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Sammanfattning 
Titel: Låt landet lyfta loggan - En kvantitativ studie om country-of-origins-effekters påverkan 

på företags varumärkeskapital 

Seminariedatum:  2018-06-01 

Kurs: FEKH29 - Examensarbete i marknadsföring på kandidatnivå, 15 högskolepoäng 

Författare: Johanna Göransson, Leo Sondén Karestrand, Linn Forsberg 

Handledare: Clara Gustafsson 

Nyckelord: Marknadsföring, brand equity, varumärkeskapital, country-of-origin, brand 

origin, konsumentbeteende 

 

Syfte: Denna uppsats syftar till att undersöka om någon av country-of-origin-effekterna 

påverkar en viss beståndsdel av varumärkeskapitalet i större utsträckning 

Metod: Uppsatsen är baserad på en kvantitativ forskningsmetod genom statistisk analys på 

primärdata från en enkätundersökning. Uppsatsen har en deduktiv forskningsansats och 

positivism som kunskapsteoretisk ståndpunkt. 

Teoretisk referensram: Uppsatsens teoretiska referensram utgörs av Aakers (1991) modell 

för varumärkeskapitalets beståndsdelar samt Obermiller och Spangenbergs (1989) ramverk 

för country-of-origin-effekter.  

Nollhypotes: Inga signifikanta skillnader mellan de normativa, affektiva och kognitiva 

country-of-origin-effekternas påverkan på varumärkeskapitalets olika beståndsdelar kommer 

kunna identifieras.  

Empirisk grund: Genom enkätundersökningen kunde totalt 146 validerade svar samlas in. 

Respondenterna delades in i tre grupper och tilldelades ett scenario med information 

beskrivande ett fiktivt ursprungsland utformad för att stimulera antingen en normativ, affektiv 

eller kognitiv country-of-origin-effekt, följt av ett antal frågor anpassade för att mäta 

varumärkeskapitalets beståndsdelar. 

Slutsats: Statistiskt säkerställda skillnader mellan de olika country-of-origin-effekternas 

påverkan på varumärkeskapitalets beståndsdelar har identifierats. Resultatet visar att den 

affektiva country-of-origin-effekten har signifikant större påverkan på komponenterna 

varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer, jämfört med de andra country-of-origin-

effekterna. 
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Abstract 

Title: Let the country lift the logo- a quantitative study of the country-of-origin effects impact 

on the brand equity.  

Seminar date: 2018-06-01 

Title of the course: FEKH29 - Bachelor Degree Project in Marketing Undergraduate Level, 

Business Administration, 15 University Credits Points 

Authors: Johanna Göransson, Leo Sondén Karestrand, Linn Forsberg 

Advisor: Clara Gustafsson 

Key words: Marketing, Brand equity, Country-of-origin, Brand origin, Consumer behaviour,  

 

Purpose: This study aims to explore which of the country-of-origin effects that affect the 

certain components of the brand equity the most. 

Methodology: The essay is based on a quantitative research method through statistical 

analysis on primary data collected through a consumer survey. A deductive research effort 

was adopted.  

Theoretical perspectives: The theoretical frameworks that the essay is based on are the 

Sources of brand equity model by Aaker (1991) and the Theoretical framework for country-

of-origin effects by Obermiller and Spangenberg (1989).  

Null hypothesis: No statistically ensured differences between the different country-of-origin 

effects impact on the consumers evaluation of the brand equity components will be identified. 

Empirical foundation: Through the consumer survey a total of 146 valid responses were 

collected. Respondents were divided into three groups and assigned a scenario with either 

normative, affective or cognitive information cues connected to a fictitious country-of-origin. 

The respondents were then asked to respond to a number of questions designed to measure the 

different dimensions of brand equity.  

Conclusion: Statistically ensured differences between the different country-of-origin effects 

impact on the brand equity components were identified. Results show that the affective 

country-of-origin effects has a significantly larger impact on the brand equity components 

brand loyalty and brand association, compared to the other country-of-origin effects.   
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1 Introduktion 

1.1Bakgrund 

I en allt mer globaliserad värld, där landsgränser suddas ut och digitaliseringen minskar 

tröskeln för handel och kommunikation mellan länder har konkurrensen bland företag hårdnat 

markant. Företag konkurrerar nu både på en lokal och global marknad med konkurrenter från 

olika industrier, av olika storlekar och från olika länder. Den ökade konkurrensen gör det allt 

viktigare för företag att särskilja sig från mängden för att fånga konsumenternas intresse och 

förtroende. Genom att addera en symbol eller ett attribut i kommunikationen av tjänste- eller 

produkterbjudandet kan företag differentiera sig (Baker & Ballington, 2002). En sådan 

strategi är att förmedla sitt ursprungsland och associera varumärket till vissa kvalitéer eller 

egenskaper från landet. Förhoppningen är att de positiva associationerna till landet förs över 

på produkten eller tjänsten i fråga (Jaffe & Nedenzahl, 2006). 

  

Att konsumenters associationer till ett varumärkes ursprungsland förs över till produkten eller 

tjänsten kallas för country-of-origin-effekten, också benämnt COO-effekten. Denna effekt 

belystes först utav Ernest Dichter (1962) i hans artikel The World Customer. Sedan dess har 

flera definitioner av begreppet presenterats och även utökats till att inkludera bland annat 

country-of-manufacturing, country-of-design och country-of-assembly (Jaffe & Nebenzahl, 

2006). Denna uppsats kommer att fokusera på brand origin och definiera ursprungsland 

utefter var företaget som säljer produkten har sin härkomst. Ytterligare definitioner av 

begreppet kommer att presenteras och diskuteras i uppsatsens teorikapitel. 

  

Idag används country-of-origin som en marknadsförings- och positioneringsstrategi av 

flertalet svenska företag. Volvo exempelvis, har använt det i sin hyllade kampanj “Made by 

Sweden” där de förmedlar svenskheten i varumärket. IKEA använder svenskheten som sin 

positioneringsstrategi, genom användandet av svenska flaggans färger i sin logotyp, svenska 

namn på produkter samt att de försäljning av svenska livsmedel i sina varuhus (Cassinger, 

2018). Enligt Usunier (1993) kan anspelningar på ursprungslandet skapa och upprätthålla 

konkurrensfördelar både på den egna marknaden så väl som på den globala marknaden. 

Vidare har produktens ursprungsland i flera studier visat sig ha en stor inverkan på 

konsumentens utvärdering av produkter. Vid tillfällen när produkter är nästintill identiska och 

det enda som skiljer dem åt är ursprungslandet, har ursprungslandet en stor inverkan på 

konsumenters utvärderingen av produkter (Schooler, 1965). 
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Obermiller och Spangenberg (1989) noterade i sin studie Exploring the effects of country of 

origin labels: An information processing framework, att trots det omfattande 

forskningsmaterialet kring COO så saknades det verktyg för hur företag faktiskt kan 

implementera och praktiskt använda sig av forskningen. Detta var anledningen till att de 

skapade det ramverk som kom att bli grunden för de effekter som COO skapar hos 

konsumenten. Dessa effekter kan företag dra nytta av i sina marknads- och 

positioneringsstrategier (Obermiller & Spangenberg, 1989). Företag har länge vetat att 

anspelningar på ursprungsland har stora effekter på konsumentens utvärdering av produkter 

eller tjänster, men med detta ramverk kan effekterna nu delas in ytterligare tre nivåer: 

affektiva, kognitiva eller normativa. Ramverket kommer vidare att behandlas i teoriavsnittet. 

   

Att arbeta med country-of-origin som positioneringsstrategi på det sätt som IKEA och Volvo 

har gjort, blir en del av företagens långsiktiga varumärkesbyggande. Tidigare forskning visar 

att country-of-origin-effekten har en distinkt påverkan på företags varumärkeskapital (Yasin 

et al, 2007). 

I den hårdnande konkurrensen där företag måste arbeta med att hålla nere kostnader och öka 

effektiviteten i verksamheten, är ett starkt varumärke av stor betydelse för företag. Ett starkt 

varumärke innebär flertalet fördelar som bland annat lägre sårbarhet, högre marginaler och 

högre lojalitet (Singh et al, 2010). För att kunna se styrkan och värdet i sitt varumärke bör 

företag mäta sitt varumärkeskapital. En av de vanligaste modellerna för att värdera 

varumärkeskapital är Aakers Sources of Brand Equity som kommer behandlas vidare i 

teoriavsnittet (Aaker, 1991).  

  

En stor del av forskningen kring varumärkeskapital fokuserar på hur de olika variablerna i 

marknadsföringsmixen påverkar varumärkeskapitalet. Viss forskning undersöker andra 

faktorer som kan påverka varumärkeskapitalet, så som COO-effekter. Konsumenters bild av 

ett land påverkar vilket varumärke de väljer samt hur de utvärderar varumärket, vilket i sin tur 

kommer att påverka företagens varumärkeskapital (Yasin et al 2007).  
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1.2 Problematisering 

Att använda sig av COO-effekter i sin marknadsförings- eller positioneringsstrategi är idag 

minst lika aktuellt som det var när begreppet myntades. Att mäta sitt varumärkeskapital är 

idag likaså av stor betydelse och det är därför intressant att vidare studera hur COO-effekter 

samverkar och påverkar företags varumärkeskapital.  

 

Trots ökad globalisering och digitalisering visar viss forskning att nationalismen och 

patriotismen växer (Tomlinson, 2003). När nationella symboler och identiteter blir viktigare 

för konsumenter kan företag utnyttja detta i sina marknads- och positioneringsstrategier 

genom att anspela på människors förkärlek och associationer till specifika länder. Med detta i 

åtanke, ser vi ett problem i den begränsade kunskapen kring hur människors förutfattade 

meningar, relationer, attityder och känslor till olika länder, faktiskt bidrar till hur varumärken 

kan växa eller krympa. Att inte veta om det är ursprungslandets normativa, kognitiva eller 

affektiva effekt som exempelvis leder till att en person blir en lojal kund eller upplever 

kvaliteten hos ett varumärke som högt, blir kritiskt när denna typ av marknadsföring blir allt 

mer förekommande. För företag blir det således aktuellt och viktigt att allokera sina resurser 

för att kommunicera sitt ursprungsland på rätt sätt. För en konsument kan det vara användbart 

att känna till hur ens egen uppfattning och relation till ett land påverkar ens 

konsumtionsbeteende för att kunna förhålla sig mer kritiskt och agera rationellt.  

 

1.3 Bidrag 

Tidigare forskning har etablerat country-of-origin-effektens påverkan på varumärkeskapital. 

Vidare vore det av intresse att undersöka hur de olika COO-effekterna inverkar på specifika 

beståndsdelar av varumärkeskapitalet, vilket skulle kunna medföra viktig kunskap till 

företagens strategiska arbete med COO och varumärkeskapital. 

Genom att förstå vilka av COO-effekterna som påverkar vilka delar av varumärkeskapitalet 

kan företag som har problem med enskilda delar av sitt varumärkesbygge mer strategiskt 

använda sig av COO och optimera eftersökta effekter. Skulle det exempelvis visa sig att det är 

de affektiva effekterna av COO som påverkar varumärkeslojalitet till störst grad, skulle detta 

indikera att ett företag vars varumärkeslojalitet är den svaga länken i varumärkeskapitalet, bör 

fokusera på affektiva inslag i sin kommunikation av COO. De skulle då kunna i sin taktiska 
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reklamutformning fokusera på emotionellt laddade upplevelser  relaterade till 

ursprungslandet, för att på så sätt fokusera på den affektiva effekten. 

 

1.4 Syfte 

Denna uppsats syftar till att undersöka om någon av country-of-origin-effekterna påverkar en 

viss beståndsdel av varumärkeskapitalet i större utsträckning. 
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2. Teori 

I detta kapitel kommer de begrepp och teorier som ligger till grund för denna uppsatsen 

presenteras och beskrivas. Country-of-origin-effekten kommer först behandlas ur ett generellt 

perspektiv och hur begreppet använts i tidigare litteratur. Vidare kommer olika varianter och 

definitioner av country-of-origin behandlas för att sedan presentera det ramverk och teori som 

denna uppsats främst använder sig av. Kapitlet fortsätter sedan med att presentera konceptet 

varumärkeskapital och dess olika beståndsdelar. Resultat från tidigare forskning inom 

liknande områden presenteras och en nollhypotes genereras och illustreras med ett nytt 

konceptuellt ramverk. 

 

2.1 Country-of-origin 

2.1.1 Effekten 

Country-of-origin-effekten innefattar all typ av inverkan på utvärdering eller beteenden som 

kan härledas till exponering av information kring varumärkets ursprungsland (Zeugner-Roth 

et al, 2011). Country-of-origin-effekten innebär att konsumenter tenderar att utvärdera 

varumärken vars ursprungsland de har en positiv bild av bättre än varumärken vars 

ursprungsland de har en negativ bild av. Detta trots att ursprungslandet endast är en yttre 

egenskap som inte har direkt inverkan på ett varumärkes prestation (Herz & Diamantopoulos, 

2017). Effekten har i flera forskningsstudier visat sig vara automatisk och undermedveten, då 

konsumentens uppfattning och intentioner gentemot ett varumärke skiftat efter att hen 

exponerats för varumärkes ursprungsland utan att konsumenten avsiktligt tagit den nya 

informationen i beaktande (Herz & Diamatopolous, 2017).  

  

Forskningen visar att country-of-origin spelar en större roll som beslutsregel ju mindre 

kunskap konsumenten har rörande produkten och varumärket (Maheswaran, 1994). Med 

andra ord blir det mer relevant för marknadsförare att förmedla ursprungslandet ju mindre 

annan information konsumenterna har om produkten. 

  

För att få en djupare förståelse för hur country-of-origin-effekten påverkar konsumenten har 

effekten delats upp i kognitiva, affektiva och normativa effekter (Obermiller & Spangenberg, 

1989). Detta ramverk kommer att presenteras djupare senare i detta kapitel. 
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2.1.2 Country-of-origin i litteraturen 

Country-of-origin-effekten belystes första gången av Schooler (1965) som etablerade att 

konsumenter på den gemensamma centralamerikanska marknaden tillskrev positiva eller 

negativa egenskaper till produkter beroende på vilket land produkten kom ifrån. Detta innebar 

att likvärdiga produkter värderades olika av konsumenterna endast beroende på 

ursprungsland. Resultatet av Schoolers forskning medförde att företagsledare kunde ta hänsyn 

till denna partiskhet vid strategiska beslut rörande till exempel branding eller placering av 

produktion (Schooler, 1965). Schoolers forskning fokuserade då endast på konsumenters 

utvärdering av produkter och inte deras långsiktiga relation till varumärken. Schooler 

etablerade däremot att det inte bara är ursprungslandet som påverkar konsumenten i 

utvärdering av produkter, utan att konsumentens erfarenheter av produkter från ett visst land 

också formar konsumentens bild av landet i fråga (Schooler, 1965). Att COO-effekten spelar 

stor roll för hur konsumenter utvärderar ett varumärke har i senare forskning etablerats 

(Papadoulos,1993).   

 

2.1.3 Definitioner och varianter av begreppet 

Under årens gång har det utförts en betydande mängd studier rörande country-of-origin och 

dess effekter på konsumentbeteende. Med detta följer att begreppet kommit att definieras på 

ett antal olika sätt, ofta beroende på infallsvinkel och fokusområde för varje specifik 

forskningsstudie. När COO-effekten först etablerades år 1962 av Dichter var internationell 

handel fortfarande begränsad och country-of-origin fungerade som ett enhetligt begrepp 

(Dichter, 1992). Sedan dess har den internationella marknaden vuxit och utvecklats vilket lett 

till det blivit relevant att addera begrepp så som country-of-manufacture, country-of-design, 

country-of-assembly (Pappadopoulos, 1993) och brand origin (Thakor, 1996) då dessa inte 

längre nödvändigtvis syftar på samma land för en och samma produkt. En produkt kan nu 

tillverkas i ett land, sättas ihop i ett annat, vara designad i en tredje och marknadsföras från ett 

huvudkontor baserat i ett fjärde land. 

  

Många refererar till ursprungsland endast som det land en produkt är producerad i och som 

anges på etiketten ”made in …” men när country-of-orgin-effektens inverkan på 

konsumentens utvärdering av ett varumärke undersöks är det mer relevant att hänvisa till 

brand origin. Thakor (1996) definierar brand origin som den plats, region eller land som ett 

varumärke uppfattas härstamma från enligt varumärkets huvudsakliga målgrupp. Denna 
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definition utgår ifrån konsumentens uppfattning om varumärkets härkomst då det är detta som 

kommer att påverka konsumentens beteende. Var varumärket faktiskt härstammar ifrån är 

mindre relevant i frågan då det är konsumentens uppfattning som kommer styra dennes 

beteende(Thaakor, 1996). En annan variant är att definiera brand origin utifrån var 

varumärkets huvudkontor som marknadsför produkten ifråga är belagt, så som Herz och 

Diamantopolous (2017). 

  

I denna uppsats kommer Thakors defintion av brand origin att användas för att definiera det 

ursprungsland som ger upphov till country-of-origin-effekten. Denna definition lämpar sig 

bäst då uppsatsen ämnar att undersöka country-of-origin-effektens inverkan på 

konsumentbaserat varumärkeskapital. 

 

2.2 Obermiller och Spangenbergs ramverk för COO-effekter 

Innan Obermiller och Spangenberg tog fram sitt ramverk för effekterna av COO var 

merparten av studierna inom detta fält generaliserande och beskrivande. Det hade konstaterats 

att COO-effekterna existerar, men det var få studier som faktiskt undersökte hur dessa 

effekter påverkar konsumenten  

(Obermiller & Spangenberg, 1989). 

  

Obermiller och Spangenberg identifierade i sitt ramverk tre typer country-of-origin-effekter: 

Den kognitiva- en effekt av de upplevda attributen av kvalitet och smak bland annat, den 

affektiva - en emotionell effekt som är kopplat till produktens land och tidigare erfarenheter 

samt känslor och den normativa - en effekt av en grupps normer som påverkar konsumentens 

attityd till produkter och tjänster. Alla dessa tre effekter samspelar och påverkar 

konsumentens utvärdering av produkter (Obermiller & Spangenberg, 1989).  

  

Det är inte produktens country-of-origin som har en direkt koppling till konsumentens 

utvärdering, utan det är de attribut som konsumenten tillför produkten. För att en COO-effekt 

ska kunna influera konsumenten krävs det att det finns ett tydligt ursprungsland. För 

produkter som härstammar och tillverkas i olika länder där ursprungslandet inte är så tydligt, 

har COOs effekter inte ett stort inflytande på konsumenten (Obermiller & Spangenberg, 

1989). 
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2.2.1 Den kognitiva effekten 

Den kognitiva effekten handlar om hur konsumentens bild av en produkts ursprungsland 

påverkas av de attribut som konsumenten tillför landet i fråga. Dessa attribut kan handla om 

deras uppfattning av landets människor, kultur, produkter eller andra nationella symboler. 

Konsumenter har ofta en stereotypisk kulturell bild av länder  (Askegaard et al, 1998)  

  

Den bilden konsumenten har av ett land kommer att påverka hur de utvärderar produkter. När 

en konsument har lite information om en produkt eller om produkten kommer ifrån ett okänt 

varumärke, så tenderar de att använda de attribut de kopplar till landet i fråga för att utvärdera 

produkten. Dessa attribut fungerar som substitut till annan information och används för att 

minimera den upplevda osäkerheten kring en produkt samt stärka deras produktval 

(Obermiller & Spangenberg, 1989). 

 

Roth & Romeo (1992) menar att konsumenter föredrar ursprungsland för en produkt när de 

anser att det finns en överensstämmelse mellan landets upplevda styrkor och de förmågor som 

krävs för att skapa den specifika produkten. Verlegh & Steenkamp (1999) betonar att de 

kognitiva COO-effekterna ofta är grundade i konsumentens allmänna intryck av landet. 

  

I en studie av Verlegh och Steenkamp (1999) studerades den kognitiva effekten inom den 

tyska bilindustrin. Studien visade att konsumenter antar att högteknologiska produkter 

härstammar från välutvecklade länder. Eftersom Tyskland associeras med hög teknisk 

kunskap så associerar konsumenter tyska bilar med hög kvalitet. 

 

2.2.2 Den affektiva effekten 

Den affektiva COO-effekten är starkt kopplad till emotionella och symboliska värden för 

konsumenten. Länder förknippas ofta med starka emotionella attribut. Dessa attribut skapas 

av konsumenters direkta erfarenheter av landet efter till exempel en resa eller möten med 

personer, eller indirekta erfarenheter genom exempelvis massmedia och utbildning. Det 

symboliska och emotionella värdet anses vara ett image-attribut som ger produkten en viss 

social status. Konsumenten tenderar alltså att välja en viss produkt som har en viss image för 

att det skapar en känsla av tillhörighet eller förhöjer den egna självbilden (Verlegh & 

Steenkamp, 1999, Obermiller & Spangenberg, 1989).  
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Den affektiva aspekten handlar om konsumentens egna tankar om landet. Ett starkt 

emotionellt band till ett land har större påverkan på konsumentens utvärdering av produkten 

än vad den upplevda kvaliteten och andra attribut har (Obermiller & Spangenberg, 1989).  

  

Batra et al (2000) kom i en studie fram till  att västerländska produkter har mycket positiva 

effekter på varumärkesattityden, även efter de utvärderat produkten och den upplevda 

kvaliteten. I en studie i Indien visade det sig att i vissa fall så föredrar den indiska 

konsumenten västerländska produkter framför indiska produkter, då de ingiver en viss image 

och social status. Majoriteten av respondenterna hade en positiv bild av den västerländska 

livsstilen (Verlegh & Steenkamp, 1999). 

 

2.2.3 Den normativa effekten 

Den normativa effekten utgår ifrån att det finns sociala normer i ett samhälle och personliga 

normer hos konsumenten. Att köpa produkter från det egna landet kan anses vara det rätta för 

att stödja den inhemska marknaden och ekonomin. Att köpa produkter från ett land vars styre, 

regim eller aktiviteter inte överensstämmer med ens egna värderingar, kan anses som det 

felaktiga. Konsumenter skapar sig en uppfattning av vilka länder som det är moraliskt 

försvarbart att köpa produkter ifrån och vilka länder det inte är moraliskt att handla ifrån. 

Förväntningar av samhället i kombination med att konsumenten vill följa de kollektiva 

normerna influerar konsumenten i dess utvärdering av produkter. De sociala normerna 

påverkar även konsumenten i andra avseende, så som i viljan att följa trender och uppehålla 

en social status via konsumtion (Obermiller & Spangenberg, 1989, Verlegh & Steenkamp, 

1999). 

 

2.3 Varumärkeskapital 

Konceptet varumärkeskapital har länge varit etablerat och flertalet studier har gjorts på ämnet. 

Åtskilliga modeller och ramverk i syfte att mäta varumärkeskapital har tagits fram, men det är 

David Aakers och Kevin Lane Kellers ramverk som anses mest framträdande inom området 

(Shocker, 1993). 

  

Då det blev känt att ett avseende prispremium kunde tas ut för paketerade produkter ökade 

tron på att prispremium var sammankopplade med företags registrerade varumärken. Företag 
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fick därför upp ögonen för varumärkeskapital och hur det ska mätas och förvaltas (Aaker, 

1991). 

  

Ett starkt varumärkeskapital  innebär enligt Keller (1993) att företaget både har en finansiell 

och en strategisk fördel. Det finns vinning i att kunna beräkna och estimera värdet av 

varumärket i redovisningssammanhang. Hur varumärken ska värderas som en tillgång i en 

balansräkning, har länge varit svårt att identifiera. Vidare är varumärkeskapitalet ett 

hjälpmedel vid fusioner och förvärv av företag, vilket Shocker (1993) lyfter fram som ett av 

de viktigaste områdena ur företagsledningens perspektiv. Shocker (1993) menar att mätning 

av varumärkeskapital ger en bättre möjlighet att kunna värdera varumärken och därigenom få 

större kontroll, bättre styrning och möjlighet att kvantifiera värdet av potentiella strategiska 

allianser. Vidare anser Shocker (1993) att varumärkeskapitalet förbättrar produktiviteten i 

marknadsföringen. Keller (1993) menar att i branscher där efterfrågan dalar,  kostnaderna 

växer och konkurrensen hårdnar, bör företag effektivisera sina marknadsföringsutgifter. 

  

Då denna undersökning fokuserar på hur olika COO-effekter påverkar konsumentens 

utvärdering av varumärken och hur det i sin tur påverkar företags varumärkeskapital, bör 

således vald teori inom varumärkeskapital ha ett konsumentperspektiv och ett indirekt 

tillvägagångssätt. Detta eftersom det indirekta tillvägagångssättet försöker identifiera de 

potentiella källorna till varumärkeskapital medan det direkta tillvägagångssättet försöker 

bedöma det adderade värdet till varumärket (Agarwall & Rao, 1996). Både Kellers och 

Aakers modeller utgår från ett konsumentperspektiv och har ett indirekt tillvägagångssätt. 

Vidare anses det i Agarwalls och Raos (1996) studie att både Kellers och Aakers modeller 

innehåller de beståndsdelar som anses leda till varumärkeskapital. Båda är således relevanta 

som teoretisk referensram i den här studien.  

 

Keller definierar varumärkeskapitalet på följande sätt i sin modell Dimensions of Brand 

Knowledge: 

 

        In a general sense, brand equity is defined in terms of the marketing effects uniquely    

        attributable to the brand – for example, when certain outcomes result from the marketing   

        of a product or service because of its brand name that would not occur if the same product   

        or service did not have the name (Keller, 1993, p.1). 
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I Kellers modell Dimensions of Brand knowledge från 1993 identifieras beståndsdelarna 

varumärkeskännedom och varumärkesimage. Den sistnämnda är i sin tur uppdelade i flera 

underkategorier bestående av varumärkesassociationsgynnsamhet, 

varumärkesassociationsunikhet, varumärkesassociationsstyrka och 

varumärkesassociationstyp. Beståndsdelen varumärkesassociationstyp är i sin tur uppdelad i 

flertalet ytterligare nivåer. På grund av antalet nivåer och komplexiteten i kombination med 

svårigheten att mäta alla dessa beståndsdelar ur ett COO-perspektiv har denna studie istället 

baserats på Aakers ramverk.  

 

I sin modell Sources of brand equity definierar Aaker varumärkeskapital på följande sätt: 

  

       a set of brand assets and liabilities linked to a brand, its name and symbol, that add to or     

        subtract from the value provided by a product or service to a firm and/or to that’s firm     

        customers (Aaker, 1991, p.15). 

  

I Aakers konceptuella ramverk identifieras de värdeskapande beståndsdelarna som 

varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet, varumärkesassociationer och 

annan proprietär varumärkestillgång. Den sistnämnda innefattar patent och 

varumärkesskyddade symboler och namn. Sådana typer av tillgångar har ingen direkt 

påverkan på konsumentattityder och är därför inte en mätbar beståndsdel av 

varumärkeskapitalet. Denna beståndsdel har därför uteslutits i undersökningen.  

 

2.3.1 Varumärkeslojalitet  

Den första beståndsdelen i Aakers modell för varumärkeskapital är varumärkeslojalitet. 

Varumärkeskapitalet beror i stor utsträckning på hur många konsumenter som köper 

produkten regelbundet, alltså är lojaliteten en stor del av varumärkeskapitalet. En lojal kund 

innebär en återkommande kund vilket för företag innebär en kontinuerlig intäktsström. En 

sådan kund återkommer även när den exponerats för konkurrerande produkter som har vissa 

attribut som till och med kan vara bättre än de attribut varumärket kunden är lojal till innehar 

(Aaker, 1991). En lojal kundbas ger en påtaglig konkurrensfördel för företag då det reducerar 

marknadsföringskostnader eftersom det är lättare att behålla existerande kunder än att 

attrahera nya. De reducerade marknadsföringskostnaderna leder till högre inträdesbarriärer för 

företag som försöker etablera sig på marknaden, eftersom nyetablering ofta är förenat med 

stora marknadsföringskostnader. Vidare får företag med lojala kunder större utrymme att 



 18 

svara på konkurrenters utveckling av produkter och teknologier, eftersom lojala kunder 

stannar även om konkurrenter förbättrar sin position på marknaden (Aaker & McLoughlin 

2010). 

 

2.3.2 Varumärkeskännedom 

En annan beståndsdel i Aakers modell för varumärkeskapital är varumärkeskännedom som 

mäts i termer av konsumenternas kännedomen om varumärket. Det är ett mått på hur många 

konsumenter inom en viss målgrupp som känner till att ett specifikt varumärke existerar. Ju 

högre kännedom ju starkare blir varumärket och genom att kännedomen ökar, så ökar även 

sannolikheten att konsumenten överväger varumärket i en beslutssituation. Konsumenter 

föredrar ett familjärt och erkänt varumärke framför ett okänt varumärke (Nedungadi, 1990). 

Varumärkeskännedom är något som ofta tas för givet, men kan innebära stora 

konkurrensfördelar för företag. När en konsument känner igen ett varumärke ingiver det en 

känsla av förtroende och igenkänning mellan varumärket och konsumenten. 

Varumärkeskännedom är också en kunskap som består hos konsumenten över lång tid. Den 

högsta nivån av varumärkeskännedom är något som brukar benämnas som top of mind, vilket 

är nås när en konsument ombeds nämna en viss produkt i en kategori och varumärket i fråga 

det varumärke som konsumenten först kommer att tänka på. Företag jobbar med att bygga 

upp varumärkeskännedom genom att upprepad exponering och en konsekvent leverans av 

tjänster och produkter (Aaker 1991, Aaker & McLoughlin 2010). 

 

2.3.3 Upplevd kvalitet 

Den tredje beståndsdelen i Aakers modell är upplevd kvalitet. Aaker (1991) beskriver den 

upplevda kvaliteten som en association som skiljer sig från varumärkesassociation då den är 

direkt kopplad till varumärkets status och en annan dimension av det kommersiella värdet 

(Aaker, 1991). Hur konsumenter upplever kvaliteten hos ett varumärke beror på hur väl de 

känner igen varumärket. Ett varumärke som en konsument känner igen och som de vet hur det 

särskiljer sig från konkurrenter upplever de en högre kvalitet hos än hos de varumärken de 

inte känner igen. De upplever en överlägsenheten gentemot konkurrerande produkter och 

skapar sig en uppfattning om produkten innan hen redan provat den. En hög upplevd kvalitet 

påverkar konsumentens beslut vilket i sin tur bidrar till ett ökat varumärkeskapital. Ett företag 

kan dra nytta av konsumentens höga upplevda kvalitet genom prispremium, vilket i sin tur 

skapar högre marginalintäkten som kan återinvesteras i varumärkeskapitalet (Yoo et al, 2000). 
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2.3.4 Varumärkesassociationer 

En konsuments varumärkeskunskap grundar sig i dennes associationer till varumärket i fråga. 

Associationerna kan ha skapats från konsumentens tidigare erfarenheter, kunskap eller andra 

idéer samt kan ha påverkats av externa faktorer såsom reklam. Konsumentens 

varumärkesassociationer hjälper till att skapa varumärkets identitet och det kan bestå av både 

positiva och negativa associationer som båda hjälper till att skapa en helhetsbild av 

varumärket. Det finns två typer av associationer, abstrakta och konkreta. De abstrakta 

associationerna handlar om hur olika uppfattningar och perceptioner förknippas med något 

attribut, så som till exempel lyxigt och dyrt. Konkreta associationer handlar något synbart, till 

exempel en färg och hur den förknippas med ett specifikt varumärke (Aaker, 1991). 

 

2.4 Resultat från tidigare forskning på ämnet 

Att en produkt eller varumärkes ursprungsland påverkar företags varumärkeskapital är sedan 

tidigare etablerat (Yasin et al, 2007). En studie på country-of-origin-effektens påverkan 

varumärkeskapital utförd på hushållselektronik i Malaysia visar att en positiv bild av 

varumärkets ursprungsland påverkar varumärkeskapital antingen direkt eller indirekt genom 

beståndsdelarna varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer (Yasin et al, 2007). Vilka 

beståndsdelar av varumärkeskapitalet som påverkas mer eller mindre av den totala country-of-

origin-effekten har alltså studerats i tidigare forskning.  

 

Viss forskning som baserats på Obermiller & Spangenbergs ramverk har kopplat ihop detta 

ramverk med teorierna om varumärkeskapital. Exempelvis har det upptäckts att den kognitiva 

aspekten har störst inverkan på konsumentens betalningsvilja i en studie rörande matinköp för 

schweiziska konsumenter (Bolliger, 2011). Betalningsvilja är en etablerad del av Aakers 

(1996a) modell för varumärkeskapital när det kommer till att mäta varumärkeslojalitet, varpå 

Bollingers forskning täckt en del av vad denna uppsats ämnar att undersöka, dock med en 

annan forskningsmetod.  

 

I en studie av Yasin, Noor och Mohamad (2007) undersöks vilken inverkan COO-effekterna 

har på varumärkeskapitalet inom produktkategorin ”hushållsprodukter” på den Malaysiska 

marknaden. De undersökte hur konsumenter utvärderade de olika produkterna samt hur deras 

syn på produktens ursprungsland. Resultaten visade att det var varumärkeslojalitet som hade 
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störst effekt på sambandet mellan COO och varumärkeskapital och bidrar mest till ett ökad 

varumärkeskapital (Yasin et al 2007). 

 

Vidare finns det indikationer i tidigare forskning på samband mellan både den kognitiva och 

normativa COO-effekten och varumärkeskapital i form av upplevd kvalitet. Både Li och 

Wyer (1994) samt Steenkamp (1989) menade i sina studier att det är framförallt den kognitiva 

effekten som används för att signalera en produkts kvalitet och kvalitetsrelaterade attribut. 

Aaker (1996a) menar i sin studie att ju större upplevd växande popularitet ett varumärke har 

desto mer signalerar det upplevd kvalitet. En konsument som är påverkad av den normativa 

effekten väljer produkter som följer normen i dess samhälle (Obermiller & Spangenberg, 

1989).  

 

2.5 Hypotesgenerering 

Uppsatsen syfte är att undersöka huruvida någon av de ovan beskrivna COO-effekterna 

påverkar någon del av varumärkeskapitalet i större utsträckning än de andra effekterna. 

Exempelvis skulle det kunna antas att den kognitiva COO-effekten har större påverkan på 

komponenten Upplevd kvalitet då kognitiva COO-effekter stimuleras av information rörande 

kvalitetsattribut. Då denna uppsats ämnar att upptäcka alla möjliga skillnader och samband 

mellan de olika COO-effekterna och varumärkeskapitalets beståndsdelar har en generell 

nollhypotes formulerats. 

 

H0: Inga signifikanta skillnader mellan de normativa, affektiva och kognitiva COO-

effekternas påverkan på varumärkeskapitalets beståndsdelar kommer kunna identifieras.  

 

Denna hypotes motsäger resultat från tidigare forskning inom området och kommer sannolikt 

att förkastas. Det är relevant att formulera hypotesen på detta sätt eftersom den analysmetod 

som presenteras i uppsatsen metodkapitel baseras på test av nollhypotes. Vidare har inte 

ytterligare hypoteser formulerats rörande kopplingar mellan specifika COO-effekter och delar 

av varumärkeskapitalet även om det finns grund för dessa i tidigare forskning då författarna 

anser att alla resultat rörande kopplingar som kan komma utav analysen är av intresse. 
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2.5.1 Konceptuellt ramverk 

Utifrån uppsatsens syfte och hypotes har ett konceptuellt ramverk skapats för att visualisera 

COO-effekternas potentiella påverkan på varumärkeskapitalets beståndsdelar. I modellen 

illustreras COO-effekterna som den oberoende variabeln som antas ha påverkan på 

varumärkeskapitalets beståndsdelar som därmed blir modellens beroende variabler. De 

beroende variablerna utgör sedan i sin tur det totala varumärkeskapitalet. COO-effektens 

påverkan på varumärkeskapitalet är säkerställd i tidigare forskning och ämnas ej bevisas igen 

i denna uppsats. Syftet med denna studie är att kartlägga genom vilka processer och 

beståndsdelar denna påverkan sker, med andra ord huruvida någon av COO-effekterna har 

större påverkan någon beståndsdel i varumärkeskapitalet. Detta för att förhoppningsvis 

vägleda marknadsförare i sitt framtida beslut gällande varumärkesbyggande och bruk av 

ursprungsland som positioneringselement.  

 

I modellen illustreras varje potentiellt påverkanssamband mellan varje COO-effekt och 

beståndsdel av varumärkeskapitalet med en pil. Då studien är utformad för att testa alla 

potentiella samband är varje COO-effekt i detta stadie försedd med en pil till varje 

beståndsdel av varumärkeskapitalet. När undersökningen är genomförd kommer en ny variant 

av modellen presenteras där endast de samband där det identifierades en statistisk säkerställd 

skillnad att illustreras med en pil. Pilen kommer då att innebära att bruk av denna specifika 

COO-effekt lämpar sig bäst för att påverka den specifika beståndsdelen av 

varumärkeskapitalet.  

Figur 1 - Nytt konceptuellt ramverk för de olika COO-effekternas påverkan på 

varumärkeskapitalets komponenter  
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3. Metod 

I detta kapitel kommer forskningsmetod, forskningsansats, vetenskapligt förhållningssätt, 

litteraturgenomgång, datainsamling, urval, analysmetod och avgränsningar att presenteras. 

Valet av kvantitativ undersökningsmetod kommer att presenteras och motiveras, samt 

utformandet, operationaliseringen och strukturen av enkätundersökningen. 

 

3.1 Forskningsmetod 

Forskningsstrategier kan antingen vara kvantitativa eller kvalitativa och är ett sätt att 

klassificera olika metoder och tillvägagångssätt inom företagsekonomisk forskning. Den här 

uppsatsen har byggts på en kvantitativ forskningsstrategi och datainsamling som i sin tur har 

byggts på en enkätundersökning. Kvantitativ forskning bygger på naturvetenskapens normer 

och tillvägagångssätt, framförallt på positivism vilket innebär att kunskap baseras på 

företeelser som kan mätas och metoder grundas på objektiv fakta. Den här metoden har valts 

för att det genom en enkätundersökning går att nå ut till många konsumenter och erhålla 

mätbara resultat. Vidare är det av intresse att undersöka den relativa betydelsen som ett antal 

orsaker till en social företeelse har och därav är en kvantitativ strategi av högst relevans. En 

kvalitativ undersökning hade kunnat vara av intresse om syftet istället skulle vara att 

undersöka hur och varför konsumenten svarar som de gör. I det fallet hade det kunnat göras 

genom djupare intervjuer där det undersöks varför konsumenten anser att den specifika COO-

effekten är av störst betydelse till exempel (Bryman & Bell, 2017). 

För att underlätta forskningsutförandet och analysen av datan är det viktigt att ta beslut kring 

undersökningsdesign och undersökningsmetod. En undersökningsdesign är en ram för 

insamling och analys av data och en undersökningsmetod är olika tekniker för att samla in 

data (Bryman & Bell 2017). I den här uppsatsen har en tvärsnittsdesign använts, vilket 

innebär att data samlades in vid en viss tidpunkt och därigenom utlästes kvantitativ data med 

koppling till en eller flera variabler som sedan granskades för upptäcka samband och mönster. 

I denna uppsats har det skett genom en enkätundersökning och ett bekvämlighetsurval som 

diskuteras vidare i senare avsnitt. 
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3.2 Forskningsansats 

I den här uppsatsen har en deduktiv forskningsansats använts, då det utifrån teorier 

formulerades hypoteser som sedan testades i verkligheten genom observationer. I en 

enkätundersökning samlades data in för att kunna besvara det valda syftet och 

frågeställningen. Olika variabler jämfördes med varandra, vilket är vanligt förekommande för 

kvantitativa undersökningsmetoder. Det är av stor betydelse att ha mätbara frågor till exempel 

genom skalor för att kunna jämföra variabler. Senare i uppsatsen, i slutsatsen och 

diskussionen, undersöktes det hur väl datan kan besvara de valda teorier och till vilken grad 

resultatet kan kopplas till teorin (Bryman & Bell 2017). Genom att koppla ihop de olika 

komponenterna av COOs effekter med varumärkeskapitalets komponenter och se vilka 

variabler som samspelar samt utläsa mönster kan detta ge bidrag till framtida forskning.  

 

3.3 Vetenskapligt förhållningssätt 

I den här uppsatsen har positivismen använts som kunskapsteoretisk ståndpunkt, vilket 

innebär att naturvetenskapliga metoder har använts vid studerandet av den sociala 

verkligheten och alla dess aspekter. En princip som har följts är fenomenalismen, vilket 

innebär att det är bara företeelser som kan bekräftas via sinnena som ses som riktig kunskap. 

Vidare är all vetenskap som presenterades värderingsfri, alltså objektiv. Objektivismen är en 

ontologisk ståndpunkt som innebär att sociala företeelser möts i form av yttre fakta som ligger 

utanför intellektet och som inte kan påverkas. Motsatsen till objektivismen är 

konstruktionismen som innebär att sociala företeelser är socialt konstruerade och något som 

sociala aktörer får stå till stånd. Denna ståndpunkt hade kunnat tänkas att användas, men i och 

med att en deduktiv kunskapsteori används, så blir inte denna ståndpunkt användbar (Bryman 

& Bell, 2017). 

 

3.4 Litteraturgenomgång 

För att få en ökad förståelse för ämnet och vilka kunskaper som redan finns inom området, 

har en litteraturgenomgång gjorts. Undersökningen har byggts på tidigare forskning och 

tidigare undersökningar som gjorts inom ämnet. En litteraturgenomgång kan antingen vara 

narrativ eller systematisk där den narrativa är en mer traditionell litteraturgenomgång och 

brukar användas inom kvalitativ forskning och den systematiska brukar användas i kvantitativ 

forskning. En narrativ litteraturgenomgång är mer fokuserad och omfattande medan den 

systematiska följer transparenta, vetenskapliga och replikerbara förfaringssätt. Trots att denna 
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uppsats har en kvantitativ forskningsmetod valdes en narrativ litteraturgenomgång. Det finns 

en betydande mängd forskning inom både COO och varumärkeskapital och en systematisk 

litteraturgenomgång hade därför inte varit realistisk inom ramen för den här uppsatsen 

eftersom all forskning hade behövts studeras. Efter att den narrativa litteraturgenomgången 

var genomförd upplevde författarna att en adekvat översikt av forskningslitteraturen hade 

uppnåtts. Den narrativa litteraturgenomgången kan göras på två sätt, antingen genom att göra 

ett urval av de insamlade vetenskapliga artiklarna som belyser forskningsfrågan eller genom 

att plocka ut mönster och trender samt helheten från de vetenskapliga artiklarna. I detta fall 

gjordes det ett urval av forskningsartiklar som undersökningen byggde på. Genom att 

kumulativt läsa relevanta artiklar och tryckt litteratur inom ämnet, togs det reda på vilka 

teorier och begrepp som behövdes för att besvara valt syfte. Det togs även reda på vad som 

ännu inte hade undersökts och som var möjligt att undersöka. Utefter detta val togs annan 

relevant litteratur fram, bland annat litteratur för företagsekonomisk forskning (Bryman & 

Bell 2017). 

 

3.5 Val av litteratur 

Den litteratur som främst har använts är artiklar som publicerats via webbsökaren LUBSearch 

från Lunds Universitet samt via Google Scholar. Merparten av de artiklar som har använts till 

uppsatsen har varit peer reviewed och välciterade, men undantag från nyligen publicerade 

artiklar som ej hunnit citerats i större utsträckning. Att en artikel är peer reviewed innebär att 

den har granskats av sakkunniga inom ämnet som bedömer artikelns vetenskapliga kvalitet. 

Den tryckta litteratur som har använts i den här uppsatsen är “Företagsekonomiska 

forskningsmetoder” av Bryman och Bell (2017) samt “Utredningsmetodik för samhällsvetare 

och ekonomer” av Lundahl och Skärvad (2016). För att ta fram statistik data i SPSS har 

“SPSS steg för steg” av Wahlgren (2013) använts som utgångspunkt. 

 

För att garantera en korrekt akademisk uppsats har litteraturen valts med noggrannhet och 

omsorg. Vidare har ett källkritisk perspektiv tagits gentemot all insamlad sekundärdata och 

var informationen var publicerad samt vem som var avsändaren. Detta för att garantera att den 

informationen som är publicerad är giltig och trovärdig (Lundahl & Skärvad, 2016). 
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3.6 Kvantitativ datainsamling 

Den här uppsatsen grundar sig på en kvantitativ datainsamling i form av en 

enkätundersökning. Utifrån enkätundersökningen var förhoppning att kunna utläsa vilka av de 

specifika COO-effekterna som påverkar vilka beståndsdelar av varumärkeskapitalet. Detta 

genom att utläsa mönster samt jämföra variabler, medelvärden och standardavvikelser. 

Enkätundersökningen bygger på tidigare forskning och utgår från hur COO-effekter och 

varumärkeskapital har mätts i tidigare studier. Att använda sig av tidigare studier för att 

utforma enkätundersökningar är en förutsättning för att kunna öka pålitligheten och 

trovärdigheten i den empiriska datan (Bryman & Bell 2017). 

 

Enkäten skapades i Google Formulär och distribuerades genom författarnas privata konton på 

den sociala medieplattformen Facebook. Google Formulär användes då programmet har de 

funktioner som behövdes och är smidig för effektiv datainsamling samt att det går att hantera 

datan med digitala verktyg. Att använda Facebook är tids- och kostnadseffektivt, vilket 

möjliggjorde för författarna att nå en stor mängd respondenter. 

 

3.6.1 Utformning av enkät 

Vid utformning av enkäten och dess frågor fanns uppsatsens syfte ständigt i åtanke. Enkäten 

inleddes med en kort inledande text där respondenten fick reda på vilka författare som låg 

bakom enkäten samt att enkätundersökningen låg som grund för denna uppsats. En mailadress 

presenterades också för att kunna besvara eventuella frågor respondenterna kunde tänkas ha 

kring enkäten.  

 

Respondenten ombads sedan besvara fyra bakgrundsfrågor: födelseår, kön, sysselsättning 

samt födelsemånad för att kunna få en uppfattning av respondenternas representativitet. I Yoo 

& Donthu (2001) studie och Yasins et al (2007) studie som enkätundersökningen till stor del 

är baserad på inkluderades också personliga bakgrundsvariabler för att kunna profilera 

respondenterna. Antalet bakgrundsvariabler begränsades dock då dessa inte ansågs väsentliga 

för uppsatsens syfte.  

 

För att kunna mäta vilka specifika COO-effekter som påverkade specifika vilka beståndsdelar 

av varumärkeskapitalet mättes de olika beståndsdelarna efter det att en respondent blivit 
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utdelad ett scenario där antingen den kognitiva, affektiva eller normativa effekter projicerades 

på respondenten. Respondenten fick i samtliga scenarion reda på att hen söker en jacka och 

påträffar ett varumärke från ett fiktivt land som beskrivits i scenariot. Därefter ombads 

respondenten att utvärdera varumärket i 17 olika frågeställningar kopplade till 

varumärkeskapitalets olika beståndsdelar. Det enda respondenten visste om varumärket var 

således dess härkomst och informationen som presenterades om landet.  

 

De tre olika scenarierna fördelades mellan respondenterna genom att förse de respondenter 

som var födda i årets fyra första månader med det normativa scenariot, årets fyra mellersta 

månader med det affektiva scenariot och årets fyra sista månader med det kognitiva scenariot. 

Ett antagande gjordes om att respondenternas födelsemånad inte skulle på något sätt påverka 

eller snedvrida resultatet av undersökningen.  

 

Ett fiktivt varumärke presenterades eftersom respondenterna inte skulle kunna använda sig av 

tidigare kunskap och värderingar utan enbart av den information som givits i scenariot. På 

detta sätt kunde det med större sannolikhet antas att det var den givna COO-effekten som 

påverkade bedömningen av de olika beståndsdelarna av varumärkeskapitalet. Vidare har COO 

en större inverkan på konsumenten när varumärket är okänt, eftersom den ersätter 

konsumentens faktiska kunskap om produkten (Obermiller & Spangenberg,1989).  

 

För att inte respondenten skulle använda sig av redan existerande kunskap och associationer 

utgick scenarierna i enkäten även ifrån ett fiktivt ursprungsland. Respondenten fick således 

information som hen normalt sett skulle haft om ett godtyckligt land. Detta för att simulera en 

situation där respondenten, i egenskap av konsument, exponeras för ett varumärkes 

ursprungsland.  

 

Produktkategorin som användes i undersökningen var jackor, då en generisk produkt ansågs 

vara önskvärd. En produkt som många har kunskap och relation till ökar antalet möjliga 

respondenter. Det var inte önskvärt att ha en produkt som många kopplar till ett specifikt 

varumärke eftersom det kan skapa felaktiga associationer och kunde snedvrida resultatet. Det 

var inte heller önskvärt med en produkt som är starkt kopplad till en specifik kultur av just 

samma skäl.  
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Enkätundersökningen avslutades med en kontrollfråga vars syfte var att identifiera 

respondenter vilka svarat slentrianmässigt eller oseriöst. Deras svar önskades inte ingå i den 

insamlade dataempirin och kunde genom kontrollfrågan uteslutas. Kontrollfrågan var ställd så 

att den endast kunde besvaras om respondenten noggrant läst igenom scenariot samt frågorna 

och därför visste vilken produktkategori scenariot beskrev.    

 

Frågorna roterades i enkäten så att olika respondenter får frågor i olika ordning. Detta 

eftersom respondenter ofta har mer fokus i början av en enkät och på så sätt kommer 

fokusnivån fördelas mer jämt mellan frågorna. En annan fördel med denna rotation är att det 

då går att sprida ut en så kallad anchoring-effekt på respondenten. Effekten innebär att 

respondenten blir påverkad av ordningsföljden av frågorna och ändrar sina svar därefter, 

vilket kan snedvrida resultaten. Är ordningen på frågorna blandade så blir inte denna effekt 

konsekvent genom samtlig insamlad data (Lambros, 2016). 

 

Antalet frågor begränsades i den mån som var möjligt, men inte till den utsträckning att syftet 

skulle bli lidande och tappa trovärdighet. Detta för att ett användandet av för många frågor i 

en enkätundersökning har visat sig minska respondenternas medverkan (Saunders et al, 2016).  

 

Vidare använde sig Yoo & Donthu (2001) i sin studie av en likertskala för att mäta 

varumärkeskapital. Då detta visat sig vara ett effektivt sätt användes likertskala även i denna 

uppsats. En likertskala som är en typ av intervallskala var önskad eftersom en mätbar skillnad 

mellan svaren behövdes. I Yoo & Donthus (2001) likertskala definierades det lägsta värdet till 

“Strongly disagree” och det högsta värdet till “Strongly agree”. I denna uppsats översattes 

dessa godtyckligt till svenska och anpassades efter frågornas karaktär.  

 

3.6.2 Operationalisering av COO-effekter 

Den teoretiska referensramen har operationaliserats i form av tre hypotetiska scenarion och 

påföljande frågor med numeriskt intervall som svarsalternativ. De tre scenarierna har 

utformats med utgångspunkt i Obermiller & Spangenbergs ramverk med stöd i relaterad 

forskning kring de affektiva, normativa och kognitiva COO-effekterna. Varje enskild 

respondent har presenterats för endast ett utav de tre scenarierna. 
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3.6.2.1 Scenario 1 

Scenario 1 utformas enligt Verlegh och Steenkamps sammanställning av de normativa 

aspekterna av country-of-origin-effekten. En typ av normativ COO-effekt kan till exempel 

vara att kunder bojkottar produkter från vissa länder baserat på kunskap konsumenten anser 

sig ha om arbetsförhållanden i detta land. Ett annat exempel är att konsumenter har visat 

tendenser att belöna länder de har en sympatisk inställning till genom att köpa varor från detta 

land (Verlegh & Steenkamp, 1999). För att mäta de normativa aspekterna av COO-effektens 

inverkan på varumärkeskapital kommer respondenten presenteras med typexempel på 

information som utifrån teorin skapar normativa coo-effekter, likt de exempel som nämns 

ovan. I scenario 1 har respondenten dels informerats att det fiktiva landet har goda 

arbetsförhållanden i industrin för den berörda produkten samt att produkter från det fiktiva 

landet just nu är populära både i respondentens umgängeskrets och i den bredare allmänheten. 

Denna information har därefter förhoppningsvis stimulerat den normativa COO-effekten hos 

respondenten och påverkat dennes utvärdering av varumärket från det fiktiva landet. 

 

3.6.2.2 Scenario 2 

Affektiva COO-effekter kan uppstå på grund av konsumentens personliga anknytning till ett 

varumärkes ursprungsland. Dessa anknytningar kan uppstå både genom en direkt och indirekt 

kontakt (Verlegh & Steenkamp, 1999). I scenario 2 har respondenten utifrån teorin 

presenterats för ett fiktivt varumärke med härkomst i ett land där respondenten har haft 

släktingar bosatta och därför spenderat mycket tid. För att förstärka den affektiva COO-

effekten har det också beskrivits för respondenten att dennes favoritfilm utspelar sig i det 

fiktiva landet, syftandes till att skapa även en indirekt affektiv koppling till landet hos 

respondenten. 

 

3.6.2.3 Scenario 3 

Scenario 3 syftade till att stimulera den kognitiva COO-effekten hos respondenten. Den 

kognitiva aspekten av COO handlar om hur konsumentens bild av produktens ursprungsland 

påverkas av de attribut som konsumenten tillför landet i fråga (Askegaard et al, 1999). I 

scenario 3 beskrevs ett antal attribut kring det fiktiva landets ekonomi, industri och historia 

relaterat till den valda produkten, så som att landet har en lång tradition av starka varumärken 

för den valda produkten och att ansedda branschmänniskor ofta söker sig till det fiktiva landet 

för att arbeta. Vidare stimuleras den kognitiva COO-effekten genom en beskrivning av 
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utvecklingsnivån på landet och arbetskraften. Som teorin säger har det visat sig att 

konsumenter upplever högteknologiska produkter med högre kvalitet samt har en förståelse 

inför att produktionen av en högteknologisk kvalitetsprodukt kräver välutbildad och skicklig 

arbetskraft. 

 

3.6.3 Operationalisering av varumärkeskapital 

För att mäta olika de olika COO-effekternas inverkan på respondentens utvärdering på 

varumärket användes frågor som tidigare använts eller specifikt tagits fram för mätningar av 

varumärkeskapital. Att utnyttja etablerade forskares frågeställningar i en enkätutformning är 

ett enkelt sätt att förstärka undersökningens inre validitet. Detta stärker överensstämmelsen 

mellan valda modeller och teorier och de frågeställningar som använts i undersökningen och 

att de variabler som önskas mäta faktiskt mäts (Bryman & Bell, 2017). De artiklar med 

etablerade frågeställningar som låg till grund var Aakers (1996b) artikel Measuring Brand 

Equity Across Products and Markets, Yoo & Donthus (2001) artikel Developing and 

validating a multidimensional consumer-based brand equity scale och Yasin et als artikel 

(2007) Does image of country‐of‐origin matter to brand equity?.De frågeställningar som har 

använts i enkätundersökningen har godtyckligt översatts från engelska till svenska av 

författarna och anpassats till uppsatsen syfte. 

 

3.6.3.1 Frågeställningar utformat utifrån Yasin et al. 

Yasin et al. har undersökt den totala COO-effektens koppling till varumärkeskapitalet och på 

liknande sätt ställt sina respondenter inför ett scenario följt av frågor relaterade till 

varumärkeskapital. Från Yasin et al. (2007) utformades nedanstående frågor i 

enkätundersökningen: 

• I vilken uträckning skulle du vara villig att betala ett högre pris för en produkt från 

varumärket Z än produkter från andra varumärken? (Varumärkeslojalitet) 

• Hur sannolikt är det att du skulle välja varumärke Z framför andra varumärken? 

(Varumärkeslojalitet) 

• Om du skulle köpa en annan typ av produkt inom samma kategori, hur sannolikt är det 

att du skulle välja varumärke Z? (Varumärkeslojalitet) 

• I vilken utsträckning känner du att du kan formulera en åsikt om varumärke Z? 

(Varumärkeskännedom) 
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3.6.3.2 Frågeställningar utformat utifrån Aaker 

Aakers artikel Measuring Brand Equity Across Products and Markets (1996b) är en guide för 

mätning av de olika beståndsdelarna i Aakers egna modell för varumärkeskapital. Då Aakers 

modell ligger till grund för denna uppsats teoretiska referensram passar det sig mycket bra att 

utgå från Aakers rekommendationer om mätningar av beståndsdelarna av 

varumärkeskapitalet. 

 

Beståndsdelen varumärkeslojalitet består till stor del av konsumentens upplevda 

tillfredsställelse med varumärket enligt Aaker (1996b). En pålitlig indikator på 

varumärkeslojalitet är därför huruvida konsumenten skulle rekommendera varumärket. Från 

Aaker (1996b) har följande frågor utformats gällande varumärkeslojalitet: 

• Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera varumärke Z till någon annan?  

 

Beståndsdelen upplevd kvalitet är en viktig del av att mäta varumärkeskapitalet då den är 

applicerbar på alla produktkategorier samt att det är enkelt att mäta de relativa skillnaderna 

över tid (Aaker, 1996b). Då upplevd kvalitet har stark koppling till varumärkets position i sin 

bransch operationaliserar Aaker upplevd kvalitet genom att ställa frågor om varumärkets 

ställning gentemot andra varumärken i sin bransch men också med frågor rörande 

varumärkets innovation. Från Aaker (1996b) har följande frågor utformats gällande upplevd 

kvalitet: 

• Hur skulle du uppskatta varumärkets Z kvalitet jämfört med andra varumärken i 

kategorin? 

• Hur sannolikt är det att varumärke Z är ett av de bättre i sin kategori? 

• Hur innovativt uppfattar du att varumärke Z är? 

• Hur populärt uppskattar du att varumärke Z är? 

 

Beståndsdelen varumärkeskännedom kan delas upp i nivåer från igenkänning till erinran och 

top-of-mind. Varumärkeskännedom operationaliseras oftast genom att låta respondenten räkna 

upp varumärken inom produktkategorin eller fråga om respondenten känner igen ett visst 

varumärke (Aaker, 1996b). Från Aaker (1996b) har följande frågor utformats gällande 

varumärkeskännedom: 

• Hur sannolikt är det att du skulle komma ihåg varumärke Z om du ombads nämna 

varumärken inom kategorin vid ett senare tillfälle? 
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• Hur sannolikt är det att du skulle känna igen varumärke Z om du exponerades för 

varumärken för inom kategorin vid ett senare tillfälle? 

 

Beståndsdelen varumärkesassociationer kan enligt Aaker (1996b) mätas genom konsumentens 

uppfattning om produkterbjudandet. Produkterbjudandet är kärnan i varumärkets värde och 

kan mätas genom att fråga respondenten om erbjudandets upplevda värde i förhållande till 

kostnadsnivå. Det kan även mätas genom att fråga kunden hur välgrundat den upplever det är 

att välja varumärket över andra varumärken i samma kategori. Från Aaker (1996b) har 

följande frågor utformats gällande varumärkesassociation:  

• I hur hög utsträckning upplever du att varumärke Z ger bra valuta för pengarna? 

• I vilken utsträckning upplever du att du har god grund att välja detta varumärke 

framför andra? 

 

3.6.3.3 Frågeställningar utformade utifrån Yoo & Donthu 

Författarna Yoo & Donthu (2001) har i sin artikel Developing and validating a 

multidimensional consumer-based brand equity scale utvecklat en multidimensionell 

flerstegsskala för att mäta konsumentbaserat varumärkeskapital. Från Yoo & Donthu (2001) 

har följande frågor utformats gällande varumärkeskapital:  

• Hur sannolikt är det att Z skulle vara ditt förstahandsval? (Varumärkeslojalitet) 

• Hur sannolikt är det att du inte skulle köpa andra varumärken om varumärke Z finns 

tillgängligt? (Varumärkeslojalitet) 

• Hur sannolikt är det att produkter från Z uppfyller sin funktion?(Upplevd kvalitet) 

• Hur lätt upplever du det att nämna ett par egenskaper för varumärke Z? 

(Varumärkesassociationer)  

 

3.7 Urval 

I den här undersökningen genomfördes en stickprovsundersökning. En sådan undersökning 

kan antingen vara slumpmässig eller icke-slumpmässig och i detta fall valdes det icke-

slumpmässiga. Det finns olika typer av urvalsstrategier, i den här uppsatsen valdes ett 

bekvämlighetsurval som urvalsstrategi. Ett bekvämlighetsurval innebär att urvalet baseras på 

de personer som för forskaren är tillgängliga för tillfället och det är ett urval som brukar 

generera en relativt hög svarsfrekvens på kort tid. Nackdelen med ett bekvämlighetsurval är 

att det inte kan anses representativt, då det inte går att generalisera utefter hela populationen. 
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En annan nackdel med ett bekvämlighetsurval är att det inte kan ses som normalfördelat, vilka 

konsekvenser det medför diskuteras senare i diskussionskapitlet. För denna typen av 

småskalig undersökning passade dock ett sådant urval bra på grund av dess tillgänglighet och 

enkelhet. Det kan också argumenteras för att ett snöbollsurval har använts i undersökningen 

eftersom flera av de icke-slumpmässiga respondenter i sin tur identifierade nya respondenter 

som deltog i undersökningen. Detta bidrog till att antalet respondenter snabbt ökade i mängd 

(Bryman & Bell, 2017). Vidare är alla konsumenter av intresse för den här undersökningen 

vilket innebär att urvalets begränsade representativitet av en specifik population är mindre 

väsentlig för att kunna besvara valt syfte. Enkätundersökning skickades ut på samtliga 

författares Facebooksida och antalet validerade respondenter som nåddes var 146. En risk 

med att använda Facebook som plattform kan vara att en relativt homogen grupp respondenter 

nås och att vissa grupper blir underrepresenterade. Dock är alla konsumenter av intresse för 

uppsatsen, som tidigare nämnts, och därför har den geografiska eller demografiska 

spridningen mindre betydelse.  

 

Den här undersökningen kommer endast att gälla den svenska marknaden, främst på grund av 

uppsatsens omfång och tidsbegränsning samt att svenska konsumenter är mer lättillgängliga 

för uppsatsen enkätundersökning. Vidare är det lättare att dra slutsatser och generalisering om 

nationaliteterna inte är spridda över flera olika länder.  

 

3.8 Analysmetod 

Den insamlade datan från enkätundersökningen undersöktes i SPSS, som är ett välkänt 

program för analys av statistisk. I det här avsnittet kommer de beräkningar och analyser som 

gjorts i SPSS att beskrivas närmare 

 

3.8.1 Standardavvikelser och medelvärden 

Den insamlade datan från enkätundersökningen sammanställdes i Excel och fördes sedan över 

in i SPSS, där medelvärde och standardavvikelser räknades ut. Medelvärde används för att 

beskriva ett genomsnittligt värde i en dataserie och räknas ut genom att ta summan av alla 

värden i datainsamlingen dividerat med antalet värden. Standardavvikelse är ett mått på hur 

mycket de olika värdena i en dataserie avviker från medelvärdet. När värdena ligger nära 

medelvärdet blir standardavvikelsen låg och när värdena ligger långt över medelvärdet blir 

standardavvikelsen hög (Bryman & Bell, 2017). Först beräknades medelvärden ut per fråga i 
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varje scenario och sen räknades ett medelvärde ut för varje beståndsdel av 

varumärkeskapitalet. Därefter beräknades ett totalt genomsnittligt medelvärde ut per scenario. 

De uträknade medelvärdena jämfördes med varandra för att kunna utläsa statiska skillnader 

och observera mönster. 

 

3.8.2 Test av statistiskt säkerställda skillnader 

När fler än två medelvärden ska jämföras ska ett ANOVA-test göras, även kallat 

variansanalys. ANOVA-testet utgår ifrån uppsatsens nollhypotes om att alla medelvärden 

kommer vara lika mellan de tre scenarierna och förutsätter lika varianser. Nollhypotesen, att 

inga signifikanta skillnader i medelvärden mellan de tre scenarierna finns, testas med hjälp av 

ett F-test. I tabellen redovisas ett p-värde för varje fråga och för varje beståndsdel av 

varumärkeskapitalet samt för det totala varumärkeskapitalet. Om detta p-värde överstiger 

0.05, signifikansnivån, innebär detta att testet identifierat signifikanta skillnader i medelvärde 

på denna fråga eller beståndsdel. I tabellen redovisas även 95%-konfidensintervall för 

samtliga frågor och beståndsdelar av varumärkeskapitalet (Wahlgren, 2013).  

Uppsatsens nollhypotes testades med ett One-Way-ANOVA-test men för att förtydliga vilket 

utav scenarierna som genererat ett signifikant högre medelvärde användes funktionen Custom 

Tables i SPSS.  

Även detta test är en jämförelse av signifikanta skillnader i medelvärden. Testet utgår ifrån en 

signifikansnivå på 5% och är tvåsidigt, men baseras till skillnad från One-Way-ANOVA på ett 

t-test. Resultatet redovisas i en tabell där varje scenario tilldelas en bokstav och om det 

förekommer en signifikant skillnad för det aktuella medelvärdet noteras den bokstaven som 

hade ett lägre medelvärde i den kolumnen vars medelvärde var högre (Wahlgren, 2013). 

3.8.3 Cronbachs Alfa 

Cronbachs Alfa är ett statistiskt mått beskrivet mellan 0 och 1 som visar på den interna 

konsistensen. Den interna konsistensen visar på hur väl de olika variablerna i ett test mäter 

samma sak och är ett mått på reliabiliteten. Perfekt inre reliabilitet är 1 och 0 innebär ingen 

reliabilitet. När variablerna korrelerar blir det ett högt värde vilket i sin tur innebär att de 

hänger samman och mäter samma sak. Koefficienten bör vara över 0,7 för att kunna säga att 

de olika variablerna mäter samma sak. Mäter de samma sak visar det på reliabilitet som i sin 

tur visar på en pålitlighet i en undersökning (Bryman & Bell, 2017). 
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3.8.4 Validitet och relabilitet  

Den inre validiteten stärktes genom att nyttja etablerade forskarens frågeställningar i 

enkätundersökningen. Ytvaliditeten stärktes genom att testa huruvida de frågeställningarna 

som tagits fram för enkätundersökningen var relevanta för att mäta de valda variablerna. Detta 

gjordes i form av handledning på Lunds Universitet som gav råd och synpunkter kring 

enkätundersökning. Vidare stärktes validiteten med hjälp av ett möte med studierektor Jakob 

Bergman på statistiska institutionen på Ekonomihögskolan i Lund, för att få råd kring 

statistiska mått och metoder som kan användas för att besvara valt syfte. Innan 

enkätundersökningen skickades ut genomfördes ett så kallat förtest av enkätundersökningen. 

Förtestet innebar att några respondenter valdes ut till att svara på enkätundersökningen för att 

få deras synpunkter och se på enkätundersökningens funktionalitet. Detta styrker också 

uppsatsens validitet. För att bedöma reliabiliteten i uppsatsen mättes Cronbachs alfa för 

samtliga frågor (Bryman & Bell, 2017). 
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel presenteras de resultat som den insamlade datan från enkätundersökningen 

genererade samt en analys av denna. Först presenteras resultaten och analysen av 

respondenterna och sedan resultaten och analysen för beståndsdelarna av varumärkeskapitalet 

utifrån medelvärden, standardavvikelser, Cronbachs alfa samt statistiska skillnader. 

 

4.1 Hypotesprövning  

Enligt nollhypotesen skulle inga signifikanta skillnader kunna uppmätas i resultatet. Utifrån 

de statistiska beräkningar som genomfördes i SPSS identifierades flertalet signifikanta 

skillnader. Nollhypotesen kan följaktligen förkastas.  

 

Följande figur visar en reviderad bild av det konceptuella ramverk som presenterades i 

avsnittet om hypotesgenerering. En pil från en oberoende variabel indikerar att den effekten 

har signifikant större påverkan än övriga effekter på den beroende variabeln som pilen pekar 

på. Resultatet visar att den affektiva effekten har en signifikant större påverkan än den 

normativa och kognitiva effekten på varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer. Ingen 

oberoende variabel hade signifikant större påverkan än någon annan på upplevd kvalitet. Den 

affektiva effekten hade en större påverkan på varumärkeskännedomen än den normativa 

effekten, men då denna beståndsdel har lågt Cronbach alfa och av andra anledningar som 

vidare kommer diskuteras i diskussionskapitlet kommer inga slutsatser baseras på detta 

resultat. 

 

 

Figur 2. Konceptuellt ramverk med resultat 
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4.2 Beskrivning av respondenter 

Resultatet visade att majoriteten av respondenterna var kvinnor, närmare bestämt 64,9%.  

Andelen respondenter som var män var 33,8% och andelen som inte ville uppge kön bestod 

av 1,4%. Vidare kunde det utläsas att respondenterna var födda mellan åren 1938 - 2000. 

Majoriteten befann sig mellan åren 1993 - 1996, vilket är en relativ ung ålder. Att majoriteten 

av respondenterna befann sig i detta åldersspannet beror på att våra kontakter på Facebook 

främst befinner sig i detta åldersspannet. Det år som flest respondenter var födda i, var år 

1994, som bestod av 19,6% respondenter. Den eventuella problematiken kring den något 

ojämna fördelningen av respondenter gällande kön och ålder kommer att behandlas i 

uppsatsen diskussionskapitel.  

 

Respondenterna fick även uppge sysselsättning. Resultatet visade på en relativt jämn 

fördelning mellan respondenter som studerar och som arbetar. Respondenter som studerar 

bestod av 54,1%, respektive 40,5% som arbetar. Slutligen fick respondenterna svara på vilken 

månad de var född i för att styra in dem på ett av de tre scenarierna. Resultatet visade en 

relativt jämn spridning mellan dessa tre grupper. I denna undersökning var således 

typrespondenten en studerande kvinna i tjugoårsåldern. 

 

 

4.3 Varumärkeskapitalets beståndsdelar 

I följande avsnitt redogörs resultat av medelvärden, standardavvikelser, Cronbachs alfa samt 

statistiska skillnader för varje beståndsdel separat. Gemensamt för samtliga beståndsdelar var 

dock att standardavvikelserna varierade mellan de tre olika effekterna. Antalet respondenter 

på det affektiva scenariot uppgick till 50, det kognitiva till 42 och det normativa till 54. Den 

affektiva effekten har en lägre standardavvikelse än den kognitiva effekten, vilket kan 

förklaras av att den affektiva effekten har fler respondenter. Detta kan dock inte förklara 

varför den normativa effekten, med 54 respondenter, har en högre standardavvikelse än den 

kognitiva effekten. En högre standardavvikelse innebär en större spridning runt medelvärdet. I 

detta fall skulle detta kunna visa sig att en fråga i enkätundersökningen ha medelvärdet 4 om 

två respondenter angett svaren 1 respektive 7. Medelvärdet kan då anses missvisande men i 

kombination med standardavvikelsen kan ge en mer sanningsenlig bild av resultatet ges. 
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4.3.1 Varumärkeslojalitet 

4.3.1.1 Medelvärden och standardavvikelser 

Nedan presenteras en tabell över de frågor som ställdes för beståndsdelen varumärkeslojalitet 

och de medelvärden och standardavvikelser som resultatet genererade. Utifrån figuren går det 

att utläsa att på samtliga frågor var medelvärdet högst för den affektiva effekten. Det var även 

den effekten som hade lägst standardavvikelse för varje fråga, med undantag för frågan Hur 

sannolikt är det att du inte skulle köpa andra varumärken om varumärke Z finns tillgängligt? 

där den kognitiva effekten hade lägst standardavvikelse. Detta innebär att de respondenter 

som fått en affektiv effekt framkallad har svarat högre och mer likartat än övriga respondenter 

och har således den största inverkan på varumärkeslojalitet. 

 

 Tabell 1: Medelvärden och standardavvikelser för varumärkeslojalitet 
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4.3.1.2 Cronbachs alfa  

Nedan presenteras Cronbachs alfa för beståndsdelen varumärkeslojalitet. Resultatet visar att 

värdena korrelerar, eftersom samtliga värden befinner sig över 0,7. Detta visar på en hög inre 

reliabilitet för mätningen av varumärkeslojalitet och ökad trovärdighet för resultatet för denna 

beståndsdel. Ett högt Cronbachs alfa innebär att respondenten svarat likformigt på alla 

frågeföremål för beståndsdelen indikerande att de frågor som valts ut för att mäta 

beståndsdelen samspelade väl. 

 

Tabell 2: Cronbachs alfa för varumärkeslojalitet 
 

Normativ Affektiv Kognitiv Antal frågor 

Varumärkeslojalitet 0,839 0,846 0,865 6 

 

4.3.1.3 Statistiskt säkerställda skillnader  

Nedan presenteras de statistiskt säkerställda skillnaderna uppmätta för beståndsdelen 

varumärkeslojalitet. Tabellen visar på statistiska skillnader för varje fråga inom 

varumärkeslojalitet samt ett totalt genomsnittligt medelvärde för beståndsdelen. 

Signifikansnivån är 95 procent. Varje COO-effekt har tilldelats en bokstav, A, B och C. För 

den effekten där medelvärdet är signifikant högre så markeras detta med bokstaven för den 

effekten där medelvärdet är lägre. Normativt har bokstaven (A), affektivt (B) och Kognitivt ( 

C).  

 

Resultatet visar att för de tre första frågorna har den affektiva effekten ett signifikant högre 

medelvärde än de två andra effekterna. I den fjärde, femte och sjätte frågan har den affektiva 

effekten endast ett signifikant högre medelvärde än den kognitiva effekten samt att den 

normativa effekten har ett signifikant högre medelvärde än den kognitiva effekten i den sjätte 

frågan. I det totala genomsnittliga medelvärdet för varumärkeslojalitet har den affektiva 

effekten ett signifikant högre medelvärde än den normativa och kognitiva effekten.  
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  Tabell 3: Statistiskt säkerställda skillnader för varumärkeslojalitet 

  

 

4.3.1.4 Övrig analys av resultatet för beståndsdelen varumärkeslojalitet 

Samtliga effekter erhöll ett Cronbachs alfa över 0,7 vilket indikerar att frågorna hänger 

samman och påverkar varumärkeslojaliteten i samma riktning. Den kognitiva effekten hade 

inom varumärkeslojalitet det absolut högsta Cronbachs alfa, vilket innebär att respondenterna 

tenderade att värdera frågorna på liknande sätt. Cronbachs alfa tenderar att minska ju fler 

frågor som ställs, men trots detta har denna beståndsdel med flest antal frågor ett värde 

relativt högre än övriga beståndsdelar. 

 

Vad som även kan utläsas ur resultatet är att på frågan Hur sannolikt är det att du inte skulle 

köpa andra varumärken om varumärke Z finns tillgängligt? uppmättes medelvärden som var 

lägre för samtliga COO-effekter. Detta skulle kunna bero på den negativa frågeformuleringen 

eller att denna frågesituation kan upplevas som att den kräver högst lojalitet mot det fiktiva 

varumärket av respondenten utav alla de ställda frågorna. 

 

4.3.2 Varumärkeskännedom 

4.3.2.1  Medelvärden och standardavvikelser 

Nedan presenteras en tabell över de frågor som ställdes för beståndsdelen 

varumärkeskännedom och de medelvärden och standardavvikelser som resultatet genererade.  

Utifrån figuren går det att utläsa att på samtliga frågor var medelvärdet högst för den affektiva 

effekten. Det var även den effekt som hade lägst standardavvikelse på varje fråga. Detta 

innebär att de respondenter som fått en affektiv effekt framkallad har svarat högre och mer 

likartat än övriga respondenter. 
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 Tabell 4: Medelvärden och standardavvikelser för varumärkeskännedom 

 
 

4.3.2.2 Cronbachs alfa 

Nedan presenteras Cronbachs alfa för beståndsdelen varumärkeskännedom. Samtliga värden 

befinner sig under 0,7 vilket visar på svag korrelation mellan resultatet på frågorna. 

 

Tabell 5: Cronbachs alfa för varumärkeskännedom 
 

Normativ Affektiv Kognitiv Antal frågor 

Varumärkeskännedom 0,566 0,676 0,558 3 

 

 

4.3.2.3 Statistiskt säkerställda skillnader 

Nedan presenteras de statistiskt säkerställda skillnaderna uppmätta för beståndsdelen 

varumärkeskännedom. Tabellen visar på statistiska skillnader för varje fråga inom 

varumärkeslojalitet samt för det totala genomsnittligt medelvärde för beståndsdelen. 

Resultatet visar att det inte förekommer signifikanta högre medelvärden för de separata 

frågorna. Detta innebär alltså att trots att medelvärdena för den affektiva effekten 

genomgående är högre kan skillnaderna inte statistiskt säkerställas och resultatet är således 

inte signifikant. Inga slutsatser bör således dras baserat på detta resultat. För de totala 

genomsnittliga medelvärdet har dock den affektiva effekten ett signifikant högre värde än den 

normativa effekten. Då den affektiva effekten enbart är större än den normativa gällande total 

varumärkeskännedom blir det svårt att formulera en hierarkisk inbördes ordning mellan de 

olika effekterna. Huruvida dessa resultat skall kunna appliceras i praktiska sammanhang blir 

således svårt att avgöra. 
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  Tabell 6: Statistiskt säkerställda skillnader för varumärkeskännedom 

 
 

4.3.2.4  Övrig analys av varumärkeskännedom 

Cronbachs alfa visade ett värde under 0,7 för samtliga effekter. Detta talar emot principerna 

om att Cronbachs alfa tenderar att vara lägre ju fler frågeföremål, i detta fall frågor, som finns 

(Wahlgren, 2013). För varumärkeskännedom presenterades enbart tre frågor vilket borde 

enligt denna princip innebära ett högre Cronbach alfa än det resultatet genererade. Att värdena 

var så låga som de visade sig beror troligtvis på att det är svårt att mäta beståndsdelen 

varumärkeskännedom för ett fiktivt företag.  

 

Det totala genomsnittliga medelvärdet för den affektiva effekten var signifikant högre än den 

normativa. Att inga statistiskt säkerställda skillnader kunde uppmätas i medelvärden på 

respektive fråga utan endast på det totala genomsnittet, som endast är en sammanslagning av 

frågornas medelvärden, indikerar dock ytterligare att detta resultat bör tolkas med 

försiktighet. 

 

4.3.3 Upplevd kvalitet 

4.3.3.1 Medelvärden och standardavvikelser 

Nedan presenteras en tabell över de frågor som ställdes för beståndsdelen upplevd kvalitet och 

de medelvärden och standardavvikelser som resultatet genererade. Den affektiva effekten 

visar på högst medelvärde gällande kvalitet, branschställning och innovation medan den 

kognitiva effekten visar på högst medelvärden gällande popularitet och funktionalitet. Att 

ingen utav COO-effekterna genomgående visar på högst medelvärde indikerar att ingen effekt 

har starkare påverkan på den totala upplevda kvaliteten. Slutligen hade den affektiva effekten 

lägst standardavvikelse på samtliga frågor, vilket innebär att de respondenter som fått en 

affektiv effekt framkallad har svarat mer likartat än övriga respondenter. 
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 Tabell 7: Medelvärden och standardavvikelser för upplevd kvalitet 

 
 

4.3.3.2 Cronbachs alfa 

Nedan presenteras Cronbachs alfa för beståndsdelen upplevd kvalitet. Samtliga värden 

befinner sig över 0,7 vilket visar på korrelation mellan resultatet på de olika frågorna vilket i 

sin tur visar på en inre reliabilitet. I detta fall innebär detta alltså att respondenterna i 

enkätundersökningen tenderar att värdera det fiktiva varumärket liknande på alla aspekter av 

upplevd kvalitet. 

 

Tabell 8: Cronbachs alfa för upplevd kvalitet 

 
Normativ Affektiv Kognitiv Antal frågor 

Upplevd kvalitet 0,718 0,79 0,719 5 

 

4.3.3.3 Statistiskt säkerställda skillnader 

Nedan presenteras de statistiskt säkerställda skillnaderna uppmätta för beståndsdelen upplevd 

kvalitet. Tabellen visar på statistiska skillnader för varje fråga inom upplevd kvalitet samt ett 

totalt genomsnittligt medelvärde för beståndsdelen. Resultatet visar att det inte förekommer 

några signifikanta högre medelvärden för varken de enskilda frågorna eller för det totala 

genomsnittliga medelvärdet för upplevd kvalitet. Resultatet som presenterades ovan rörande 

skillnader i medelvärden är således inte signifikant och bör inte ligga till grund för några 

slutsatser. 
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 Tabell 9: Statistiskt säkerställda skillnader för upplevd kvalitet 

 
 

4.3.3.4 Övrig analys av upplevd kvalitet 

Samtliga effekter har ett högt Cronbachs alfa på över 0,7 vilket visar på korrelation och att de 

mäter samma sak. Ju fler variabler som finns desto lägre brukar Cronbachs alfa bli, vilket i 

detta fall inte kunde påvisas. Resultatet visade inte på några statistiskt säkerställda skillnader, 

alltså hade ingen av effekterna en signifikant högre påverkan på den upplevda kvaliteten.  

Att den affektiva effekten inte var större än någon annan effekt sedd till det totala 

medelvärdet föll sig naturligt då popularitet spelar stor roll för den upplevda kvaliteten. Den 

affektiva effekten baseras till stor del på personliga upplevelser och värderingar. En normativ 

effekt är däremot starkt sammanhängande med just popularitet. Den kognitiva effekten är 

också sammankopplad med den generella uppfattningen av ett land och kan därför antas vara 

påverkad av popularitet.  

 

Frågeställningen om popularitet hade högst medelvärde av samtliga frågor, alla scenarier hade 

ett medelvärde över 5, vilket kan tänkas indikera att samtliga COO-effekter påverkar den 

upplevda popularitet till hög grad. Det höga medelvärdet för samtliga effekter kan även bero 

på att det i scenariobeskrivningarna uppges att det fiktiva varumärket är etablerat på 

marknaden vilket kan uppfattas som ett tecken på popularitet.    
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4.3.4 Varumärkesassociationer 

4.3.4.1 Medelvärden och standardavvikelser 

Nedan presenteras en tabell över de frågor som ställdes för beståndsdelen 

varumärkesassociationer och de medelvärden och standardavvikelser som resultatet 

genererade. Utifrån figuren går det att utläsa att att på samtliga frågor var medelvärdet högst 

för den affektiva effekten. Det var även den effekten som hade lägst standardavvikelse på 

varje fråga. Följaktligen indikerar resultatet att de som läst det affektiva scenariot svarat 

genomgående värderat varumärket mer likartat och högre än de som läst andra scenarier, sett 

till varumärkesassociationer. 

 

 Tabell 10: Medelvärden och standardavvikelser för varumärkesassociationer 

 
 

4.3.4.2 Cronbachs alfa 

Nedan presenteras Cronbachs alfa för beståndsdelen varumärkesassociationer. Värdena för 

den affektiva och kognitiva effekten visar på korrelation eftersom de befinner sig över 0,7. 

Den normativa effekten visar på svag korrelation på resultatet mellan frågorna eftersom den 

befinner sig under 0,7. Detta tyder på att de respondenter som haft normativ effekt varit 

mindre konsekventa i sitt värderande bland frågorna gällande varumärkesassociationer. 

 
Tabell 11: Cronbachs alfa för varumärkesassociationer 
 

Normativ Affektiv Kognitiv Antal frågor 

Varumärkesassociation 0,588 0,739 0,785 3 
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4.3.4.3 Statistiskt säkerställda skillnader 

Nedan presenteras de statistiskt säkerställda skillnaderna uppmätta för beståndsdelen 

varumärkesassociationer. Tabellen visar på statistiskt säkerställda skillnader för varje fråga 

inom varumärkesassociationer samt ett totalt genomsnittligt medelvärde för beståndsdelen. 

Resultatet visar att den affektiva effekten har ett signifikant högre medelvärde än den 

kognitiva effekten. På frågan om egenskaper har den affektiva effekten ett signifikant högre 

medelvärde än både den normativa och kognitiva effekten. Det totala genomsnittliga 

medelvärdet för varumärkesassociationer visar att den affektiva effekten har ett signifikant 

högre medelvärde än den normativa och kognitiva effekten. 

 

 Tabell 12: Statistiska skillnader för varumärkesassociationer 

  

 

4.3.4.4  Övrig analys av varumärkesassociationer 

Som tidigare nämnts tenderar Cronbachs alfa att minska ju fler frågor som ställs, men detta 

samband har inte visat sig i detta fallet. Trots få frågor i denna kategori uppmättes ett relativt 

lågt värde för den normativa effekten. Dock uppmättes höga värden av Cronbachs alfa för 

både den affektiva och kognitiva effekten. Resultatet indikerar att frågeställningarna för att 

mäta varumärkesassociationer samspelade mindre bra med scenariot för den normativa 

effekten.   

 

De totala genomsnittliga signifikanta skillnaderna för varumärkesassociationer visade att den 

affektiva effekten var signifikant större än både den normativa och kognitiva effekten. Den 

affektiva effekten verkar därför ha en större påverkan på varumärkesassociationer. Detta kan 

tänkas bero på att varumärkesassociationer skapas från konsumentens personliga erfarenheter 
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och tidigare kunskaper. Den affektiva effekten är som bekant kopplad till emotionella värden 

och grundade i tidigare erfarenheter. Det finns således likheter och kopplingar för hur 

konsumenten bygger varumärkesassociationer och affektiva kopplingar.  

 

4.4 Sammanställt resultat över medelvärden och konfidensintervall  

Nedan presenteras ett sammanställt resultat över de medelvärden och konfidensintervall som 

enkätundersökningen genererade. I modellen presenteras varje genomsnittligt medelvärde för 

respektive beståndsdel och jämförs mellan de olika COO-effekterna. De genomsnittliga 

medelvärdena för varje beståndsdel av varumärkeskapitalet har även summerats för att räkna 

ut ett medelvärde för Totalt Varumärkeskapital. För varje medelvärde illustreras också dess 

konfidensintervall. Eftersom medelvärdet är en skattning som ger en förenklad bild av 

verkligheten, kan resultatet vid första anblick vara missledande. Med ett kompletterande 

konfidensintervall kan en mer sanningsenlig bild av verkligheten ges till läsaren. I denna 

studie används konfidensintervall med en signifikansnivå på 95%, vilket innebär att 

medelvärdet med 95% säkerhet ligger inom detta intervall. Mellan de COO-effekter där 

konfidensintervallen inte överlappar kan en signifikant skillnad utläsas. Resultatet visar på att 

den affektiva effekten har en signifikant större påverkan på beståndsdelarna 

varumärkeslojalitet, varumärkesassociationer och på det totala varumärkeskapitalet än de 

övriga COO-effekterna. Den affektiva effekten har även en signifikant större påverkan på 

varumärkeskännedom än vad den normativa effekten har. 
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Diagram 1: Medelvärden och konfidensintervall för COO-effekter på varumärkeskapitalets 

beståndsdelar.   
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5. Slutsats och diskussion  

Detta kapitel kommer inledas med att presentera och redogöra för uppsatsens slutsatser. 

Därefter följer en diskussion kring forskningsmetoder, enkätundersökningen, resultat och de 

olika teoretiska ramverken. Diskussionen redogör även för resultatets koppling till tidigare 

forskning och spinner vidare på uppsatsens kunskapsmässiga bidrag och dess implikationer 

för praktiker. Kapitlet avslutas sedan med förslag till vidare forskning. 

 

5.1 Slutsats 

Denna uppsats syftar till att undersöka om någon av country-of-origin-effekterna påverkar en 

viss beståndsdel av varumärkeskapitalet i större utsträckning. Efter genomförd statistisk 

analys av den insamlade primärdatan kunde det utläsas att de olika COO-effekterna påverkade 

de olika beståndsdelarna av varumärkeskapitalet i olika stor utsträckning, vilket kunde 

statistiskt säkerställas. Därmed förkastades nollhypotesen.  

 

Utifrån resultatet kunde det utläsas att den affektiva COO-effekten hade en signifikant större 

påverkan på varumärkeslojalitet och varumärkesassociation än den normativa och kognitiva 

effekten. Detta innebär att en konsument som presenterats för affektiva stimuli såsom 

personlig anknytning eller kulturell relation till varumärkets ursprungsland i högre grad 

kommer uttrycka varumärkeslojalitet genom exempelvis ökad betalningsvilja, jämfört med 

om konsumenter som exponerats för stimuli av det normativa eller kognitiva slaget. 

Konsumenter som exponerats för affektiva stimuli kommer också i högre grad ha en positiv 

uppfattning om produkterbjudandet och dess värde. Med andra ord indikerar resultatet att den 

affektiva COO-effekten är mest effektiv för att bygga varumärkeskapital.  

 

Resultatet indikerade också att den affektiva COO-effekten hade en signifikant högre 

påverkan på varumärkeskännedom jämfört med den normativa effekten. Dock uppvisade 

denna beståndsdel låg reliabilitet vilket ledde till att ingen slutsats drogs baserat på detta 

resultat.  Anledningarna till detta beslut kommer att belysas ytterligare i diskussionsavsnittet 

av detta kapitel. För beståndsdelen upplevd kvalitet visade resultatet inte på några signifikanta 

skillnader mellan de olika COO-effekternas påverkan på varumärkeskapitalet.  
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Även om de slutsatser som dragits är baserade på tydliga resultat från den statistiska analysen 

finns det anledning att ifrågasätta slutsatsernas pålitlighet baserat på vald analysmetod i 

kombination med urval. Detta kommer att diskuteras vidare i följande avsnitt.  

 

5.2 Diskussion 

5.2.1 Forskningsmetod 

De statistiska analysmetoder i SPSS som använts för att analysera den erhållna datan från 

enkätundersökningen bygger på att datan som matas in är genererad från ett slumpmässigt 

urval. De konfidensintervall som beräknas är beroende av den normalfördelning som ett 

slumpmässigt urval medför för att kunna anses väntevärdesriktiga. I denna studie användes ett 

bekvämlighetsurval, vilket är ett icke-slumpmässigt urval och kan därför ses som icke-

representativt och antagandet om normalfördelning bryts. Följaktligen kan då sägas att om 

konfidensintervallen inte har bäring, blir det ytterst svårt att hävda att de signifikanta 

skillnader som identifieras är statistiskt säkerhetsställda. Detta medför i sin tur att slutsatserna 

kan anses som icke-pålitliga.  

 

I detta fall var ett slumpmässigt urval inte realistiskt att åstadkomma på grund av de 

begränsade resurserna, tidsbegränsningen samt uppsatsens omfattning. Möjligheten fanns 

alltså inte till att undersöka ett slumpmässigt urval från hela Sveriges befolkningen och ett 

bekvämlighetsurval blev därför ett adekvat val för den här undersökningen. Syftet med 

undersökningen var att se vilka COO-effekter som påverkar vilka delar av 

varumärkeskapitalet och i denna undersökningen var alla konsumenter av intresse. 

Huvudsyftet var inte att studera hur resultatet skiljer sig mellan olika demografiska och 

geografiska grupper i Sverige och därför kan det urval som valts anses ha fyllt sin funktion. 

Det kan dock tänkas att exempelvis en annan könsfördelning eller åldersfördelning skulle 

kunnat påverka resultatet i en annan riktning, vilket bör has i åtanke vid studerandet av 

resultaten och analysen.  

 

5.2.2 Enkätundersökningen 

Den inre validiteten i undersökningen kan ha påverkats av operationaliseringen. Hur de olika 

country-of-origin-effekterna bör operationaliseras genom scenariobeskrivningar finns det 

ingen standardiserad process för. Den operationalisering som användes i den här 
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enkätundersökningen har aldrig tidigare använts och det kan därför inte säkerhetsställas att 

enkätundersökningen mäter precis det som den syftar till.  

 

Under operationaliseringen av COO-teorin uppkom vissa frågetecken rörande Obermiller och 

Spangenbergs ramverk. Vid fördjupning i det teoretiska ramverket som legat till grund för 

studien framkom det att det existerande flera likheter i beskrivningarna av de stimuli som 

uppges skapa respektive COO-effekt. Detta gäller särskilt mellan den normativa och kognitiva 

effekten men även mellan den normativa och affektiva effekten. Exempelvis beskrivs det hur 

den affektiva effekten kan stimuleras av status relaterat till konsumtion av produkter från ett 

visst land (Verlegh & Steenkamp, 1999). Samtidigt beskrivs det hur den normativa effekten 

även den har en stark koppling till sociala normer, popularitet och status (Obermiller & 

Spangenberg,1989). Denna överlappning mellan vad som kan stimulera de olika effekterna är 

en potentiell felkälla i studiens analysmetod. Det är möjligt att operationaliseringen inte 

gjorde tillräckligt tydlig skillnad mellan hur de olika COO-effekterna framkallades i 

enkätundersökningens scenarier. Ett scenario som syftat till att stimulera exempelvis den 

normativa COO-effekten kan istället ha stimulerat den affektiva COO-effekten.  

 

Användandet av en likertskala i enkätundersökningen där maximum- och minimum-värdena 

fått titlar, innebär att värdena kan ha olika betydelser för respondenterna och således 

snedvrida medelvärden och andra statistiska mått. Det bör också beaktas att i en likertskala, i 

och med den subjektiva bedömningen, kan avstånden mellan värdena i skalan betraktas som 

olika långa i vissa ögon. Då viss data behandlats i SPSS med antagandet att värdena 

härstammat från en intervallskala kan denna aspekt påverka resultatet.  

 

5.2.3 Diskussion kring teoretiskt ramverk 

Tidigare i denna uppsats presenterades varumärkeskapital som koncept och de mest 

etablerade metoderna för att mäta detta. Denna studie har utgått från Aakers (1991) modell 

Sources of Brand Equity. Modellen har varit passande för att kartlägga och visualisera hur 

COO-effekterna påverkar konsumenter i deras utvärderingar av produkterbjudanden och 

varumärken. Vissa justeringar och anpassningar i tolkning har dock gjorts för att underlätta 

operationaliseringen och bättre uppfylla uppsatsen syfte.  

 

Redan i teorivalet plockades den sista beståndsdelen i Aakers modell, annan proprietär 

varumärkestillgång, bort. Vidare fann författarna efter genomförd statistisk analys att även 
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beståndsdelen varumärkeskännedom var svår att mäta i detta fall. I operationaliseringen av 

country-of-origin-teorin fann författarna det nödvändigt att utgå ifrån ett fiktivt varumärke 

och ursprungsland för att inte respondenter skulle tillföra egen kunskap utöver den som 

presenterats. Detta för att inte snedvrida resultatet. Den statistiska analysen visade på en låg 

inre konsistens för varumärkeskännedom vilket gav indikationer på att vald operationalisering 

inte passade mätning av just denna beståndsdel. I efterhand förefaller det logiskt för 

författarna att undersökning av varumärkeskännedom för ett fiktivt varumärke inte ger ett 

pålitligt eller särskilt användbart resultat.  

 

5.2.4  Diskussion kring resultat kopplat till tidigare forskning 

De slutsatser som dragits baserat på undersökningens resultat har visat sig gå både i linje med 

tidigare forskning inom området men även visat sig motsäga viss tidigare forskning. Även om 

ingen tidigare forskning specifikt har kopplat ihop Obermiller och Spangenbergs ramverk för 

COO-effekter (1989) med Aakers Sources of Brand Equity (1991) finns det resultat och 

indikationer i tidigare forskning som lett till vissa förväntningar kring resultat i denna studie.  

 

Resultatet visar att den affektiva COO-effekten har en signifikant större, positiv inverkan på 

varumärkeslojalitet och varumärkesassociationer, jämfört med de två andra COO-effekterna i 

Obermiller och Spangenbergs ramverk. Att en personlig, emotionell koppling till 

ursprungslandet har starkast koppling till beståndsdelarna lojalitet och associationer stämmer 

överens med Obermiller och Spangenbergs (1989) egna beskrivning av hur den affektiva 

COO-effekten påverkar konsumentens utvärdering av produkter och varumärken. De 

beskriver hur ett starkt emotionellt band kan ha större betydelse i kundens produktutvärdering 

än upplevd kvalitet. Vidare beskriver Obermiller och Spangenberg (1989) hur konsumenter 

till och med medvetet kan låta sin affektiva koppling till ursprungslandet få en större 

betydelse i bedömningen än attribut med direkt koppling till produktens funktionalitet. Med 

detta i åtanke förefaller det naturligt att den affektiva COO-effekten visar sig ha starkast 

effekt på varumärkeskapitalets beståndsdelar.  

 

Författarna till denna uppsats finner även att resultatet faller i linje med den nuvarande 

samhällstrenden med växande nationalism och patriotism som visat sig på flera håll i världen. 

Resultatet visar att emotionella och symboliska attribut kopplade till ursprungsland spelar 

större roll än de kognitiva och normativa effekterna för att bygga varumärkeslojalitet. Detta 

stämmer överens med hur Tomlinson (2003) beskriver att ökad globalisering snarare leder till 
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ökat intresse för nationer och tillhörande symbolik än en minskning av nationens status. Detta 

resultat är mest relevant för marknadsföring av produkter på varumärkens inhemska marknad.  

 

Den tidigare forskning som mest överlappar med denna uppsats syfte är Bollingers (2011) 

studie om konsumenters betalningsvilja relaterat till ursprungsland för livsmedel. Denna 

studie visade på att kognitiva stimuli hade störst inverkan på konsumenters betalningsvilja. 

Då betalningsvilja är en avgörande del av att mäta varumärkeslojalitet enligt Aakers modell 

(1996a) skulle det i enighet med Bollingers resultat kunna förväntas att uppsatsens resultat 

skulle visa på en stark koppling mellan den kognitiva COO-effekten och varumärkeslojalitet. 

Resultatet visar dock att den affektiva COO-effekten haft störst inverkan på 

varumärkeslojalitet vilket motstrider Bollingers upptäckter. Det skall dock nämnas att 

Bollingers forskningsmetod och urval skiljde sig markant från denna uppsats, vilket kan 

förklara de motsägande resultaten. Vad denna uppsats identifierar är att konsumenter är mer 

villiga att betala ett högre prispremium om de är affektivt positivt påverkade av 

ursprungslandet. 

 

Det fanns även en förväntning om att finna ett starkare samband mellan de normativa och 

kognitiva effekterna och upplevd kvalitet. Den kognitiva COO-effekten har i tidigare 

forskning benämnts som den effekt som används i marknadsföringssyfte för att signalera 

kvalitetsrelaterade produktattribut vilket indikerar en koppling till upplevd kvalitet (Li & 

Wyer, 1994). Den normativa COO-effekten stimuleras enligt Obermiller och Spangenberg 

(1989) av rådande samhällsnormer, vilket kan kopplas till upplevd kvalitet då Aaker (1996a) 

själv uppger att popularitet ofta används som en indikation på kvalitet. Resultatet av denna 

undersökning visar dock inte på att varken den normativa eller kognitiva effekten hade större 

påverkan på upplevd kvalitet jämfört med den affektiva COO-effekten. Vad detta resultat 

beror på har undersökningen inte gett någon indikation på och författarna kan inte heller ge 

någon uppenbar förklaring till det uteblivna sambandet.  

 

5.2.5 Kunskapsbidrag och innerbörd för praktiker 

Som tidigare nämnts har de flesta företag nytta av ett starkt varumärkeskapital och dess 

fördelar oavsett om gäller finansiella värden eller konkurrensfördelar. Företag har därför 

incitament att bygga upp ett starkt varumärkeskapital. Country-of-origin-effekten har länge 

varit känd att kunna påverka varumärkeskapitalet i olika riktningar beroende på konsumenters 

olika uppfattningar och åsikter om länder och dess koppling till varumärket. 
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Vad denna uppsats har kunnat bidra med kunskapsmässigt är hur de olika country-of-origin-

effekterna påverkar beståndsdelarna i varumärkeskapitalet i olika utsträckning. Syftet med 

Obermiller och Spangenbergs ramverk var att förenkla för företag att kapitalisera på country-

of-origin-effekten i sina marknadsförings- och positioneringsstrategier. Resultatet i denna 

uppsats indikerade att den affektiva effekten har en starkare påverkan på varumärkeslojalitet 

såväl som varumärkesassociationer. Detta är att betrakta som ett kunskapsbidrag som spinner 

vidare på Obermiller och Spangenbergs idé. Resultatet går att implementera då det ger 

ytterligare kunskap till praktiker rörande kapitaliseringen av country-of-origin-effekten och 

hur marknadsförare mer specifikt kan utnyttja de olika country-of-origin-effekterna beroende 

på vilken beståndsdel av varumärkeskapitalet företaget behöver förstärka.  

 

All typ av verksamhet som ämnar förstärka sitt varumärke bör begrunda relationen mellan 

företagets ursprungsland, konsumenters uppfattning om det och företagets typ av verksamhet. 

Om ett företag har för avsikt att förbättra sin varumärkeslojalitet eller sina 

varumärkesassociationer antyder denna uppsats att ett företag bör framkalla en affektiv effekt 

hos konsumenter för att med störst chans lyckas. Detta innebär således att en 

marknadsföringsstrategi som berör ett företags ursprungsland bör innehålla element eller 

värden som kan betraktas som emotionella eller symboliska. Att denna effekt är starkt 

beroende av varje konsuments personliga relation till landet försvårar implementeringen 

eftersom personliga relationer är just personliga och svåra att återskapa i 

kommunikationsinsatser.   

 

För att återkoppla till ett av de exempel på svenska företag som använder sig av country-of-

origin-effekten i sin marknadsföring, kan detta exempel betraktas ur ett nytt perspektiv med 

uppsatsens resultat i åtanke. IKEA med sin tydliga positionering som ett svenskt varumärke, 

har namngett sina produkter till svenska namn, vilket kan ses som ett sätt att profitera på 

symboliska värden. IKEA säljer också svensk mat och varor starkt kopplade till svenska 

traditioner, vilket kan tänkas förmedla en viss emotionell effekt och appellera på 

konsumenters förhoppningsvis positiva tidigare erfarenheter. Om en affektiv effekt har 

framkallats hos konsumenten skulle det enligt denna undersökning resultera i en starkare 

varumärkeslojalitet och varumärkesassociation än om en annan typ av country-of-origin-

effekt skulle framkallats. Huruvida detta är anledningen till IKEAs oerhörda framgång är inte 

för oss att säga. 
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5.2.6 Förslag till vidare forskning  

I uppsatsens enkätutformning har frågorna som ställts för varje beståndsdel värderats lika 

högt. Det är möjligt, eller till och med sannolikt, att de olika frågorna har olika stor påverkan 

på beståndsdelarna. Som förslag till vidare forskning förespråkas därför att en faktoranalys 

genomförs för att därigenom kunna vikta frågorna och då uppnå ett mindre snedvridet 

resultat.  

 

Vidare skulle det i fortsatt forskning kunna tas i beaktning vilken av beståndsdelarna av 

varumärkeskapitalet som påverkar varumärkeskapitalet mest. Om det finns tidigare forskning 

som visar på vilken eller vilka av beståndsdelarna som genererar högst varumärkeskapital, 

skulle den informationen kunna ses som en ytterligare dimension i en liknande studie som den 

här.  

 

Som tidigare nämnts har undersökningen ett icke-slumpmässigt urval. För att kunna 

säkerställa uppsatsens resultat bör undersökningen upprepas med ett slumpmässigt urval för 

att kunna likställas med ett normalfördelat urval. Först då kan de analysmetoder som använts 

rättfärdigas samt de slutsatser som dras anses trovärdiga.  

 

Vidare blev det tydligt att det sättet som användes för att mäta varumärkeskännedom inte var 

funktionellt, vilket tidigare diskuterats. För fortsatta studier föreslås ett effektivare sätt att 

mäta beståndsdelen i fråga. I enkätundersökningen undersöks en jacka från ett fiktivt 

varumärke från ett fiktivt land. Författarna antar också att varumärkeskännedom kommer vara 

enklare att mäta för redan kända varumärken och ursprungsländer.  

 

Det hade varit intressant att se hur resultaten hade skiljt sig om en tjänst använts istället för en 

produkt. Då en produkt och en tjänst särskiljer sig på flera sätt skulle eventuella skillnader 

kunna uppstå. Detta skulle innebära att de råd som kan ges till praktiker skulle vara olika 

beroende på företagets natur och verksamhetstyp.   

 

Det skall slutligen noteras att country-of-origin-effekten kan ge ett negativt utslag på 

varumärkeskapitalet om en konsument har en negativ bild av ursprungslandet. I samtliga av 

de olika scenarierna skildrades relationen och bilden av landet som positiv. Det hade varit 

intressant att jämföra utfallet för en liknande studie som varit baserad på negativa eller 

neutralt vinklade scenarier.  
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Bilagor 

Bilaga 1. Enkätundersökning 

Denna enkätundersökning syftar till att agera underlag för vår kandidatuppsats i 

marknadsföring på Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet. Vi som utformat enkäten heter 

Johanna Göransson, Linn Forsberg och Leo Sondén Karestrand och är mycket tacksamma för 

din medverkan. 

Har du frågor kring enkäten kontakta oss gärna på eko15lfo@student.lu.se. 

I enkäten kommer du blir presenterad för ett av tre olika scenarion där du med hjälp av 

informationen ska utvärdera ett nytt varumärke inför ett potentiellt köp. 

Innan du presenteras för scenariot ber vi dig svara på ett par frågor. Ditt svar på 

enkätundersökningen kommer att vara helt anonymt. 

 

1. Födelseår 

(Fyrsiffrigt nummer mellan 1900 - 2000)  

 

2. Kön 

Kvinna       Man         Vill ej uppge         Annat  

 

3. Sysselsättning 

Studerar  Arbetar  Pensionerad  Arbetslös  Sjukskriven   Föräldraledig  Annan sysselsättning 

 

4. Vilken månad är du född? 

Januari - April 

Maj - Augusti 

September – December 
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Scenario 1 

Eftersom det är vår och dagarna börjar bli varmare letar du just nu efter en ny jacka. Du 

slösurfar och kommer av en slump över varumärke Z från Land XY. Varumärke Z är ett 

etablerat varumärke på marknaden i ditt hemland och härkomsten från Land XY är allmänt 

känd. 

 

Just nu pågår en stark samhällsdebatt kring arbetsförhållandena för de som arbetar i 

produktionen inom klädindustrin, framför allt gällande produktion förlagd i 

utvecklingsländer. Många konsumenter väljer att bojkotta klädmärken med ursprung i vissa 

länder på grund av undermåliga arbetsförhållanden. Arbetsförhållandena i landet anses vara 

bra, Land XY har gott anseende bland andra länder och ses som en pålitlig handelspartner. 

Vidare är relationerna mellan Land XY och ditt egna hemland goda och exportutbytet stort. 

På den senaste tiden har Land XY fått ett kulturellt uppsving och det har blivit mycket 

populärt att köpa produkter från varumärken med härkomst från Land XY. Både människor i 

din närhet såväl som individer du ser upp till har alla hakat på XY-trenden. Efterfrågan på 

produkter från Land XY har ökat markant och flera nya varumärken från Land XY har 

etablerat sig på marknaden i ditt hemland. 

Vi ber dig nu att utvärdera varumärke Z från Land XY genom att svara på frågorna nedan... 

 

Scenario 2 

Eftersom det är vår och dagarna börjar bli varmare letar du just nu efter en ny jacka. Du 

slösurfar och kommer av en slump över varumärke Z från Land XY. Varumärke Z är ett 

etablerat varumärke på marknaden i ditt hemland och härkomsten från Land XY är allmänt 

känd. 

 

Under din barndom spenderade du många somrar i land XY och har släktingar som varit 

bosatta i landet sedan många år tillbaka. Du har flertalet fina minnen från tiden du spenderat 

där och människorna du mött under dina besök i land XY. Du har även senare i livet mött 

människor från land XY i olika sammanhang som förbättrat din bild av landet ytterligare. 

 

Du även en stor uppskattning för Land XY:s kulturliv. Det är faktiskt så att din favoritfilm 

utspelar sig i Land XY där landet spelar en central roll för handlingen.  

Vi ber dig nu att utvärdera varumärke Z från Land XY genom att svara på frågorna nedan... 
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Scenario 3  

Eftersom det är vår och dagarna börjar bli varmare letar du just nu efter en ny jacka. Du 

slösurfar och kommer av en slump över varumärke Z från Land XY. Varumärke Z är ett 

etablerat varumärke på marknaden i ditt hemland och härkomsten från Land XY är allmänt 

känd. 

 

Land XY är ett välutvecklat land med en anrik historia. Många människor reser årligen dit på 

grund av landets kultur och estetik. Landet har en stabil ekonomi och är tekniskt utvecklat. 

Land XY är ett land som har en lång tradition av mode. Många erkända klädvarumärken har 

under längre tid skapats här och ansedda branschmänniskor söker sig ofta till Land XY för att 

arbeta.  

 

Vi ber dig nu att utvärdera varumärke Z från Land XY genom att svara på frågorna nedan.. 

 

Med hänsyn till informationen du fått ovan… 

I vilken uträckning skulle du vara villig att betala ett högre pris för en produkt från 

varumärket Z än produkter från andra varumärken? 

  

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

                                              (1=Mycket låg, 7= Mycket hög) 

 

Hur sannolikt är det att du skulle välja varumärke Z framför andra varumärken? 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

(1=inte alls sannolikt, 7=mycket sannolikt) 

 

Om du skulle köpa en annan typ av produkt inom samma kategori, hur sannolikt är det att du 

skulle välja varumärke Z? 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

(1=inte alls sannolikt, 7=mycket sannolikt) 

 

Hur sannolikt är det att du skulle rekommendera varumärke Z till någon annan? 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

(1=inte alls sannolikt, 7=mycket sannolikt) 
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Hur sannolikt är det att varumärke Z skulle vara ditt förstahandsval? 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

(1=inte alls sannolikt, 7=mycket sannolikt) 

 

Hur sannolikt är det att du inte skulle köpa andra varumärken om varumärke Z finns 

tillgängligt? 

1                 2                 3                 4                 5                 6                 7 

(1=inte alls sannolikt, 7=mycket sannolikt) 

 

Kontrollfråga: Vilken produkt var du ute efter i scenariot? 

Dator  Säng   Jacka 
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Bilaga 2. Deskriptiv dataanalys med medelvärden, standardavvikelser och 

konfidensintervall 

Descriptives 

 

 N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

95% Confidence Interval 

for Mean 

Minimu

m 

Maximu

m 

Lower 

Bound 

Upper 

Bound 

I vilken utsräckning 

skulle du vara villig att 

betala ett högre pris 

för en produkt från 

varumärket Z än 

produkter från andra 

varumärken? 

Norm 54 4,0926 1,41779 ,19294 3,7056 4,4796 1,00 6,00 

Aff 50 4,7800 ,93219 ,13183 4,5151 5,0449 1,00 7,00 

Kog 42 3,8333 1,73791 ,26817 3,2918 4,3749 1,00 7,00 

Total 146 4,2534 1,42786 ,11817 4,0199 4,4870 1,00 7,00 

Hur sannolikt är det att 

du skulle välja 

varumärke Z framför 

andra varumärken? 

Norm 54 4,3333 1,31752 ,17929 3,9737 4,6929 1,00 7,00 

Aff 50 5,1000 ,99488 ,14070 4,8173 5,3827 3,00 7,00 

Kog 42 4,1429 1,40680 ,21707 3,7045 4,5812 1,00 7,00 

Total 146 4,5411 1,30319 ,10785 4,3279 4,7543 1,00 7,00 

Om du skulle köpa en 

annan typ av produkt 

inom samma kategori, 

hur sannolikt är det att 

du skulle välja 

varumärke Z? 

Norm 54 4,4444 1,35517 ,18441 4,0746 4,8143 1,00 7,00 

Aff 50 5,0600 ,97750 ,13824 4,7822 5,3378 3,00 7,00 

Kog 42 4,0952 1,39353 ,21503 3,6610 4,5295 1,00 7,00 

Total 146 4,5548 1,30268 ,10781 4,3417 4,7679 1,00 7,00 

Hur sannolikt är det att 

du skulle 

rekommendera 

varumärke Z till någon 

annan? 

Norm 54 4,3519 1,31977 ,17960 3,9916 4,7121 1,00 7,00 

Aff 50 4,9800 1,30133 ,18404 4,6102 5,3498 2,00 7,00 

Kog 42 4,1667 1,68083 ,25936 3,6429 4,6905 1,00 7,00 

Total 146 4,5137 1,45856 ,12071 4,2751 4,7523 1,00 7,00 

Hur sannolikt är det att 

varumärke Z skulle 

vara ditt 

förstahandsval? 

Norm 54 4,1852 1,40181 ,19076 3,8026 4,5678 1,00 7,00 

Aff 50 4,7800 1,14802 ,16236 4,4537 5,1063 1,00 7,00 

Kog 42 3,9286 1,65858 ,25592 3,4117 4,4454 1,00 7,00 

Total 146 4,3151 1,43721 ,11894 4,0800 4,5502 1,00 7,00 

Hur sannolikt är det att 

du inte skulle köpa 

andra varumärken om 

varumärke Z finns 

tillgängligt? 

Norm 54 3,9444 1,44610 ,19679 3,5497 4,3392 1,00 6,00 

Aff 50 4,4000 1,44279 ,20404 3,9900 4,8100 1,00 7,00 

Kog 42 3,1190 1,32890 ,20505 2,7049 3,5332 1,00 6,00 

Total 146 3,8630 1,49311 ,12357 3,6188 4,1072 1,00 7,00 
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TotalVarumärkeslojalit

et 

Norm 54 4,2253 1,02442 ,13941 3,9457 4,5049 1,17 6,00 

Aff 50 4,8500 ,86324 ,12208 4,6047 5,0953 2,50 6,67 

Kog 42 3,8810 1,19296 ,18408 3,5092 4,2527 1,33 6,50 

Total 146 4,3402 1,09245 ,09041 4,1615 4,5189 1,17 6,67 

Hur sannolikt är det att 

du skulle komma ihåg 

varumärke Z om du 

ombads nämna 

varumärken för jackor 

vid ett senare tillfälle? 

Norm 54 4,9444 1,40641 ,19139 4,5606 5,3283 1,00 7,00 

Aff 50 5,5400 1,31258 ,18563 5,1670 5,9130 1,00 7,00 

Kog 42 5,1905 1,48551 ,22922 4,7276 5,6534 1,00 7,00 

Total 146 5,2192 1,41174 ,11684 4,9883 5,4501 1,00 7,00 

Hur sannolikt är det att 

du skulle känna igen 

varumärke Z om du 

exponerades för 

varumärken för jackor 

vid ett senare tillfälle? 

Norm 54 4,9259 1,60014 ,21775 4,4892 5,3627 1,00 7,00 

Aff 50 5,4400 1,14571 ,16203 5,1144 5,7656 3,00 7,00 

Kog 42 5,0238 1,61529 ,24925 4,5204 5,5272 1,00 7,00 

Total 146 5,1301 1,47280 ,12189 4,8892 5,3710 1,00 7,00 

I vilken utsträckning 

känner du att du kan 

formulera en åsikt om 

varumärke Z? 

Norm 54 4,0000 1,63684 ,22275 3,5532 4,4468 1,00 7,00 

Aff 50 4,6000 1,60357 ,22678 4,1443 5,0557 1,00 7,00 

Kog 42 3,7381 2,02496 ,31246 3,1071 4,3691 1,00 7,00 

Total 146 4,1301 1,77050 ,14653 3,8405 4,4197 1,00 7,00 

TotalVarumärkeskänn

edom 

Norm 54 4,6235 1,13464 ,15440 4,3138 4,9332 1,33 7,00 

Aff 50 5,1933 1,06499 ,15061 4,8907 5,4960 2,67 7,00 

Kog 42 4,6508 1,25578 ,19377 4,2595 5,0421 1,67 7,00 

Total 146 4,8265 1,17066 ,09688 4,6350 5,0180 1,33 7,00 

Hur skulle du 

uppskatta varumärkets 

Z kvalitet jämfört med 

andra varumärken i 

kategorin jackor? 

Norm 54 4,6296 1,21774 ,16571 4,2973 4,9620 1,00 7,00 

Aff 50 5,0000 ,90351 ,12778 4,7432 5,2568 3,00 6,00 

Kog 42 4,6905 1,15796 ,17868 4,3296 5,0513 2,00 6,00 

Total 146 4,7740 1,10654 ,09158 4,5930 4,9550 1,00 7,00 

Hur sannolikt tror du 

att det är att 

varumärke Z är ett av 

de bättre varumärkena 

i sin kategori? 

Norm 54 4,3889 1,29464 ,17618 4,0355 4,7423 1,00 7,00 

Aff 50 4,7600 1,00122 ,14159 4,4755 5,0445 3,00 7,00 

Kog 42 4,4524 1,50126 ,23165 3,9846 4,9202 1,00 7,00 

Total 146 4,5342 1,27124 ,10521 4,3263 4,7422 1,00 7,00 

Hur innovativt 

uppfattar du att 

varumärke Z är? 

Norm 54 4,1111 1,28367 ,17468 3,7607 4,4615 1,00 7,00 

Aff 50 4,4000 1,04978 ,14846 4,1017 4,6983 2,00 6,00 

Kog 42 3,7381 1,69734 ,26190 3,2092 4,2670 1,00 7,00 

Total 146 4,1027 1,36321 ,11282 3,8798 4,3257 1,00 7,00 

Hur populärt 

 

uppskattar du att 

varumärke Z är? 

Norm 54 5,2407 1,18058 ,16066 4,9185 5,5630 1,00 7,00 

Aff 50 5,0000 1,12486 ,15908 4,6803 5,3197 2,00 7,00 

Kog 42 5,3571 1,14384 ,17650 5,0007 5,7136 1,00 7,00 

Total 146 5,1918 1,15260 ,09539 5,0032 5,3803 1,00 7,00 
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Hur sannolikt är det 

att produkter från 

varumärke Z uppfyller 

sin funktion? 

Norm 54 4,8704 1,01025 ,13748 4,5946 5,1461 3,00 7,00 

Aff 50 4,7200 ,96975 ,13714 4,4444 4,9956 3,00 7,00 

Kog 42 5,0000 1,24939 ,19279 4,6107 5,3893 1,00 7,00 

Total 146 4,8562 1,06990 ,08855 4,6812 5,0312 1,00 7,00 

TotalUpplevdKvalitet Norm 54 4,6481 ,82410 ,11215 4,4232 4,8731 3,00 6,60 

Aff 50 4,7760 ,74685 ,10562 4,5637 4,9883 3,20 6,40 

Kog 42 4,6476 ,93789 ,14472 4,3554 4,9399 1,60 6,60 

Total 146 4,6918 ,83016 ,06870 4,5560 4,8276 1,60 6,60 

I hur hög utsträckning 

upplever du att 

varumärke Z ger bra 

valuta för pengarna? 

Norm 54 4,2963 1,10964 ,15100 3,9934 4,5992 1,00 6,00 

Aff 50 4,7800 ,99571 ,14081 4,4970 5,0630 2,00 6,00 

Kog 42 4,1429 1,40680 ,21707 3,7045 4,5812 1,00 7,00 

Total 146 4,4178 1,19052 ,09853 4,2231 4,6125 1,00 7,00 

I vilken utsträckning 

upplever du att du har 

god grund att välja 

detta varumärke 

framför andra? 

Norm 54 4,3889 1,74201 ,23706 3,9134 4,8644 1,00 7,00 

Aff 50 4,6800 1,34680 ,19047 4,2972 5,0628 1,00 7,00 

Kog 42 3,8571 1,80205 ,27806 3,2956 4,4187 1,00 7,00 

Total 146 4,3356 1,65791 ,13721 4,0644 4,6068 1,00 7,00 

Hur lätt upplever du 

det att nämna ett par 

egenskaper för 

varumärke Z? 

Norm 54 3,7037 1,58566 ,21578 3,2709 4,1365 1,00 7,00 

Aff 50 4,7600 1,40785 ,19910 4,3599 5,1601 1,00 7,00 

Kog 42 3,7857 1,68979 ,26074 3,2591 4,3123 1,00 7,00 

Total 146 4,0890 1,62277 ,13430 3,8236 4,3545 1,00 7,00 

TotalVarumärkesasso

ciationer 

Norm 54 4,1296 1,11294 ,15145 3,8259 4,4334 1,67 6,33 

Aff 50 4,7400 1,02417 ,14484 4,4489 5,0311 2,00 6,00 

Kog 42 3,9286 1,37247 ,21178 3,5009 4,3563 1,00 7,00 

Total 146 4,2808 1,20706 ,09990 4,0834 4,4783 1,00 7,00 

TotaltVarumärkeskapi

tal 

Norm 54 4,3009 ,96417 ,13121 4,0378 4,5641 1,75 6,25 

Aff 50 4,9083 ,82706 ,11696 4,6733 5,1434 2,75 6,00 

Kog 42 4,0853 1,12113 ,17299 3,7359 4,4347 2,00 6,75 

Total 146 4,4469 1,02254 ,08463 4,2797 4,6142 1,75 6,75 
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Bilaga 3. Resultat av One-Way-ANOVA-test med p-värden (Sig.) 

ANOVA 

 Sum of Squares df Mean Square F Sig. 

I vilken utsräckning skulle du 

vara villig att betala ett högre 

pris för en produkt från 

varumärket Z än produkter 

från andra varumärken? 

Between Groups 22,673 2 11,336 5,939 ,003 

Within Groups 272,950 143 1,909   

Total 295,623 145    

Hur sannolikt är det att du 

skulle välja varumärke Z 

framför andra varumärken? 

Between Groups 24,611 2 12,305 7,939 ,001 

Within Groups 221,643 143 1,550   

Total 246,253 145    

Om du skulle köpa en annan 

typ av produkt inom samma 

kategori, hur sannolikt är det 

att du skulle välja varumärke 

Z? 

Between Groups 22,289 2 11,145 7,122 ,001 

Within Groups 223,772 143 1,565   

Total 246,062 145    

Hur sannolikt är det att du 

skulle rekommendera 

varumärke Z till någon 

annan? 

Between Groups 17,344 2 8,672 4,260 ,016 

Within Groups 291,128 143 2,036   

Total 308,473 145    

Hur sannolikt är det att 

varumärke Z skulle vara ditt 

förstahandsval? 

Between Groups 17,993 2 8,996 4,570 ,012 

Within Groups 281,514 143 1,969   

Total 299,507 145    

Hur sannolikt är det att du 

inte skulle köpa andra 

varumärken om varumärke Z 

finns tillgängligt? 

Between Groups 38,022 2 19,011 9,531 ,000 

Within Groups 285,238 143 1,995   

Total 323,260 145    

TotalVarumärkeslojalitet Between Groups 22,566 2 11,283 10,722 ,000 

Within Groups 150,483 143 1,052   

Total 173,049 145    

Hur sannolikt är det att du 

skulle komma ihåg varumärke 

Z om du ombads nämna 

varumärken för jackor vid ett 

senare tillfälle? 

Between Groups 9,257 2 4,628 2,366 ,098 

Within Groups 279,730 143 1,956   

Total 288,986 145    

Hur sannolikt är det att du 

skulle känna igen varumärke 

Z om du exponerades för 

varumärken för jackor vid ett 

senare tillfälle? 

Between Groups 7,528 2 3,764 1,753 ,177 

Within Groups 307,000 143 2,147   

Total 314,527 145    

Between Groups 18,408 2 9,204 3,018 ,052 
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I vilken utsträckning känner 

du att du kan formulera en 

åsikt om varumärke Z? 

Within Groups 436,119 143 3,050   

Total 454,527 145    

TotalVarumärkeskännedom Between Groups 10,251 2 5,126 3,889 ,023 

Within Groups 188,464 143 1,318   

Total 198,715 145    

Hur skulle du uppskatta 

varumärkets Z kvalitet 

jämfört med andra 

varumärken i kategorin 

jackor? 

Between Groups 3,972 2 1,986 1,636 ,198 

Within Groups 173,569 143 1,214   

Total 177,541 145    

Hur sannolikt tror du att det 

är att varumärke Z är ett av 

de bättre varumärkena i sin 

kategori? 

Between Groups 3,971 2 1,985 1,232 ,295 

Within Groups 230,358 143 1,611   

Total 234,329 145    

Hur innovativt uppfattar du 

att varumärke Z är? 

Between Groups 10,007 2 5,003 2,758 ,067 

Within Groups 259,452 143 1,814   

Total 269,459 145    

 Hur populärt uppskattar du    

 att varumärke Z är? 

Between Groups 3,117 2 1,558 1,176 ,311 

Within Groups 189,513 143 1,325   

Total 192,630 145    

Hur sannolikt är det att 

produkter från varumärke Z 

uppfyller sin funktion? 

Between Groups 1,807 2 ,903 ,787 ,457 

Within Groups 164,173 143 1,148   

Total 165,979 145    

TotalUpplevdKvalitet Between Groups ,539 2 ,270 ,388 ,679 

Within Groups 99,391 143 ,695   

Total 99,930 145    

I hur hög utsträckning 

upplever du att varumärke Z 

ger bra valuta för pengarna? 

Between Groups 10,532 2 5,266 3,862 ,023 

Within Groups 194,982 143 1,364   

Total 205,514 145    

I vilken utsträckning upplever 

du att du har god grund att 

välja detta varumärke 

framför andra? 

Between Groups 15,699 2 7,849 2,932 ,057 

Within Groups 382,856 143 2,677   

Total 398,555 145    

Hur lätt upplever du det att 

nämna ett par egenskaper 

för varumärke Z? 

Between Groups 34,392 2 17,196 7,077 ,001 

Within Groups 347,451 143 2,430   

Total 381,842 145    

TotalVarumärkesassociation

er 

Between Groups 16,988 2 8,494 6,252 ,002 

Within Groups 194,276 143 1,359   

Total 211,264 145    

TotaltVarumärkeskapital Between Groups 17,288 2 8,644 9,202 ,000 
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Within Groups 134,322 143 ,939   

Total 151,609 145    
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