen är villiga att betala mer pengar (SJC Insights 2018). Att ha en svensk COO-

märkning kan vara en sådan faktor de anser vara värd investeringen. Den äldre generationen 

kan även som tidigare nämnt vara en mer etnocentrisk konsument i det här avseende, vilket 

innebär att de lägger större vikt på tillhörighet och identifikation med varans tillverkningsland 

än vad de yngre generationen gör (Shimp & Sharma 1987). Männen och kvinnorna mellan 

20-39 år är uppvuxna med tillgång till datorer och där av obegränsad data. De är därför 

tekniskt kunniga och pålästa samt litar på recensioner och rekommendationer (SJC Insights 

2018). Det kan vara en förklaring till varför de yngre generationerna har en högre 

tillförlitlighet till utländska produkter. Värt att belysa är dock att alla topp tre länder som 

nämns av den yngre generationen vid fråga 9, alltså frågan om vilka produktionsländer de 

anser leverera god kvalitet; alla är industriländer.  

 

I frågan om vilka länder respondenterna förknippar med dålig kvalitet (fråga 10) får Kina stor 

uppmärksamhet. Uppfattningen om att landet levererar produkter i låg kvalitet (Schniderhans, 

Cao & Olson 2004; Schniederhans, Cao & Gu 2011) blir i den här frågan bekräftad av 

samtliga urvalsgrupper. Anledningen till det här kan vara att MIC än idag är väldens mest 

uppmärksammade COO och därför helt enkelt blir det första som respondenten kommer att 

tänka på. Landet har även utsatts för mycket kritik i medier vilket har påverkat landsbilden 

negativt (Drozdenko & Jensen 2009). Svaren tog dock en svag vändning när respondenterna 

fick ange om de hade övriga synpunkter på MIC (fråga 12). Här nämns upprepade gånger att 
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landet kunde leverera både bra och dålig kvalitet beroende på produktgrupp. Det här berodde 

främst på vad man som konsument var villig att betala samt vad det var för varumärke enligt 

respondenterna. Att MIC produkter upplevs vara av god kvalitet nämndes också ett flertal 

gånger och är värt att belysa. Av svaren som kom in på fråga 12 hade 12 respondenter 

negativa synpunkter, medan 20 av de svarande hade goda synpunkter på Kina som 

tillverkningsland. Eftersom konsumenter idag redan är så bekanta med MIC, har de troligen 

skapat sig en sammanfattad bild av landet. Det här påverkar enligt Han (1989), 

konsumenternas inställning till varumärken som har kopplingar till detta land, vilket då kan 

förklara de skilda svaren eftersom att MIC, kan ha uppfattats som ett varumärke i sig (Chiang 

& Yang 2018).  

 

Det som Kina, Indien och Bangladesh har gemensamt är att de alla tre tidigare har uppfattats 

som utvecklingsländer. Tidigare forskning (Koschate-Fischer, Diamantopoulos & Oldenkotte 

2012) har visat att den typen av länder ofta blir förknippade med barnarbete, låga löner och 

dåliga arbetsförhållanden, vilket har resulterat i minskad vilja att betala. Det är något som 

samtliga generationer i vår undersökning också anser vara oacceptabelt och ställer därmed 

högre krav på (fråga 8). Respondenterna visade sig även tycka att MIC produkter 

karaktäriserades som relativt billiga (som motsvarar ganska bra i fråga 11 angående pris), 

medan synen på kvalitet och livslängd på en produkt angavs vara antingen ganska dåligt eller 

neutral i samma fråga. Det här visar att viljan att betala för en produkt främst beror på det 

låga priset. Det här kan bekräftas av Skärvard och Olsson (2017, ss. 131-133) som påstår att 

en rationell kund alltid söker efter ett lågt pris.  

 

Dock går det att hitta ett samband mellan resultatet av fråga 13 och tidigare forskning, såsom 

att majoriteten av respondenternas uppfattning om Kina har förändrats över tiden (Mohamad 

& van Edura Wan 2016). Förändringen av Kina som produktionsland ändras inte bara 

internationellt, men också nationellt (The Business of Fashion & McKinsey & Company 

2019, ss. 34-37). Orsaken till den nationella ändringen av uppfattningen om Kina som 

produktionsland kan vara att den yngre generationen är mer uppkopplade och därmed är mer 

pålästa, medan den äldre generationen har sett en utveckling av MIC under en lång tid. Dock 

är det viktigt att ha i åtanke att bara för att respondenten valde att svara ja på frågan angående 

om de har en annan syn på Kina idag, gentemot för 10 år sedan (fråga 13) inte nödvändigtvis 

behöver betyda att uppfattningen har ändrats till det positiva. Däremot går det att tolka 

resultatet som en positivt förändrad bild av MIC, eftersom ett stort antal av de unga 

respondenterna angav att de inte upplevde Kina som ett utvecklingsland idag (fråga 14). Det 

här lämnar utrymme för Tings (2012) teori om att COO ändå används som ett kvalitetsmått 

som hellre används än priset.  

 

Tidigare studier har beskrivit och/eller jämfört Kina som ett utvecklingsland. På grund av 

bristfällig uppdaterade källor som varken kan styrka om Kina är ett utvecklingsland eller inte, 

så har vi valt att jämföra Kina både som ett utvecklings- respektive industriland.  

5.2 Varumärke 

Vid frågan angående vilka attribut respondenten tittar på vid kvalitetsbedömning av en T-

shirt (fråga 5) rangordnade respondenterna enligt följande medelvärden: stil (3,8); slitstyrka 

och livslängd (3,7); pris (3,4); välkänt varumärke (2,4) och tillverkningsland (1,7). Resultatet 

stämmer till en viss del med tidigare forskning där Wall, Liefeld och Heslop’s (1991) påvisar 

att varumärket är viktigare än COO vid produktutvärdering. Det går även att avläsa likheter 

mellan kvinnorna i den äldre urvalsgruppen och en studie av Rezvani, et. al. (2012), som 
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även de hade granskat kvinnor i en äldre urvalsgrupp. Det som framkom var att äldre kvinnor 

ansåg plaggets stil minst viktigt. I tidigare studier av Wall, Liefeld och Heslop (1991) även 

dragit slutsatsen att ett känt varumärke kan ge uppfattningen om att varan är av god kvalitet, 

även om det ibland inte stämmer överens med kundens generella kvalitetsuppfattning. Det 

här stämmer överens med studiens respondenter som visade att de hade högre förväntningar 

av värdet för premiumvarumärken än lågprisvarumärken (fråga 6, premiumvarumärken och 

lågprisvarumärken). 

 

I fråga 7 angav respondenterna även mycket skilda svar när det kom till frågan om det var 

viktigt för dem att känna till varumärket. 25,67 % och 25,13 % angav att de inte instämde 

alls respektive att de instämmer delvis. 27,27 % var neutrala till påståendet och 17 % 

instämde till stor del. Endast 4,81 % ansåg det vara väldigt viktigt att känna till varumärket 

innan de köpte varan. I och med att spridningen är så jämnt fördelad mellan, instämmer inte 

alls, instämmer delvis och neutral finns det inte underlag att dra några slutsatser. Värt att 

belysa är dock ändå att väldigt få ansåg det viktigt att känna till varumärket innan de köper 

varan, vilket säger emot Wall, Liefeld och Heslop’s (1991) studie där konsumenten uppfattar 

att ett bekant varumärke generellt sett är av god kvalitet.   

 

Vid frågan om respondenten alltid köper samma varumärke i fråga 7, menade majoriteten på 

nästan 37,43 % att så inte var fallet. Det skulle kunna bero på att respondenterna uppfattat 

frågan som om de kunde tänka sig att köpa andra varumärken. Påståendet baseras på att 

konsumenter bygger upp en tillit till specifika varumärken och därför väljer dem framför 

andra (Chiang & Yang 2018). Av resultatet är det svårt att dra någon slutsats hur 

respondenterna agerar angående att betala mer för specifika varumärken eftersom det var 

väldigt varierande svar. Det går att utläsa av svaren på fråga 7 jag betalar gärna mer för ett 

visst varumärke, att majoriteten höll sig kring mitten av skalan. Av de angivna svaren på den 

här frågan, är det svårt att avläsa hur stor påverkan varumärket kan ha på köpintentionen 

eftersom det är svårt att avläsa respondenternas preferensutveckling (Rezvani, et. al. 2012).  

5.3 Pris 

Priset var en av de fem variablerna som granskades i fråga 5. Det visade sig att pris var det 

tredje viktigaste attributet för kvalitetsbedömning av en t-shirt enligt respondenterna. Vad den 

aktuella studiens resultat motbevisar från tidigare forskning är att respondenterna även i den 

här frågan uppger att de inte tittar på COO före pris för att göra en kvalitetsbedömning (Ting 

2012). Det här kan förklaras med att respondenterna kan ha uppfattat priset som ett 

marknadsföringsverktyg (företagsperspektiv) och/eller en kvalitetsindikator 

(konsumentperspektiv). Företagen kan prissätta produkter utifrån kundens förväntade värde, 

och produktens värde grundar sig i kundens nytta av produkten. Det här kan vara anledningen 

till att tidigare studier trycker på att konsumenter har en tendens att förlita sig på priset för att 

få en uppfattning om varans kvalitet. Det här, trots att andra kvalitetsattribut fanns tillgängligt 

(Yan & Sengupta 2011; Zeithaml 1988).  

 

Priset påverkar köpintentionen (Sanuwar & Sang-Eun 2018). En demografisk skillnad som 

upptäcktes var att den äldre generationen var beredda att betala mer än den yngre (SJC 

Insights), vilket enligt Parameswaran och Pisharodi (1994) inte behöver vara av någon slump 

eftersom köpintentionen bland annat påverkas av ekonomiska olikheter. Det går att anta att 

den här generationen har ett bättre ekonomiskt tillstånd än de yngre. Den urvalsgrupp som 

var minst villiga att betala var unga kvinnor, vilket kan motiveras med att majoriteten av 

respondenterna i den här urvalsgruppen var studenter.   
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När det kommer till prisets koppling till det förväntade värdet av en t-shirt finner vi tydliga 

kopplingar till prisets funktion som kvalitetsindikator. Fråga 6 visar att respondenter hade 

betydligt högre förväntningar om produktens pris var högt, jämfört med en lågprisprodukt, 

vilket stämmer överens med tidigare forskning (Yan & Sengupta 2011; Zeithaml 1988; Pula 

& Santabárbara 2011, s.17). Varför respondenter visar ett förtroende till att högt pris innebär 

hög kvalitet, kan beror på värdebaserad prissättning (Skärvad & Olsson 2017, ss.131-133).   

 

Fråga 7 angående påståenden kring beslutsfattande vid köp av kläder fick respondenterna 

med hjälp av en likertskala ange hur väl påståenden stämde överens med hur de tar ett 

köpbeslut. Under frågan Jag jämför alltid priserna för att få bästa värdet för pengarna, var 

respondenterna något oense. Ett högt antal av urvalet uppger att de till stor del jämför 

priserna när de köper kläder, samt att de delvis jämför priserna. I tidigare svar från den 

empiriska undersökning har vi kunnat utläsa att majoriteten av respondenterna använder 

priset som en kvalitetsindikator, och det här kan därför ifrågasättas varför då inte fler 

respondenter anger att de då jämför priser.  

5.4 Köpintention, produktutvärdering och attityd 

5.4.1 Country of origin och Made in China 

Att tillverkningslandet i fråga 5, var den sista utvärderingsvariabeln respondenterna tittade 

på, stämmer överens med resultatet i fråga 7 där det framkom att alla urvalsgrupper förutom 

kvinna 40-59, inte alls letade aktivt efter produktens “made in”-märkning. Det här kan bero 

på den omedvetna COO-effekten som sker ofrivilligt (Sanuwar & Sang-Eun 2018; Ulgado, 

Wen & Le 2011; Rezvani, et. al. 2012) och som påverkar kundens produktutvärdering och 

därmed köpvilja. Konsumenter kan även undermedvetet ha tolkat indirekta eller direkta 

signaler såsom färger, miljöer eller benämningar som förknippas med tillverkningslandet 

eller varumärkets COO (Solomon, Bamossy, Askegaar & Hogg 2006, s.181). Det påträffades 

också skillnader mellan hur viktigt män och kvinnor anser att COO är, vilket förklaras med 

Hungs (1989) teori om att män är mindre intresserade av COO i anknytning till kläder än vad 

kvinnor är. Det här hade kunnat påverka svaren i fråga 9, eftersom män kan ha svarat 

annorlunda beroende på att de främst intresserar sig för COO anknutet till elektronik. I fråga 

7 fick respondenterna ta ställning till hur viktigt det är med en produkts COO-märkning. 

Resultatet fick stor spridning bland samtliga urvalsgrupper, dock kan vi utläsa att äldre 

kvinnor upplever att COO viktigare än övriga.  

 

Resultatet i fråga 6 visade att respondenterna hade lägre förväntningar på kvaliteten av 

produkter tillverkade i Kina. Det här kan förklaras med att konsumenter har en tendens att 

hålla stereotypiska bilder av länder som sedan reflekteras i deras uppfattning om landet som 

produktionsland (Wall, Liefeld och Heslop 1991 och Rezvani, et. al. (2012). Tidigare 

forskning har påvisat att respondenter visar lägre förväntningar av kvalitet för produkter som 

är tillverkade i Kina (Schniederjans, Cao & Olson 2004; Schniederjans, Cao, Schniederjans 

& Gu 2011). Bilden av landet påverkar köpintentionen trots att landets ekonomiska tillväxt. 

Varför just USA fick den största förväntningen på produktkvaliteten kan ha påverkats av att 

de svenska respondenterna visar tecken på etnocentrism (Rezvani, et. al. 2012). Det visar 

också på att kulturella, ekonomiska och politiska olikheter påverkar köpintentionen 

(Parameswaran & Pisharodi 1994).  
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Enligt Apetrei och Petrusca (2010) påverkas konsumentens perception av produktens 

nationalitet genom: (1) bilden av utländska produkter jämfört med inhemska produkter, (2) 

generiska produkter uppfattar COO som kärnprodukter, (3) tillverkningsföretagens nationella 

eller internationella bild och/eller (4) den bild som sprids till konsumenterna via 

varumärkesnamnet eller logotypen. Däremot påpekar Han (1989) att konsumentens 

perception av produktionslandet bygger på antingen sammanfattad konstruktion, det vill säga 

ju mer en konsument blir bekant med ett tillverkningsland - desto mer blir landsbilden en 

sammanfattad konstruktion, eller haloeffekten, där konsumenten inte är bekant med ett 

tillverkningslandets produkter och använder därför sin uppfattade landsbild som riktmärke. 

 

Likheterna i den här teorin är att konsumenten antingen blir indirekt eller direkt påverkad av 

hur de skapar en perception av produkten. Olikheten är att Apetrei och Petrusca (2010) pratar 

om "produktens nationalitet", vilket kan tolkas på olika sätt, såsom "vilket varumärke 

kommer produkten från" (varumärkes ursprung) eller "vart tillverkades produktens 

någonstans" (country-of-origin). Utifrån resultatet drar vi därför kopplingen att 

respondenterna uppfattar MIC som en sammanfattad konstruktion, där deras övertygelse om 

produktens egenskaper reflekteras av den uppfattade landsbilden. Vi tyder resultatet också att 

respondenterna påverkas av haloeffekten när det kommer till USA, eftersom landet anses 

vara ett av världens framgångsrikaste samt många kända varumärken kommer därifrån.  

5.4.2 Varumärke 

Vid frågan om respondenten alltid köper samma varumärke (fråga 7) menade majoriteten att 

så inte var fallet, vilket tyder på att köpintentionen baserat på varumärke kan uppfattas som 

låg hos respondenterna i den här undersökningen. I fråga 5 går det även att utläsa att 

varumärke placerades på en fjärdeplacering vid produktbedömning, vilket motsäger Wall, 

Liefeld och Heslop’s (1991) studie där konsumenten uppfattar ett känt varumärke som god 

kvalitet. Dock stämmer deras studie med resultatet i fråga 6 som visade att respondenterna 

hade högre förväntningar på premiumvarumärken än vad de hade på lågprisvarumärken. Som 

Rezvani, et. al. (2012) antyder så går det av svaren i fråga 5 avläsa en demografisk olikhet vid 

kvalitetsbedömning. De äldre urvalsgrupperna ansåg att varumärket var mindre viktigt än vad 

de yngre angav. Det är dock svårt att avläsa hur stor påverkan varumärket kan ha på 

köpintentionen, eftersom det är svårt att avläsa respondenternas preferensutveckling 

(Rezvani, et. al. 2012).  

5.4.3 Pris 

Trots att respondenterna ansåg att Kina var det tillverkningsland som hade lägst förväntningar 

på kvaliteten, var det samtidigt just Kina som hade sammanlagt 40 miljoner paketutskick till 

svenska konsumenter år 2017 (Nylander 2018:1). Detta visar på att priset är en viktigare 

faktor för konsumenternas köpintention än COO, vilket innebär att Tings (2012) teori om att 

COO används framför en varas pris för att avgöra kvaliteten, inte bekräftas i den här studien. 

Dock går det att utläsa att priset påverkar köpintentionen vilket stämmer överens med tidigare 

forskning av Sanuwar och Sang-Eun (2018). Dock går det även att se en demografisk skillnad 

mellan åldrarna, då den äldre årsgruppen var beredda att betala mer. Köpintentionen, enligt 

Parameswaran och Pisharodi (1994), kan påverkas av ekonomiska olikheter samt att den 

äldre urvalsgruppen generellt sett har en högre inkomst vilket kan ligga till grund för varför 

den äldre generationen är beredda att betala mer. Den urvalsgruppen som var minst villiga att 

betala var unga kvinnor, och lågt pris var dessutom det viktigaste för att de skulle genomföra 

ett köp.  
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Viljan att betala mer för en “bättre” produkt är dock inget nytt fenomen. Samtliga 

respondenter i undersökningen instämde till stor del att de jämförde priser att få bästa värde 

för pengarna (fråga 7). Vad som är “bäst värde för pengarna” är subjektivt och gör därför 

resultatet svårtolkad om den går hand i hand med tidigare forskning; att konsumenter är 

villiga att betala ett högre pris för en produkt vars ursprungsland tilltalar dem (Wall & 

Heslop, 1986; Drozdenko & Jensen, 2009; Kaynak, Kucukermiroglu & Hyder 2000). Det här 

resonemanget grundar sig i att resultatet visade att respondenterna under sin 

produktutvärdering inte letade efter produktens COO-märkning och/eller utvärderade den så 

som de gjorde med priset (fråga 7, jag letar aktivt efter produktens “made in”-märkning, jag 

jämför alltid priserna för att få bästa värdet för pengarna och 5, tillverkningsland, pris).  

5.4 Kvalitetsuppfattning 

5.4.1 Förväntat värde 

Det finns tydliga tecken som visar på att COO influerar konsumentens förväntade värde av 

produkten. Tidigare forskning om COO som kvalitetsindikator visade på att produkter 

tillverkade i utvecklingsländer uppfattades att vara av lägre kvalitet och vice versa med 

produkter tillverkade i industriländer (Wall, Lefield & Heslop 1991; Kaynak, Kuckemiroglu 

& Hyder 2000; Schniederjans, Cao & Olson 2004; Schniederjans, Cao, Schniederjans & Gu 

2011). Det här kunde även bekräftas med hjälp av vår undersökning där majoriteten av 

respondenterna visade att de hade högre förväntat värde av produkter tillverkade i 

industriländerna än utvecklingsländerna (fråga 6, tillverkningsland). Det här bekräftas även i 

samma undersökning då respondenterna angav vilka länder de förknippade med bra kvalitet, 

och där visade en klar majoritet av respondenterna att länder inom Europa och Nordamerika 

ansågs som bra tillverkningsländer (fråga 9). Dock visar fråga 8 att det inte är speciellt viktigt 

om tillverkningslandet är ett industriland eller inte, men att det är ganska viktigt samt mycket 

viktigt med goda arbetsförhållanden respektive arbetsmiljö för att ett produktionsland ska 

anses som bra. 

 

Vid jämförelse av variablerna tillverkningsland Kina och kvalitet i fråga 6 respektive fråga 

11, så går det att finna större signifikanta skillnader i resultatet inom urvalsgrupper kvinna 

respektive man 40-59 år. I resultatet skiljde det sig hela 16-19 procentenheter (se tabell 6, 

fråga 6 och tabell 11, fråga 11). Orsaken till det här kan bero på att fråga 6 kan ses som en 

fler-signals-situation och fråga 11 som en-signals-situation (single-cue conditions) (Wall, 

Liefeld & Heslop 1991; Zeithaml 1988). Det innebär att det förväntade värdet av MIC 

sjunker vid en-signals-situation. Däremot förklarar dock inte skillnaden i resultatet, eftersom 

enligt motiveringen ovan bör tabell 11 har fler procentenheter än fråga 6, vilket inte är så i det 

här fallet. Oavsett skillnad, så har neutral varit det mest valda valet bland samtliga 

urvalsgrupper, både i frågan 6 och 11. Vilket är intressant med hänsyn till fråga 13, där mer 

än hälften av man 40-59 år har samma uppfattning om Kina som för 10 år sedan och 

fortfarande uppfattar Kina som ett utvecklingsland, i jämförelse med resterande 

urvalsgrupper som visade det motsatta.  

 

De svenska respondenterna har en bättre bild av Kina som tillverkningsland än vad som har 

förekommit i tidigare forskning, vilket kan ses i fråga 9, 12, 13 och 13. Det här kan motiveras 

av att Kina har blivit ett mer teknologiskt land, vilket har resulterat i högre köpintention för 

kinesiskt tillverkade teknikprylar (Mohamad & van Edura Wan 2016). Den kvalitativa 

aspekten om kinesiska tillverkade produkter har även ändrats bland kinesiska konsumenter då 

de numera föredrar att köpa lokala varumärken före internationella, vilket i sin tur resulterat i 
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mindre handel inom export (The Business of Fashion & McKinsey & Company 2019, ss. 34-

37). Hur kineser ser på sina egna produkter skulle kunna påverka köpintentionen för 

kinesiska varor i övriga länder.  

 

Trots den ökande kvaliteten bland MIC produkter, har de fortfarande en låg prissättning i 

jämförelse med jämlika produkter av samma kvalitet (Pula & Santabárbara 2011, ss. 15-16). 

Det här bekräftades även i den här studien (fråga 11, kvalitet, pris och 12). Tidigare forskning 

om sambandet mellan pris och kvalitet visar på att pris fungerar som kvalitetsindikator, det 

vill säga att högkvalitativa produkter säljs för ett högt pris och låg kvalitets produkter säljs 

billigt (Skärvad & Olsson 2017, ss.131-133; Pula & Santabárbara 2011, ss. 17; Yan & 

Sengupta 2011; Zeithaml 1988). Dock kan det ifrågasättas hur viktig produktkvaliteten är, 

eftersom svenskar trots den låga kvalitésuppfattningen ändå beställer enorma kvantiteter från 

Kina (Nylander 2018).   

5.4.2 Förtroende värde 

För att bygga upp ett värde av förtroende krävs det att konsumenten har tidigare erfarenheter. 

Respondentens förtroende värde ligger mycket i deras relation till varumärket, eftersom att 

konsumenter, enligt Chiang & Yang (2018), ofta köper samma varumärken om 

varumärkespersonligheten stämmer överens. En varumärkespersonlighet bygger på tillit, 

lojalitet och trygghet (Chiang & Yang 2018), och när en konsuments värderingar stämmer 

överens med ett varumärkes, resulterar det här ofta i en stark relation mellan konsumentens 

identitet och varumärkets image (Possner 2011). Förtroendet som byggts upp till varumärket 

kan resultera i att konsumenten uppfattar att deras produkter är av god standard, trots att den 

nödvändigtvist inte behöver stämma överens med kundens egentliga perception om vad som 

kännetecknar god kvalitet (Wall, Liefeld & Heslop 1991). Även uppsatsens undersökning 

styrker det här, genom att premiumvarumärken förväntades leverera en hög kvalitet, medan 

ett lågprisvarumärke inte hade samma förväntningar (fråga 6, premiumvarumärke, 

lågprisvarumärke). En kund som är välbekant med ett varumärke betonar ofta varumärkets 

COO och bieffekten av det här är att COO blandas ihop med varumärkets ursprung, där 

tillverkningslandet har förväxlats med varumärkets ursprungsland (Chiang & Yang 2018) 

vilket i sin tur påverkar förtroende värdet. Generellt sett verkar konsumenterna utvärdera sina 

köp av kinesiskt tillverkade varor till låg kvalitet. Höga procent i samtliga ålderskategorier 

påvisar att tillverkningslandet förknippas med neutral eller ganska dålig kvalitet. Ingen 

respondent angav att de ansåg Kina producera högkvalitativa produkter (fråga 11, kvalitet). 

Det kan dock ifrågasättas hur stor vikt COO har i relation till varumärket eftersom exemplet 

med Nike, vars produktion är belägen i flera olika utvecklingsländer, ändå ses som en 

produkt av god kvalitet eftersom den förknippas med varumärkets COO, alltså USA (Kim, 

Chun & Ko 2015).  

 

Respondenterna påvisade ett högre förtroende för specifika länder, vilket stämmer överens 

med Verlegh och Steenkamps (1999) teori om att konsumenter värderar COO högt när de tar 

ett köpbeslut. Det kan dock inte garanteras eftersom studien endast granskat hur kunden 

uppfattar att den själv handlar. En omedveten utvärdering av COO kan påverka 

konsumenterna vid det faktiska köptillfället, vilket isåfall hade styrkts av Rezvani, et. al. 

(2012) teori att COO-effekten sker utan att konsumenten är medveten om det. Det kan också 

grunda sig i att respondenterna inte kollar efter COO och därför inte har byggt upp ett 

förtroende för specifika länder. Det här bekräftas även i fråga 5 där respondenterna 

rangordnade attributen och tillverkningsland var det som majoriteten ansåg som minst viktigt.  
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6.  Metoddiskussion 

Vid avslutad studie ansåg vi att den största begränsning har varit den strama tidsramen. 

Bortfallet i enkäten uppkom till en summa av 17 respondenter vilket motsvarar 8,33 % av 

studiens samtliga enkätsvar. För att minska bortfallet kunde vi valt ett annat tillvägagångssätt 

för att samla in enkäter vilket vi kunde styrt mer själva. I ett snöbollsurval, som var metoden 

vi tillämpade, hade vi ingen möjlighet att begränsa vem enkäten hamnade hos. En annan 

insamlingsmetod hade även kunnat bidra till en större spridning mellan ålder, kön och 

sysselsättning. Vid analysering av datamaterialet insåg vi att vid vissa frågor, trots 

pilotstudie, kunde tolkas på olika sätt. Det här gjorde det svårt för oss att dra konkreta 

slutsatser. 

 

Under insamling av datamaterialet framkom det även att respondenter hade haft problem med 

att klicka sig vidare till nästa fråga i enkätundersökningen. Det resulterade i många 

oavslutade enkäter, vilket totalt uppkom till en summa av 228. Det här är en enorm siffra i 

relation till de 204 fullbordade enkäterna som vi slutligen fick in. 

 

Trots pilotstudien insåg vi i efterhand också att vissa frågor i enkätundersökningen kunde haft 

bättre struktur. Till exempel fråga 5 där konsumenten fick rangordna egenskaper, kunde vi 

formulerat om för att på ett mer rättvist sätt besvara studiens syfte. Frågan var utformad på så 

sätt att respondenten fick rangordna attribut efter vad de anser viktigast vid bedömning av en 

t-shirts kvalitet. Alternativen var livslängd, välkänt varumärke, tillverkningsland, pris och 

stil. För att göra en tydligare koppling till ämnet hade egenskapen stil kunnat strykas, 

eftersom resterande direkt och indirekt är kopplade till studiens variabler, kvalitet, 

varumärke, COO och pris.  

 

Av enkätsvaren vi fick in, var majoriteten studerande kvinnor i 20-39 årsåldern. Främsta 

orsaken var att vi valde att publicera på våra egna privata kanaler, där majoriteten följare var 

kvinnor inom det åldersspannet. Vi hade önskat att se en jämnare kvot inom alla 

urvalsgrupper, vilket vi tror hade gett en mer gedigen generaliserad bild över populationen. 

Angående fråga 9 så hade det varit intressant att dela upp datan i kön och ålder, för att på så 

sätt se om männen nämner tillverkningsländer som är känd för elektroniska produkter, och 

kvinnor tillverkningsländer kläder och skor.   

 

För att analysera det primära data använde vi oss av SPSS, ett datorprogram för statistik 

analys. Vid framtagning av diverse tabeller som redovisas i procent, insåg vi att programmet 

avrundade decimalerna olika. Det här gällde endast procentenheterna med två decimaler. Vi 

förvånades även över respondenternas förändrade landsbild avseende frågan om landet 

fortfarande är ett utvecklingsland, eftersom många ändå ansåg landet vara ett industriland. 

Trots detta angav ett stort antal angav att i tidigare frågor att de förknippar Kina med faktorer 

som karakteriserar just utvecklingsländer.  
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7. Slutsats 

 
Studiens syfte är att granska hur svenska konsumenter påverkas av COO, pris och 

varumärke, samt hur faktorerna påverkar deras syn på kvalitet. Vi undersöker vad som enligt 

svenska konsumenter betecknas som ett bra tillverkningsland. För att belysa fenomenet 

specificera studien sig mot “Made in China”. 

 
 

I studiens undersökning framgick det tydligt att majoriteten av respondenterna inte tänkte på 

COO under ett köpbeslut. Respondenterna hade högre förväntningar om produkten hade ett 

högt pris och/eller kom från ett premiumvarumärke. Om produkten hade ett lågt pris, 

och/eller kom från ett lågprisvarumärke så hade respondenterna en lägre förväntning på 

produktens kvalitet. I den här typen av produktvärdering fann vi inga tydliga kopplingar till 

om respondenterna påverkades av COO eller inte (fråga 7). Vi tror att det här beror på att 

samtliga generationer har ett köpbeteende där de söker information innan köp (SJC Insights 

2018), vilket gör COO irrelevant eftersom de tre generationer vi granskat värdesätter ärliga 

kundrecensioner och mouth-of-word marknadsföring framför en COO-märkning från 

företaget.  

 

Däremot framgick det i undersökningen att respondenterna hade stereotypiska uppfattningar 

om diverser länder som påverkat deras perception om landet som tillverkningsland (fråga 8, 

9, 10, 11 och 12). Därför tror vi att respondenterna påverkas av COO-effekten som, enligt 

tidigare forskning, sker ofrivilligt och omedvetet. MIC är ett sådant exempel, då märkningen 

har skapat en generaliserad bild av att produkter tillverkade i Kina anses vara billiga och låg 

kvalitet. På grund av att respondenterna tittar på varumärket före COO vid 

produktutvärdering (fråga 5), drar vi slutsatsen att varumärkets ursprung har en större roll i 

utvärderingen än COO då det även framkommer i undersökningen att ett välkänt varumärke 

har ett större förtroende bland respondenter att leverera god kvalitet. Det här går hand i hand 

med Apetreis och Petruscas (2010) teori om hur konsumentens perception av produktens 

nationalitet blir påverkad.  

 

 
Frågeställning 1: Hur uppfattar svenska konsumenter produktkvalitet vid COO-märkningen 

"Made in China" i relation till pris och varumärke? 

 
 

Samtliga åldersgrupper såg COO som det minst viktigaste attributet i jämförelse med pris och 

varumärke. Respondenterna påvisade inga markanta skillnader mellan ålder och kön 

angående attributen de kopplar till kvalitetsbedömning enligt fråga 5. Det går dock att avläsa 

en antydan till att de äldre männen använder pris som kvalitetsindikator mer sällan, samt att 

den äldre gruppen kvinnor var de som främst ansåg att COO var kopplat till kvalitet. Kvinnor 

generellt ansåg att varumärket var mindre viktigt än vad männen angav. Kina bekräftas av 

samtliga åldersgrupper som det land de främst förknippar med dålig kvalitet och dåliga 

arbetsvillkor enligt tabell 10, vilket även stämmer överens med både Schniderhans, Cao och 

Olson (2004) samt Schniederhans, Cao och Gu (2011) internationella studier. Det framgår i 

även i fråga 11 att respondenterna tycker att MIC produkter är billiga. Och om priset ses som 

en kvalitetsindikator innebär det att respondenterna per automatik tror att produkten är av 

dålig kvalitet. Det här kan vara en anledning till varför respondenterna förknippar MIC 

produkter till dålig kvalitet, eftersom de fortfarande associerar Kina med billiga produkter.  
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Dock bekräftades det att om tillverkningen var belägen i ett industriland, så skapades en 

högre förväntning på kvaliteten. Det kan dock ifrågasättas om det här är ett faktiskt tyckte, 

eller om det är påverkat av landets porträttering i medier och därmed respondentens 

landsbild. Anledningen att Kina ses som ett dåligt produktionsland kan mycket väl bero på 

den stereotypiska landsbilden (Wall, Liefeld & Heslop 1991; Rezvani, et. al. 2012), eftersom 

MIC har skapat många rubriker varav flera har ifrågasatt kvaliteten, vilket då såklart skapar 

en uppfattning om att varorna är av dålig kvalitet. Av resultatet går det att utläsa att 

respondenterna indirekt fortfarande upplever Kina som ett utvecklingsland eftersom de drar 

paralleller mellan landet och egenskaper förknippade till utvecklingsländer. Svaren 

förändrades dock när vi ställde frågan rätt ut, om de upplever Kina som tillverkningsland 

annorlunda gentemot för tio år sedan. Den yngre generationen menar då att de inte upplever 

kinesiska produkter på samma vis som för tio år sedan. Majoriteten av Generation Z och 

generation Y, alltså respondenterna mellan 20-39 år, hävdar också att de inte anser Kina vara 

ett utvecklingsland idag. Speciellt utmärkande var de yngre männen där hela 63 % inte längre 

ansåg att Kina borde klassas som ett utvecklingsland. Av resultatet går det att konstatera att 

de svenska respondenterna hellre tittar på pris och varumärke framför COO för att göra en 

kvalitetsbedömning. COO har en mindre betydelse för respondenterna, än vad märkningens 

betydelse har haft för de andra deltagarna i de internationella studierna från tidigare 

forskning. Trots det här går det även att utläsa att fenomenet MIC börjar få en förändrad bild i 

unga generationernas ögon, men även hos de äldre kvinnan.   

 

 
Frågeställning 2: Vilka kriterier har svenska konsumenter för att ett country of origin skall 

uppfattas som en leverantör av god kvalitet? 

 
 

Respondenterna svarar att de inte alls eller mycket sällan kollar efter COO. Trots det verkar 

de ha mycket åsikter angående vad som är ett gott tillverkningsland. I enkätundersökningen 

fick respondenterna ta ställning till vilka egenskaper som kännetecknar ett bra 

tillverkningsland. I resultatet framkom det att goda arbetsförhållanden är en väsentlig faktor 

för att ett produktionsland skall anses som bra. Industriländer, i jämförelse med 

utvecklingsländer, är kända för att ha relativt bra arbetsförhållanden, men också för att de tar 

hänsyn till etik och miljö (Koschate-Fischer, Diamantopoulos & Oldenkotte 2012). 

Arbetsförhållanden, etik och miljö är frågor som rör det kulturella, ekonomiska och politiska 

aspekten, och som enligt tidigare forskning (Parameswaran & Pisharodi 1994; Balabanis & 

Diamantopoulos 2011; Rezvani, et. al. 2012) påverkar köpintentionen. Därför är det 

intressant att studiens respondenter anser att tillverkningslandets politik, kultur och ekonomi 

inte är speciellt viktigt i frågan om vad som kännetecknar ett bra produktionsland. 

 

Att produktionslandet bör vara ett industriland ansågs inte heller av stor vikt för 

respondenterna. Däremot framkom det i frågan där respondenterna fick möjligheten att skriva 

vilket produktionsland de förknippade med bra kvalitet, att det var industriländer i topp tre 

inom samtliga åldersgrupper. De nämnda länderna var Sverige, Italien och Nordamerika. 
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7.1 Förslag på framtida forskning   

COO har en stor betydelse för den textila värdekedjan, konsumentbeteende samt hållbarhet 

vilket alla tre är fenomen av relevans för textilt management, eftersom konsumenter idag är 

mer pålästa och därför kräver mer transparens och hållbar produktion. Mer tid hade kunnat 

bidra med djupare forskning samt en mer genomgripande insamlingsmetod. Med hjälp av 

semistrukturerade intervjuer finns möjligheter att komplettera enkätundersökningen för att på 

så sätt generera ett djupare material. Med den här metoden kan därför vidare forskning vara 

att granska hur svenska konsumenter värdesätter COO i den textila värdekedjan. Med tanke 

på att dagens konsumenter är relativt pålästa; det här har fått oss att tro att varumärkets COO, 

varumärkets ursprung, är något konsumenter värderar mer än COO. Det här grundar vi att 

undersökningens resultat har visat att ett välkänt varumärke oftare används som 

kvalitetsindikator än COO. 

 

En annan intressant aspekt är hur rapportens respondenters uppfattning om Kina som 

produktionsland har ändrats genom åren, samt att majoriteten inte längre uppfattade landet 

som ett utvecklingsland. Vi kunde dessvärre inte heller avläsa om respondenternas 

uppfattning hade förändrats mot det bättre eller sämre. Däremot gick det att utläsa i resultatet 

delade meningar om MIC och Kina som produktionsland bland respondenterna, vilket vi tror 

beror på hur frågan ställdes. Det här skapar ett gap och lämnar därmed utrymme för vidare 

forskning att ta i beaktning om Kina är ett utvecklings- eller industriland, då 

ställningstaganden saknas i samtliga tidigare studier. 

 

En etnocentrisk konsument beskrivs som patriotisk och upplever därmed att köp av 

importerade varor är fel. Den här undersökningen genomfördes i Sverige som är ett 

mångfaldigt land. Respondenternas etnicitet var ingenting vi tog i beaktning under 

analyseringen av deras etnocentrism. Därför hade det varit intressant om framtida studier tog 

hänsyn till det här i sin primära datainsamling för att granska om resultatet hade blivit 

annorlunda. För att undersöka konsumenters etnocentrism skulle vi rekommendera följande 

metod; enkätundersökning med både kvantitativ och kvalitativt inslag samt någon form av 

experiment där respondenten får ta ställning till diverse produkter från olika länder. Genom 

att kombinera metoderna finns möjligheten att utvärdera respondenternas köpbeslut 

respektive etnocentrism på en djupare plan. För att analysera datamaterialet finns diverse 

teorier, såsom Ethnicity Identity (EID), consumer ethnocentrism tendencies scale (CET) och 

likelihood to purchase (LTP) (El Banna, Papadopoulos, Murphy, Rod & Rojas-Mendez 2018; 

Shimp & Sharma 1987; Koschate-Fischer, Diamantopoulos & Oldenkotte 2012). Den 

förstnämnda teorin handlar om att observera och mäta respondenterna etniska identitet i 

relation till deras hemland. Den andra teorin är ett förekommande verktyg för att mäta 

konsumenters etnocentrism inom internationell marknadsföring. Den sistnämnda teorin mäter 

konsumenters köpförutsättningar mot produkter från olika länder.  
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8.1 Bilaga 

Bilaga 1, enkät 

1.  Jag är 

 

● Kvinna 

● Man 

● Hen  

● Vill ej ange 

 

2. Hur gammal är du? 

 

● -19 

● 20-39 

● 40-59 

● 60-79 

● 80+ 

 

3. Vad är ditt postnummer? 

 

 

 
 

 

4. Vad är din huvudsakliga sysselsättning? 

 

● Arbetar (Heltid) 

● Arbetar (Deltid) 

● Studerar 

● Arbetssökande 

● Pensionär 

● Annan sysselsättning 

 

5. Tänk på en T-shirt. Vilka attribut tittar du på vid bedömning av T-shirtens kvalitet? 

Rangordna  

 

● Slitstyrka/ Livslängd 

● Välkänt varumärke 

● Tillverkningsland 

● Pris 

● Stil 

 

6. Vad är dina förväntningar på värdet av T-shirten baserat på följande attribut: 

 

 Dålig  

kvalitet 

Ganska dålig 

kvalitet 

Neutral Ganska bra 

kvalitet 

Bra 

kvalitet 
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Högt pris (599.95:-) 1 2 3 4 5 

Lågt pris (99.95:-) 1 2 3 4 5 

Premiumvarumärke 1 2 3 4 5 

Lågprisvarumärke 1 2 3 4 5 

Tillverkningsland 

Bangladesh 

1 2 3 4 5 

Tillverkningsland  

Kina 

1 2 3 4 5 

Tillverkningsland USA 1 2 3 4 5 

Tillverkningsland 

Tjeckien 

1 2 3 4 5 

 

 

7. Nedan finns ett antal påståenden relaterade till beslutsfattandet kring köp av kläder. 

Ringa in för varje påstående det alternativ som stämmer bäst överens med din åsikt. 

 

 Instämmer 

inte alls 

Instämmer 

delvis 

Neutral Instämmer 

till stor del 

Instämmer 

helt 

 

Jag jämför alltid 

priserna för att få bästa 

värde för pengarna 

 

1 2 3 4 5 

Det är viktigt att jag 

känner till varumärket 

 

1 2 3 4 5 

Jag köper alltid samma 

varumärken 

1 2 3 4 5 

Jag betalar gärna mer 

för ett visst varumärke 

1 2 3 4 5 

Det är viktigt att 

produktens 

ursprungsland är 

tydligt utmärkt 

1 2 3 4 5 

Jag letar aktivt efter 

produktens “made in” -

märkning 

1 2 3 4 5 
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8. Vilka egenskaper utmärker enligt din åsikt ett bra tillverkningsland för en T-shirt? 

 

 

 Inte viktigt 

alls 

Inte 

speciellt 

viktigt 

Ganska 

viktigt 

Viktigt Mycket 

viktigt 

 

Goda 

arbetsförhållanden 

1 2 3 4 5 

God arbetsmiljö 1 2 3 4 5 

Landets politik 1 2 3 4 5 

Landets kultur 1 2 3 4 5 

Landets ekonomi 1 2 3 4 5 

Att landet är ett 

industriland 

1 2 3 4 5 

 

9. Vilket produktionsland förknippar du med bra kvalitet? 

 

 

 
 

 

10. Vilket produktionsland förknippar du med dåligt kvalitet? 

 

 

 
 

 

11. Vad kännetecknar “Made in China” enligt dig? 

 

 

 Dåligt Ganska 

dåligt 

Neutral Ganska bra Bra 

 

Kvalitet 1 2 3 4 5 

Arbetsförhållanden 1 2 3 4 5 

Priser 1 2 3 4 5 
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Livslängd på 

produkten 

1 2 3 4 5 

 

 

12. Jag har även andra synpunkter på "Made in China" (frivillig) 

 

 

 
 

 

13. Har du fortfarande samma uppfattning om Kina som tillverkningsland idag som för 

tio år sedan? 

 

● Ja 

● Nej 

● Ingen uppfattning 

 

14. Enligt din uppfattning, är Kina fortfarande ett utvecklingsland? 

 

● Ja 

● Nej 

● Ingen uppfattning 
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Tabell 1, fråga 1 

 
 

Tabell 2, fråga 2 

 
 

Tabell 3, fråga 3  

 
 

Tabell 4, fråga 4 
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Tabell 5, fråga 5 
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Tabell 6, fråga 6
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Tabell 7, fråga 7 
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Tabell 8, fråga 8 
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Tabell 9, fråga 9 
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Tabell 10, fråga 10 
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Tabell 11, fråga 11 
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Tabell 12, fråga 12 
 

 
 

Tabell 13, fråga 13 och 14 
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