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Abstract 
Countries can be seen as brands, nation brand. A nation brand is a promise of quality, just as a 
company brand. Companies acting on an international market need to relate to both its company 
brand and the national brand associated with the company since a nation brand influence 
consumer’s perception of both companies and products associated with the nation.  

A nation brand affect the sales of products made in the country in question, and products associated 
with the country. Companies can use the nation brand to its benefit only if the companies marketing 
is consistent with the nation brand.  

The purpose of this research is to examine how companies can use its nation brand in their 
marketing in the Swedish market. A study of Finland’s nation brand and the image of Finland that 
Finnish companies are using in their marketing in Sweden will lead to a deeper understanding of the 
effect of nation brands in the Swedish market. Finland’s nation brand has been studied before but 
not from this perspective. 

The study shows that Finnish companies consider their Finnish image an asset in the Swedish market 
connected to quality, design, reliability and safety. The image of the Finnish companies and Finland’s 
nation brand has only a partly match. The image differs mainly in the perception of modernity and 
service. The study also show the importance of adapting to the consumer’s image of the nation 
brand.  

Keywords: nation brand, nation branding, country of origin, stereotypes, Finland  
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Sammanfattning 
Länder kan ses som varumärken, nation brand. Precis som ett varumärke kan ett nation brand ses 
som ett löfte som garanterar kvalitet och skapar associationer till en viss livsstil. Företag som 
marknadsför sig internationellt måste förhålla sig både till hur det egna varumärket uppfattas och 
hur konsumenter uppfattar företagets ursprungsland eftersom ett nation brand påverkar hur 
konsumenter uppfattar företag som associeras till landet i fråga.  

Ett lands nation brand påverkar försäljningen av både produkter som är tillverkade i landet och som 
associeras med landet. Företag på exportmarknader kan dra nytta av sitt ursprungslands nation 
brand i sin marknadsföring men forskning har konstaterat att företagens marknadsföring måste 
stämma överens med landets nation brand 

Uppsatsens syfte är att undersöka hur exportföretag kan dra nytta av sitt ursprungslands nation 
brand i sin marknadsföring i Sverige. Genom att undersöka hur finska företag använder bilden av 
Finland i sin marknadsföring och jämföra den bilden med svenska konsumenters bild av Finland samt 
Finlands önskade nation brand skapas en bild av vad företagen behöver förhålla sig till när de ska 
anpassa sin marknadsföring till en nationell marknad.  

Studiens resultat visar att de undersökta företagen anser att deras finska ursprung ger ett positivt 
värde på den svenska marknaden kopplat till kvalitet, design, pålitlighet och trygghet. Företagens 
marknadsföring och Finlands nation brand stämmer bara delvis överens. Bilderna skiljer sig främst 
vad gäller synen på modernitet och service. Uppsatsen visar vidare på vikten av att företag utgår från 
konsumenternas bild av företagets ursprungsland.  

Nyckelord: nation brand, nation branding, country of origin, stereotyper, Finland 

  



3 

Tack! 
Vi riktar ett stort tack till Jonas Eklund, marknadschef Puustelli, Paulina Holkeri, marknadsansvarig 
Puustelli, Katarina Pettersson, marknadschef Iittala, Markku Sirviö, marknadsrådgivare på Finsk-
svenska Handelskammaren samt Karolina Åhs, marknadschef K-rauta för att de gjorde under-
sökningen möjlig genom att dela med sig av sin tid, kunskap och erfarenhet.  

  



4 

Innehåll 
1 Inledning ......................................................................................................................................... 6 

1.1 Problemformulering ................................................................................................................ 6 

1.2 Syfte ........................................................................................................................................ 7 

1.3 Frågeställningar ....................................................................................................................... 7 

2 Teori ............................................................................................................................................... 8 

2.1 Nation branding ...................................................................................................................... 8 

2.1.1 Risker med nation branding ............................................................................................ 9 

2.1.2 Kritik mot nation branding ............................................................................................ 10 

2.2 Country of origin ................................................................................................................... 10 

2.2.1 Consumer ethnocentrism ............................................................................................. 13 

2.2.2 Kritik mot COO .............................................................................................................. 13 

2.3 Stereotyper ........................................................................................................................... 13 

2.4 Konsekvenser för företag ...................................................................................................... 18 

2.5 Teoretisk syntes .................................................................................................................... 19 

3 Metod ........................................................................................................................................... 20 

3.1 Urval ...................................................................................................................................... 20 

3.2 Datainsamlingsmetod - Semistrukturerade intervjuer ......................................................... 22 

3.3 Datainsamlingsmetod - Dokument ....................................................................................... 24 

3.4 Genomförande av intervjuerna ............................................................................................ 25 

3.5 Metod för analys ................................................................................................................... 27 

4 Empiri och analys ......................................................................................................................... 28 

4.1 Fakta om Finland ................................................................................................................... 28 

4.1.1 Finland som exportland ................................................................................................ 28 

4.1.2 Sveriges bild av Finland ................................................................................................. 29 

4.2 Finlands önskade nation brand ............................................................................................. 31 

4.2.1 Nation branding ............................................................................................................ 31 

4.2.2 Nation brand ................................................................................................................. 33 

4.3 Företagens bild av Finland .................................................................................................... 35 

4.3.1 Sverige - en lockande marknad ..................................................................................... 35 

4.3.2 Marknadsföringsstrategier i Sverige ............................................................................. 36 

4.3.3 Hur syns det att man är finsk? ...................................................................................... 37 

4.3.4 Hur är man finsk i Sverige? ........................................................................................... 41 

4.3.5 Hur tas det finska emot av svenska konsumenter? ...................................................... 43 



5 

4.4 Olika bilder av Finland ........................................................................................................... 44 

5 Slutsats ......................................................................................................................................... 47 

5.1 Hur förhåller sig den bild som företaget ger av sitt land jämfört med svenska konsumenters 
syn på landet i fråga och jämfört med ursprungslandets önskade nation brand? .......................... 47 

5.2 Vilka värden kopplar svenska konsumenter till företagets ursprungsland? ......................... 48 

5.3 Hur framhäver företag sitt nationella ursprung i sin marknadsföring i Sverige? ................. 48 

5.4 Hur kan exportföretag dra nytta av sitt ursprungslands nation brand i sin marknadsföring i 
Sverige? ............................................................................................................................................ 48 

6 Referenslista ................................................................................................................................. 50 

6.1 Elektroniska källor ................................................................................................................. 50 

6.2 Övriga källor .......................................................................................................................... 51 

6.3 Intervjuer .............................................................................................................................. 54 

 

  



6 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
Länder kan ses som varumärken, nation brand. Precis som ett varumärke kan ett nation brand ses 
som ett löfte som garanterar kvalitet och skapar associationer till en viss livsstil.1 Företag som 
marknadsför sig internationellt måste förhålla sig inte bara till hur det egna varumärket uppfattas 
utan även till hur konsumenter uppfattar företagets ursprungsland 2 och de stereotyper som 
associeras till landet 3 eftersom ett nation brand påverkar hur konsumenter uppfattar företag som 
associeras till landet i fråga.  

Ett lands nation brand påverkar försäljningen av både produkter som är tillverkade i landet och som 
associeras med landet.4 Företag på exportmarknader kan dra nytta av sitt ursprungslands nation 
brand i sin marknadsföring men forskning har konstaterat att företagens marknadsföring måste 
stämma överens med landets nation brand.5 

Europas länder har sedan slutet av 1900-talet genomgått stora förändringar. Globaliseringen har 
inneburit en flytt av fabriksjobb till låglöneländer samt en ökande specialisering mot 
kunskapsintensiva branscher.6 Politiskt har Sovjetunionens fall och EU:s utvidgning österut ritat om 
kartan för många europeiska länder.7  

Många länder genomför aktiviteter för att påverka sitt nation brand i positiv riktning och skapa 
“rätt” bild av landet utomlands.8 9 10 Samtidigt är nation brand sega strukturer som inte förändras 
lätt utan äldre bilder av ett land finns kvar länge.11 Detta gör att företag som ska expandera till en ny 
nationell marknad inte kan utgå från sin egen (aktuella) bild av sitt land utan bör ha kunskap om 
konsumenternas syn på ursprungslandet, vilka styrkor och svagheter konsumenterna associerar med 

                                                           
1 Nicola E. Stokburger-Sauer The relevance of visitors’ nation brand embeddedness and personality 
congruence for nation brand identification, visit intentions and advocacy. Tourism Management. 32 no. 6 
(2011): 1282–1289 
2 Mikael Andéhn, Patrick L’Espoir Decosta, The variable nature of country-to-brand association and its impact 
on the strength of the country-of-origin effect (2016) International Marketing Review, Vol. 33 Iss: 6, pp.851 – 
866 
3 Michael Chattalas, Thomas Kramer, Hirokazu Takada. The impact of national stereotypes on the country of 
origin effect: A conceptual framework. International Marketing Review. 25 no 1, (2008): pp.54 – 74.  
4 Stokburger-Sauer, Nicola E. The relevance of visitors’ nation brand embeddedness and personality 
congruence for nation brand identification, visit intentions and advocacy. Tourism Management 32 no 6 
(2011): 1282–1289 
5 Herz, Marc ; Diamantopoulos, Adamantios. Activation of country stereotypes: automaticity, consonance, and 
impact. Journal of the Academy of Marketing Science. Nr 4 (2013): 400-417. 
6 Antonelli, Cristiano and Fassio, Claudio. Globalization and the Knowledge-Driven Economy. Economic 
Development Quarterly (2016) 30: 3 –14 
7 Kaneva, Nadia (red.), Routledge Research in Cultural and Media Studies : Branding Post-Communist Nations : 
Marketizing National Identities in the “New” Europe, Taylor and Francis, 2011 
8 Anholt, Simon, Competitive identity: the brand management for nations, cities and regions, Palgrave 
Macmillan, New York, 2007 
9 Aronczyk, Melissa, Branding the nation: the global business of national identity, 2013 
10 Valaskivi, Katja. A brand new future? Cool Japan and the social imaginary of the branded nation. Japan 
Forum 25 Issue 4 (2013): 485-504. 
11 Anholt, Simon, Competitive identity: the brand management for nations, cities and regions, Palgrave 
Macmillan, New York, 2007 
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landet och därmed med företaget och dess produkter.12 För många europeiska företag är Sverige en 
intressant marknad eftersom över 80 procent av Sveriges import kommer från länder i Europa13 
samtidigt som Sverige är ett av världens rikaste länder14 och har en befolkning med en stark 
köpkraft.15 För att kunna dra nytta av den svenska marknaden är det av stor vikt för europeiska 
företag att ha en korrekt bild av sitt lands nation brand i Sverige.  

1.2 Syfte 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur exportföretag kan dra nytta av sitt ursprungslands nation 
brand i sin marknadsföring i Sverige.  

1.3 Frågeställningar 
• Hur framhäver företag sitt nationella ursprung i sin marknadsföring i Sverige? 
• Vilka värden kopplar svenska konsumenter till företagets ursprungsland?  
• Hur förhåller sig den bild som företaget ger av sitt land jämfört med svenska konsumenters 

syn på landet i fråga och jämfört med ursprungslandets önskade nation brand? 

  

                                                           
12 Mikael Andéhn, Patrick L’Espoir Decosta, The variable nature of country-to-brand association and its impact 
on the strength of the country-of-origin effect (2016) International Marketing Review. 33 Iss: 6, pp.851 – 866 
13 Ekonomifakta.se. Fredrik Carlgren. Sveriges handelspartner. (Hämtad 2017-01-23) 
14 Veckansaffärer.se. Världens 25 rikaste länder. 2016-04-01 (Hämtad 2017-01-24) 
15 Dinapengar.se. Svenskar är världens sjätte rikaste folk. 2015-10-14 (Hämtad 2017-01-23) 
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2 Teori 
Enligt Simon Anholt har varje land ett rykte. Detta rykte kan vara starkt eller svagt, enkelt eller 
komplext, positivt eller negativt. Vanligtvis är ryktet en konstant skiftande blandning av dessa 
komponenter.16 Det kan också beskrivas som “image”. Ett lands image är, ur ett 
marknadsföringsperspektiv, den övergripande uppfattning som konsumenter skapar för produkter 
från ett specifikt land, baserat på deras tidigare uppfattning av landets produktion och dess styrkor 
och svagheter på marknaden.17 Inom marknadsföringen finns flera olika forskningsområden om hur 
en nationell image påverkar konsumenters uppfattning av en produkt.18 Teoriavsnittet kommer att 
gå igenom teorier kring nation branding, country-of-origin och stereotyper samt hur dessa påverkar 
konsumenter och företag för att genom dessa teorier besvara uppsatsen frågeställningar om nation 
brand i Sverige och hur det påverkar företag som agerar på den svenska marknaden.  

2.1 Nation branding 

Today, the world is one market. The rapid advance of globalisation means that every 
country, every city and every region must compete with every other for its share of 
the world’s consumers, tourists, investors, students, entrepreneurs, international 
sporting and cultural events, and for the attention and respect of the international 
media, of other governments, and the people of other countries. 19  

Nation branding innebär skapandet och kommunikationen av en nationell identitet genom verktyg, 
tekniker och expertis lånade från den kommersiella världens marknadsföring av varumärken.20 

Det finns flera skäl till att ett land aktivt använder sig av nation branding. Det kan vara en medveten 
strategi för att generera kapital. Man kombinerar offentliga och privata resurser för att skapa 
finansiella fördelar inom turism, investeringar och handel. En annan aspekt är att ge politiker och 
statsmän legitimitet inom den internationella diplomatin, som handelsavtal och möjlighet att bättra 
på landets rykte i händelse av kriser. Den tredje aspekten handlar om att påverka den egna 
nationens självbild genom att skapa positiv uppmärksamhet internationellt och därigenom skapa 
stolthet och nationalism inom landet. Nation branding ses som mjuk makt till skillnad från hård makt 
som ekonomisk och militär makt.21 

Det är viktigt att inte blanda samman nation branding och nationsbyggande. Nation branding riktar 
sig utåt, till en internationell marknad och styrs av en ekonomisk logik. Nationsbyggande syftar till 

                                                           
16 Anholt, Simon, Competitive identity: the brand management for nations, cities and regions, Palgrave 
Macmillan, New York, 2007 
17 Ting-Hsiang Tseng George Balabanis, (2011),"Explaining the product-specificity of country-of-origin effects", 
International Marketing Review, Vol. 28 Iss 6 pp. 581 - 600  
18 Angell, Svein Ivar. National Reputation Management and the Competition State. Journal of Cultural Economy 
8 no 2 (2015): 184-201 
19 Anholt, Simon, Competitive identity: the brand management for nations, cities and regions, Palgrave 
Macmillan, New York, 2007 p. 1 
20 Aronczyk, Melissa, Branding the nation: the global business of national identity, 2013 
21 Ibid. 
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att skapa en inrikes gemenskap och styrs av en politisk logik. I nya stater, till exempel östeuropeiska 
stater efter Sovjetunionens fall, kan dessa processer pågå samtidigt.22  

Nation brand är väldigt stabila och obenägna att förändras. En förändring kräver antingen att landet i 
fråga märkbart förändras eller gör en aktiv handling mot eller för personer i andra länder. Till 
exempel gick Irland från bakvatten till keltisk tiger under 1990-talet, medan Jyllands-Postens 
publicering av Muhammed-teckningar fick konsumenter i muslimska länder att bojkotta danska 
produkter.23 

Enligt Anholt finns det sex huvudkanaler som skapar ett nation brand: 

1. Landets turistfrämjande och människors förstahandserfarenheter av landet som besökare 
2. Landets exportföretag och dess varumärken i de fall där företaget och varumärket har en 

tydlig koppling till nationen 
3. Politiska beslut, både internationella och nationella 
4. För företag påverkar investeringspolicy, rekrytering av internationella talanger och studenter 

och utländska företags möjlighet till expansion på marknaden 
5. Kulturellt utbyte och kulturella aktiviteter, som sporttävlingar och filmer 
6. Landets invånare, både kända personer och vanliga invånare24 

Genom att ha en god bild av sitt lands varumärke, vad det står för och vart det är på väg kan en stat 
styra och stärka sitt lands varumärke genom att koordinera dessa sex punkter.25 

2.1.1 Risker med nation branding 

En nation ägnar sig åt nation branding för att locka till sig olika intressenter. För att detta ska lyckas 
är det viktigt är att landet kan leverera det som man lyfter fram med sitt nation brand. Att locka 
turister med bilder på fantastiska sandstränder blir irrelevant om det saknas vägar för att ta sig till 
stränderna. Att locka investerare med ett nation brand som kunskapsnation kräver en helhet som 
täcker välutbildade invånare, högre forskning inom universitetssektorn och patentlagar, men även 
fungerande infrastruktur, rättsväsende och skattesystem.26  

En annan risk är om bilden som lyfts fram via nation branding inte stämmer med den bild som 
befolkningen själva har. Detta kan skapa inhemsk kritik, som, via internationella medier, kan påverka 
bilden av nationen utomlands i negativ riktning.  

Det är även stor risk att de olika nationella kanaler som Anholt lyfter fram inte lyckas samarbeta utan 
att var och en fokuserar på sina frågor, vilket skapar ett splittrat och ofokuserat nation brand.27  

                                                           
22 Ståhlberg, Per ; Bolin, Göran, Nationen som vara och gemenskap: identitet, agens och publik inom 
nationsmarknadsföring, Nordisk østforum, Vol. 29, nr. 3 (2015): 289-312 
23 Anholt, Simon, Competitive identity: the brand management for nations, cities and regions, Palgrave 
Macmillan, New York, 2007 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Kaneva, Nadia (red.), Routledge Research in Cultural and Media Studies : Branding Post-Communist Nations : 
Marketizing National Identities in the “New” Europe, Taylor and Francis, 2011 
27 Anholt, Simon, Competitive identity: the brand management for nations, cities and regions, Palgrave 
Macmillan, New York, 2007 
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2.1.2 Kritik mot nation branding 

Det finns kritik mot nation branding, både mot ämnets vetenskaplighet och dess effektivitet. Flera 
forskare inom ämnet arbetar även praktiskt med nation branding, något som riskerar att skapa en 
okritisk acceptans av värdet med företeelsen. Det finns dock ett växande antal forskare som intar ett 
kritiskt förhållningssätt, vilket ökar bredden på forskningen.28 En stor del av kritiken består av att 
man genom nation branding ändrar fokus från ett nationellt meningsskapande mellan medborgare 
till en global konkurrensutsatt arena med kommersiellt syfte.29 

Nation branding har studerats i samband med att länder i östra Europa behövde skapa sig en ny 
nationell självbild och ett nytt nation brand efter Sovjetunionens fall. När ett land utvecklar 
nationsbyggande och nation brand parallellt finns det en risk att man ersätter sociala, kulturella och 
politiska relationer mellan medborgare med en image skapad av ett, ofta utländskt, företag.30  

En annan invändning är att få länder lyckas ta fram ett nation brand som är unikt. Oftast lyfter ett 
land fram samma attribut som även andra länder vill lyfta i sitt nation brand, till exempel “cool” som 
använts för att marknadsföra så skilda länder som Storbritannien, Japan, Korea, Lettland, Schweiz, 
Jamaica och Finland.31  

En förklaring som förts fram är att mycket av kritiken beror på de termer man använder, snarare än 
ämnet i sig. Begreppet “varumärke” upplevs som kommersiellt och därmed fel att använda i 
samband med nationer, medan image och nationell identitet inte skapar lika negativa associationer. 
Enligt det här synsättet är det företagen som härmar nationer när de skapar sina varumärken och 
ersätter en nations myter, hjältar och flagga med berättelser, myter och färger som ska skapa 
identifikation med företaget.32  

Oavsett vilken ståndpunkt man har till nation branding bygger det på en diskurs om global 
konkurrens där nationell framgång likställs med ekonomisk framgång. Nation branding bidrar till 
detta och gör det motiverat att dra paralleller mellan varumärken och nationer.33  

2.2 Country of origin 
Landets nation brand omsätts i country-of-origin effekten, COO. Det innebär att ursprungslandets 
rykte och image påverkar hur en produkt uppfattas av konsumenter.34 Country-of origin effekten kan 
ses som den påverkan som COO-information har på konsumentens vad gäller faktorer som 

                                                           
28 Ståhlberg, Per ; Bolin, Göran, Nationen som vara och gemenskap: identitet, agens och publik inom 
nationsmarknadsföring, Nordisk østforum, Vol. 29, nr. 3 (2015): 289-312 
29 Angell, Svein Ivar, and Mads Mordhorst. "National Reputation Management and the Competition State." 
Journal of Cultural Economy 8.2 (2015): 184-201.  
30 Kaneva, Nadia (red.), Routledge Research in Cultural and Media Studies : Branding Post-Communist Nations : 
Marketizing National Identities in the “New” Europe, Taylor and Francis, 2011 
31 Valaskivi, Katja. A brand new future? Cool Japan and the social imaginary of the branded nation. Japan 
Forum 25 Issue 4 (2013): 485-504.  
32 Olins, W. "Branding the Nation the Historical Context." The Journal of Brand Management 9.4 (2002): 241-
48. 
33 Kaneva, Nadia. Nation Branding: Toward an Agenda for Critical Research. International Journal of 
Communication, 5 (2011): 117-141. ISSN: 1932-8036 
34 Mikael Andéhn, Patrick L’Espoir Decosta, The variable nature of country-to-brand association and its impact 
on the strength of the country-of-origin effect (2016) International Marketing Review. 33 Iss: 6, pp.851 – 866 
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produktutvärdering, upplevd risk, köpintentioner med mera.35 Konsumenters kunskap om 
varumärkens COO kommer i stor utsträckning från reklam och marknadsföring.36 

Tidigare forskning definierade COO som det land som varan hade producerats i, det vill säga “Made 
in”. Denna inriktning kallas country-of-origin labeling. Made in-etiketter har betydelse för 
konsumenter, speciellt när köpet innehåller en risk. Till exempel får en livsmedelsskandal i ett land 
stor betydelse för konsumenters syn på alla livsmedelsprodukter med Made in-etiketter från det 
landet.37  

Utvecklingen inom företagsvärlden, med globalisering, outsourcing av produktion och fokus på 
varumärken har gjort att Made in-etiketten inte speglar konsumentens bild av produktens ursprung. 
De flesta ser Iphone som en amerikansk produkt även om den är tillverkad i Kina. Inom forskningen 
har COO har därför fått betydelsen “varumärkets ursprung” eller snarare platsen där varumärket 
upplevs ha sitt ursprung. Smirnoff ses till exempel som en rysk vodka, trots att den ägs av ett brittiskt 
företag.38  

Både språkliga och visuella symboler signalerar varumärkets ursprung och skapar associationer till en 
nation. Exempel på språkliga symboler är varumärkets namn och slogan medan exempel på visuella 
symboler är färger, bilder och symboler.39 I en undersökning bland amerikanska studenter såg 
53 procent det finska företaget Nokia som ett japanskt företag eftersom de associerade namnet 
(språket) till Japan.40 En annan undersökning visade att en parfym med ett franskt klingande namn 
upplevdes som lyxigare än parfymer med namn som saknade koppling till Frankrike.41  

Forskning har visat att COO har påverkan även om konsumenten har fel association till ett 
varumärkes ursprung. Ser konsumenten Smirnoff som ryskt kommer konsumtionen påverkas av 
Rysslands agerande, oavsett hur ägarbilden ser ut. Det motsatta gäller också, en konsument som vet 
att Opel är tyskt kan undvika att koppla varumärket till Tysklands positiva COO inom teknik om Opel 
inte upplevs som “tyskt nog” för att associeras med Tyskland. Detta gör det viktigt att se COO ur 
konsumentens synvinkel, det är konsumentens upplevda koppling mellan varumärke och land som 
har betydelse, inte ägarstruktur eller produktionsland. Det innebär att en produkt som konsumenten 
inte associerar med landet inte tar del av den effekt som COO ger, varken i positiv eller negativ 
bemärkelse.42  

                                                           
35 Herz, Marc ; Diamantopoulos, Adamantios. Activation of country stereotypes: automaticity, consonance, 
and impact. Journal of the Academy of Marketing Science. Nr 4 (2013): 400-417.  
36 Ibid.  
37 Mikael Andéhn, Patrick L’Espoir Decosta, The variable nature of country-to-brand association and its impact 
on the strength of the country-of-origin effect (2016) International Marketing Review, Vol. 33 Iss: 6, pp.851 – 
866 
38 Ibid. 
39 Herz, Marc ; Diamantopoulos, Adamantios. Activation of country stereotypes: automaticity, consonance, 
and impact. Journal of the Academy of Marketing Science. Nr 4 (2013) 
40 Alfred Rosenbloom & James E. Haefner Country-of-Origin Effects and Global Brand Trust: A First Look. 
Journal of Global Marketing. Issue 4. Pages 267-278.  
41 Michael Chattalas, Thomas Kramer, Hirokazu Takada. The impact of national stereotypes on the country of 
origin effect: A conceptual framework. International Marketing Review. 25 no 1, (2008): pp.54 – 74.  
42 Mikael Andéhn, Patrick L’Espoir Decosta, The variable nature of country-to-brand association and its impact 
on the strength of the country-of-origin effect (2016) International Marketing Review. 33 Iss: 6, pp.851 – 866 
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Det finns flera olika faktorer som påverkar COO-effekten, till exempel sektor, kunskapsnivå, 
mängden information, upplevd risk och produktkategori. 

Sektor. Till exempel associerar de flesta Tyskland med teknik på grund av deras framgångsrika 
industrisektor och Frankrike med parfymer på grund av landets stora mode - och skönhetsindustri.43 
COO-effekten har visat sig vara större för produkter som är tekniskt komplexa, designade44 eller 
dyra.45 

Köparens kunskapsnivå och engagemang. Låg kunskap om produktkategorin ger större tilltro till 
COO medan ett stort engagemang gör kunden mer benägen att söka egen kunskap och får därmed 
mindre behov av COO som vägledning.46 Nationella stereotyper har större påverkan på vanliga 
konsumenter eftersom professionella inköpare har större erfarenhet och större möjlighet att göra 
välgrundade val. Till exempel har en vanlig konsument sällan möjlighet att ta reda på att företag X i 
Kina säljer grönsaker utan giftiga bekämpningsmedel medan man ska undvika företag Y och Z. Då är 
det enklare att satsa på en produkt från valfritt företag från Australien där man har större tillit till 
landets förmåga att efterleva regler om bekämpningsmedel och livsmedelssäkerhet. Ett företag har 
däremot möjlighet att ta reda på mer om ett enskilt företag i Kina och även kontrollera produkterna 
för att säkra kvaliteten.47  

Mängden information. Värdet av COO minskar om konsumenten har många kvalitetsindikatorer att 
välja mellan, som pris och återförsäljarens rykte.48 

Upplevd risk. Hur mycket man upplever att man behöver förklara och motivera sitt val för andra. Till 
exempel gör Tysklands rykte som producent av teknik det enklare att förklara varför man köpt en 
robotdammsugare av okänt märke men av tyskt ursprung, till skillnad om robotdammsugaren är av 
albanskt ursprung. Risken har inget med produktens kvalitet att göra utan enbart hur konsumenten 
tror att köpet uppfattas av andra.49 

Produktkategori. Konsumenten kan ha stor aversion mot Ryssland och ryska produkter i allmänhet 
men ändå föredra den “ryska” vodkan Smirnoff eftersom man har bilden av att rysk vodka håller hög 
kvalitet. Det vill säga för produktkategorin vodka finns en positiv koppling till Ryssland.50  

                                                           
43 Kapferer, Jean Noël, The new strategic brand management: advanced insights and strategic thinking, 5. ed., 
Kogan Page, London, 2012 
44 fashion-oriented - författarnas översättning 
45 Michael Chattalas, Thomas Kramer, Hirokazu Takada. The impact of national stereotypes on the country of 
origin effect: A conceptual framework. International Marketing Review. 25 no 1, (2008): pp.54 – 74.  
46 Ibid. 
47 Kapferer, Jean Noël, The new strategic brand management: advanced insights and strategic thinking, 5. ed., 
Kogan Page, London, 2012 
48 Michael Chattalas, Thomas Kramer, Hirokazu Takada. The impact of national stereotypes on the country of 
origin effect: A conceptual framework. International Marketing Review. 25 no 1, (2008): pp.54 – 74.  
49 Kapferer, Jean Noël, The new strategic brand management: advanced insights and strategic thinking, 5. ed., 
Kogan Page, London, 2012 
50 Mikael Andéhn, Patrick L’Espoir Decosta, The variable nature of country-to-brand association and its impact 
on the strength of the country-of-origin effect (2016) International Marketing Review, Vol. 33 Iss: 6, pp.851 – 
866 
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2.2.1 Consumer ethnocentrism 
Etnocentriska personer anser att deras kultur är överlägsen andra kulturer. Ju mer etnocentrisk en 
person är ju mer föredrar man sin egen kultur, och kulturer som liknar ens egen, och avvisar kulturer 
som skiljer sig från den egna kulturen.51  

Consumer ethnocentrism innebär att en konsument systematiskt favoriserar inhemska produkter 
före utländska produkter. Konsumenter som är starkt etnocentriska i sin konsumtion anser att det är 
fel att köpa utländska produkter eftersom det skadar det egna landets ekonomi, ökar risken för 
arbetslöshet och är opatriotiskt.52 COO har en stark påverkan på etnocentriska konsumenter.53  

2.2.2 Kritik mot COO 
Vikten och relevansen med country-of-origin har ifrågasatts inom forskningen. Det har visat sig att 
konsumenter ofta saknar kunskap om ett varumärkes ursprung, att konsumenter ser COO som 
oviktigt samt att de sällan har för avsikt att använda COO i sin bedömning av en produkt. Detta ses 
av vissa forskare som bevis för att COO har en obetydlig påverkan på konsumenters köpbeslut i de 
flesta fall.54  

Andra forskare ifrågasätter detta förhållningssätt eftersom kritiken bygger på tesen att konsumenter 
är aktiva i sin användning av COO, att konsumenten ser COO som relevant information och medvetet 
kommer att använda den informationen i sin produktutvärdering. Studier har visat att COO-effekten 
även kan ha en omedveten och automatisk påverkan på konsumenten. Genom COO-effekter i 
miljön, som subtila symboler, kommer konsumenten att omedvetet associera produkten till 
nationella stereotyper. Dessa stereotyper påverkar produktutvärderingen även om konsumenten 
inte planerat att basera sin bedömning på COO-information. Enligt detta synsätt är det inte relevant 
att avfärda COO påverkan på konsumenter utan forskningen bör byta fokus från konsumenters 
medvetna val till konsumenters automatiska beslutsprocesser.55 

2.3 Stereotyper  
Både ett lands nation brand och COO påverkas av de bilder av landet som en person har. Ofta bygger 
dessa bilder på stereotyper.  

Enligt Nationalencyklopedin är en stereotyp en förenklad, ofta allmänt omfattad föreställning om 
utmärkande egenskaper hos alla som tillhör en viss grupp, t.ex. nation, ras, religion eller kön, också 
en där man själv ingår.56 Nationella stereotyper är förenklade föreställningar om befolkningen i ett 
land. Nationella stereotyper formas direkt, genom egen erfarenhet, eller indirekt, till exempel 

                                                           
51 Carolin Claudia Seitz, Jutta Roosen, Does consumer ethnocentrism influence product knowledge? Food 
Quality and Preference (2015) Food quality and preference. Volume 43, Pages 113–121.  
52 Yan Lia, Hongwei Heb, Evaluation of international brand alliances: Brand order and consumer 
ethnocentrism. Journal of Business Research (2013) Volume 66, Issue 1, Pages 89–97.  
53 Michael Chattalas, Thomas Kramer, Hirokazu Takada. The impact of national stereotypes on the country of 
origin effect: A conceptual framework. International Marketing Review. 25 no 1, (2008): pp.54 – 74.  
54 Herz, Marc ; Diamantopoulos, Adamantios. Activation of country stereotypes: automaticity, consonance, 
and impact. Journal of the Academy of Marketing Science. Nr 4 (2013): 400-417 
55 Ibid. 
56 Nationalencyklopedin.se. Stereotyp. 2016. (Hämtad 2012016-11-21) 
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genom utbildning och media.57 Stereotyper bygger på uppfattade och faktiska relationer kring 
ekonomi, geografi, normer och makt.58  

Stereotyper skapas inom en kultur. Kulturer skapas av ett samhälles geografi, ekonomi, demografi, 
genetik och historia. Den kultur som uppstår i samhället visar sig i samhällets normer, ideal och 
värden. Inga samhällen har identiska kulturella system59 och på samma sätt har inga samhällen 
identiska stereotyper.60 

Nationella stereotyper kan påverka konsumenters uppfattning av ett varumärke.61 Stereotyper 
fungerar som en genväg som förenklar en individs interaktion med en komplex omvärld. På detta 
sätt kan nationella stereotyper underlätta konsumentens slutsatser om en produkts kvalitet, 
speciellt i de fall där annan information om produkten saknas eller där konsumenten har liten 
kunskap i ämnet. Särskilt COO kan fungera som ett attribut som, via stereotyper, länkar en produkt 
till positiva eller negativa associationer till ett land.62 Har konsumenten en låg kännedom om ett 
lands produkter träder nationella stereotyper in och ger konsumenten möjlighet att utvärdera även 
okända produkter som kopplas samman med landet i fråga.63 Har konsumenten däremot egen 
kunskap och erfarenhet av produkten och produktkategorin har COO mindre påverkan.64 COO-
effekten skiljer sig åt mellan olika länder eftersom stereotyper skiljer sig åt mellan olika kulturer.65  

Nationella stereotyper kan delas in på olika sätt. En indelning baserar sig på skiljelinjen mellan det 
funktionella och det emotionella. Tyskland har en funktionell nationell stereotyp, man associerar 
Tyskland och dess produkter med användbarhet. Frankrike illustrerar den emotionella stereotypen 
genom att skapa associationer till känslor som lyx och njutning. Reklam kan också delas in i 
funktionell, faktabaserad, och emotionell, känslobaserad.66  

Ett land med funktionell nationell stereotyp får effekt av COO i reklam med en faktabaserad 
framtoning medan ett varumärke från ett land med en emotionell nationell stereotyp får effekt 
genom en mer känslobaserad reklam. Bara när ett varumärkes reklam matchar den nationella 
stereotypen kan reklamen påverka konsumentens köpbeslut och word-of-mouth i en positiv riktning. 
Om budskapen från produkten och den nationella stereotypen inte passar ihop får det negativ 
påverkan på konsumentens uppfattning om varumärket. Det är bättre att helt undvika att koppla sitt 

                                                           
57 Herz, Marc ; Diamantopoulos, Adamantios. Activation of country stereotypes: automaticity, consonance, 
and impact. Journal of the Academy of Marketing Science. Nr 4 (2013): 400-417.  
58 Cuddy, A.J.C. ; Fiske, S.T. ; Kwan, V.S.Y. ; Glick, P. ; Demoulin, S. ; Leyens, J.P. ; Bond, M.H. ; Croizet, J.C. ; 
Ellemers, N. ; Sleebos, E. Is the stereotype content model culture-bound? A cross-cultural comparison reveals 
systematic similarities and differences. British Journal of Social Psychology 48 no.1 (2009):1-33.  
59 Ibid.  
60 Michael Chattalas, Thomas Kramer, Hirokazu Takada. The impact of national stereotypes on the country of 
origin effect: A conceptual framework. International Marketing Review. 25 no 1, (2008): pp.54 – 74.  
61 Ibid.  
62 Herz, Marc ; Diamantopoulos, Adamantios. Activation of country stereotypes: automaticity, consonance, 
and impact. Journal of the Academy of Marketing Science. Nr 4 (2013): 400-417.  
63 Michael Chattalas, Thomas Kramer, Hirokazu Takada. The impact of national stereotypes on the country of 
origin effect: A conceptual framework. International Marketing Review. 25 no 1, (2008): pp.54 – 74.  
64 Herz, Marc ; Diamantopoulos, Adamantios. Activation of country stereotypes: automaticity, consonance, 
and impact. Journal of the Academy of Marketing Science. Nr 4 (2013): 400-417.  
65 Michael Chattalas, Thomas Kramer, Hirokazu Takada. The impact of national stereotypes on the country of 
origin effect: A conceptual framework. International Marketing Review. 25 no 1, (2008): pp.54 – 74.  
66 Ibid. 
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varumärke till COO snarare än att kommunicera det på ett sätt som skär sig mot den underliggande 
nationella stereotypen.67  

En annan modell för att bryta ner nationella stereotyper är the Stereotype Content Model, SCM, där 
man placerar stereotyper i två dimensioner, kompetens (egenskaperna kompetens, intelligens, 
självsäkerhet, effektivitet, konkurrenskraftighet och självständighet) och värme (egenskaperna 
vänlig, välmenande, uppriktig, godmodig, varm och pålitlig).68 Modellen bygger på teorin att 
människan är en social varelse som delar in sig själv och andra i “in-grupper” (in groups) och “ute 
grupper” (out-groups). När man möter medlemmar från en out-group frågar man sig två frågor: Har 
de intentionen att skada mig och har de kapacitet att skada mig? Detta ger de två grundbegreppen i 
SCM, värme och kompetens.69 Värme bedöms utifrån den potentiella skada eller stöd som 
främlingen kan ge medan kompetens speglar hur väl man upplever att främlingen kan genomföra sin 
intention.70 Värme och kompetens har visats sig vara begrepp som gör det möjligt att bedöma 
stereotyper på olika nivåer som individ, grupp och nation.71 Genom att stereotyper innehåller två 
olika dimensioner är de psykologiskt konsekventa. Man kan se en grupp som vänlig men hjälplös (till 
exempel en gammal person som snäll men gaggig) och en annan grupp som kompetent men hjärtlös 
(i USA där forskningen gjordes framställs ofta asiater som kalla men effektiva) utan att uppleva 
psykologiskt obehag.72 

Stereotyper är ofta en blandning av dessa två dimensioner, vilket ger stereotyper med antingen hög 
kompetens och låg värme eller låg kompetens och hög värme. En italienare bosatt i Tyskland 
förklarade det så här: ‘Germans love Italians, but don't admire them. Italians admire Germans, but 
don't love them’.73 Enbart den egna gruppen och dess nära allierade kan ha högt på bägge 
dimensionerna.74 Konkurrenter ger genomgående låga utslag på värme-skalan medan icke-

                                                           
67 Herz, Marc ; Diamantopoulos, Adamantios. Activation of country stereotypes: automaticity, consonance, 
and impact. Journal of the Academy of Marketing Science. Nr 4 (2013): 400-417.  
68 Cuddy, A.J.C. ; Fiske, S.T. ; Kwan, V.S.Y. ; Glick, P. ; Demoulin, S. ; Leyens, J.P. ; Bond, M.H. ; Croizet, J.C. ; 
Ellemers, N. ; Sleebos, E. Is the stereotype content model culture-bound? A cross-cultural comparison reveals 
systemiatic similarities and differences. British Journal of Social Psychology 48 no.1 (2009):1-33.  
69 Värme och kompetens är begrepp som används inom samhällsvetenskaperna enligt Cuddy et al (2009) 
70 Cuddy, A.J.C. ; Fiske, S.T. ; Kwan, V.S.Y. ; Glick, P. ; Demoulin, S. ; Leyens, J.P. ; Bond, M.H. ; Croizet, J.C. ; 
Ellemers, N. ; Sleebos, E. Is the stereotype content model culture-bound? A cross-cultural comparison reveals 
systemiatic similarities and differences. British Journal of Social Psychology 48 no.1 (2009):1-33.  
71 Ivens, Bjoern S. ; Leischnig, Alexander ; Muller, Brigitte ; Valta, Katharina. On the Role of Brand Stereotypes 
in Shaping Consumer Response toward Brands: An Empirical Examination of Direct and Mediating Effects of 
Warmth and Competence. Psychology & Marketing 32 no. 8(2015) 
72 Fiske, S.T., Cuddy, A.J.C., Glick, P. & Xu, J. A model of (often mixed) stereotype content: Competence and 
warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of personality and social 
psychology 82 no. 6 (2002): 878-902 
73 Cuddy, A.J.C. ; Fiske, S.T. ; Kwan, V.S.Y. ; Glick, P. ; Demoulin, S. ; Leyens, J.P. ; Bond, M.H. ; Croizet, J.C. ; 
Ellemers, N. ; Sleebos, E. Is the stereotype content model culture-bound? A cross-cultural comparison reveals 
systemiatic similarities and differences. British Journal of Social Psychology 48 no.1 (2009):1-33. Page 2 
74 Fiske, S.T., Cuddy, A.J.C., Glick, P. & Xu, J. A model of (often mixed) stereotype content: Competence and 
warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of personality and social 
psychology 82 no. 6 (2002): 878-902 
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konkurrenter ses som varma. Personer med hög status ses som kompetenta medan personer med 
låg status ses som inkompetenta. 75  

The Stereotype Content Model, SCM, användes i en undersökning av hur EU-medborgare upplever 
andra EU-länder. Forskare frågade studenter i 7 EU-länder76 hur de ansåg att andra EU-medborgare 
såg på olika EU-länder utifrån värme och kompetens, det vill säga det handlade inte om 
studenternas egna åsikter utan vilka stereotyper de ansåg att EU-medborgare i allmänhet har om 
olika länder.77 Studiens resultat sammanfattas i figur 1. 

  

                                                           
75 Cuddy, A.J.C. ; Fiske, S.T. ; Kwan, V.S.Y. ; Glick, P. ; Demoulin, S. ; Leyens, J.P. ; Bond, M.H. ; Croizet, J.C. ; 
Ellemers, N. ; Sleebos, E. Is the stereotype content model culture-bound? A cross-cultural comparison reveals 
systemiatic similarities and differences. British Journal of Social Psychology 48 no.1 (2009):1-33.  
76 I studien ingick studenter från Belgien, Frankrike, Tyskland, Nederländerna, Portugal, Spanien och 
Storbritannien 
77 Fiske, S.T., Cuddy, A.J.C., Glick, P. & Xu, J. A model of (often mixed) stereotype content: Competence and 
warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of personality and social 
psychology 82 no. 6 (2002): 878-902 
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Figur 1: EU-länder placerade på skala värme-kompetens78 

 

 

 

Figur 1 visar EU-nationer placerade enligt skalan värme-kompetens. De samlas i tre kluster: låg 
kompetens - hög värme (LC-HW), hög kompetens - låg värme (HC-LW), mycket hög kompetens - 
mycket låg värme (HHC-LLW). Stjärna indikerar klustrets center. Diagrammet är justerat av 
författarna och för tydlighets skull är enbart aggregerade värden medtagna.  

  

                                                           
78 Cuddy, A.J.C. ; Fiske, S.T. ; Kwan, V.S.Y. ; Glick, P. ; Demoulin, S. ; Leyens, J.P. ; Bond, M.H. ; Croizet, J.C. ; 
Ellemers, N. ; Sleebos, E. Is the stereotype content model culture-bound? A cross-cultural comparison reveals 
systemiatic similarities and differences. British Journal of Social Psychology 48 no.1 (2009):1-33.  
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Diagram 1 

  Låg kompetens Hög kompetens 

Låg värme Den minst attraktiva positionen. 

Parasiter på samhällskroppen. 

Länder: inga enligt Figur 2. 

Framgångsrika konkurrenter. 

Länder: Sverige och Finland enligt 
Figur 2. 

Hög värme Medarbetare och lägre 
samarbetspartner. 

Länder: Grekland och Portugal 
enligt Figur 2. 

Ideal position. 

Den egna gruppen och allierade. 

Länder: inga länder enligt figur 2.  

 

Diagram 1 visar typiska stereotyper samt europeiska länder enligt dimensionerna värme och 
kompetens. 79 80 

2.4 Konsekvenser för företag 
För företag har ett nation brand stor betydelse eftersom det kan attrahera eller stöta bort kunder, 
investerare, arbetskraft, studenter och internationella experter. Eftersom effekterna av ett nation 
brand är starkt påverkade av både sektor och land81 behöver bägge dessa perspektiv vägas in.  

COO påverkar konsumenter men det är viktigt att varumärkets image matchar de nationella 
stereotyper som konsumenterna har.82 När en stereotyp aktiveras hos konsumenten beror dess 
påverkan på vilken typ av stereotyp som COO framkallar hos konsumenten. Bara när varumärkets 
kommunikation och den nationella stereotypen matchar påverkas konsumenten i positiv riktning.83 

För företag är det bättre att undvika en koppling till COO hellre än att riskera att deras 
marknadsföring skapar en dissonant image hos konsumenter.84  

Stereotyper används både för att bedöma människor och varumärken enligt dimensionerna värme 
och kompetens. Stereotypers position på skalan värme-kompetens har stark påverkan genom att de 
förutsäger de känslor som ett varumärke skapar. Företag bör därför ta hänsyn till stereotyper när de 
positionerar sitt varumärke och tar fram kommunikationsstrategier. Idealt ska en 
                                                           
79 Fiske, S.T., Cuddy, A.J.C., Glick, P. & Xu, J. A model of (often mixed) stereotype content: Competence and 
warmth respectively follow from perceived status and competition. Journal of personality and social 
psychology 82 no. 6 (2002): 878-902 
80 Cuddy, A.J.C. ; Fiske, S.T. ; Kwan, V.S.Y. ; Glick, P. ; Demoulin, S. ; Leyens, J.P. ; Bond, M.H. ; Croizet, J.C. ; 
Ellemers, N. ; Sleebos, E. Is the stereotype content model culture-bound? A cross-cultural comparison reveals 
systemiatic similarities and differences. British Journal of Social Psychology 48 no.1 (2009):1-33.  
81 Kapferer, Jean Noël, The new strategic brand management: advanced insights and strategic thinking, 5. ed., 
Kogan Page, London, 2012 
82 Herz, Marc ; Diamantopoulos, Adamantios. Activation of country stereotypes: automaticity, consonance, 
and impact. Journal of the Academy of Marketing Science. Nr 4 (2013): 400-417.  
83 Ibid. 
84 Ibid.  
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varumärkeskampanj innehålla höga värden både för värme och kompetens.85 När ett varumärkes 
reklam matchar den nationella stereotypen kan reklamen påverka konsumentens köpbeslut och 
word-of-mouth i en positiv riktning. Ett land med funktionell nationell stereotyp får effekt av COO i 
reklam med en faktabaserad framtoning medan ett varumärke från ett land med en emotionell 
nationell stereotyp får effekt genom en mer känslobaserad reklam. Om budskapen från produkten 
och den nationella stereotypen inte passar ihop får det negativ påverkan på konsumentens 
uppfattning om varumärket. Det är viktigt för företag att förhålla sig till rätt stereotyper eftersom 
forskningen har visat att det är bättre för företag att helt undvika att koppla sitt varumärke till COO 
snarare än att kommunicera det på ett sätt som skär sig mot den underliggande nationella 
stereotypen.86  

2.5 Teoretisk syntes 
Teorikapitlet har presenterat flera forskares syn på nation brand, nation branding, country-of-origin 
samt stereotyper. Eftersom uppsatsen fokuserar hur exportföretag kan dra nytta av sitt 
ursprungslands nation brand i sin marknadsföring i Sverige kommer teorierna att utgå från detta 
perspektiv.  

Teorier kring nation brand kommer i uppsatsen att användas både för att fastställa nation brand i 
Sverige men även för att ta reda på ursprungslandets önskade nation brand. I samband med 
ursprungslandets önskade nation brand kommer teorierna om nation branding att användas för att 
analysera arbetet med nation branding. Teorier kring country of origin kommer att ligga till grund för 
undersökningen om vilka värden svenska konsumenter kopplar till företagets ursprungsland.  

Stereotyper är viktiga komponenter både i nation brand och COO varför studien kommer att utgå 
från teorierna om stereotyper för att undersöka vilka stereotyper som företag har att förhålla sig till 
på den svenska marknaden. 

De teorier och modeller som presenterats har legat till grund för studiens intervjuguider. Teorier 
kring nation brand och nation branding har använts för att skapa frågor i intervjuguiden för att möta 
studiens syfte att undersöka hur exportföretag kan dra nytta av sitt ursprungslands nation brand i sin 
marknadsföring i Sverige, samt frågeställningen om företagens ursprungslands önskade nation 
brand. Frågeguiden har kompletterats med frågor grundade i teorier kring country of origin för att 
skapa underlag för studiens frågeställning om vilka värden svenska konsumenter kopplar till 
företagets ursprungsland. Ytterligare underlag till frågeguiden har hämtats från teorierna kring 
stereotyper. 

  

                                                           
85 Ivens, Bjoern S. ; Leischnig, Alexander ; Muller, Brigitte ; Valta, Katharina. On the Role of Brand Stereotypes 
in Shaping Consumer Response toward Brands: An Empirical Examination of Direct and Mediating Effects of 
Warmth and Competence. Psychology & Marketing 32 no. 8(2015):808-820. 
86 Herz, Marc ; Diamantopoulos, Adamantios. Activation of country stereotypes: automaticity, consonance, 
and impact. Journal of the Academy of Marketing Science. Nr 4 (2013): 400-417.  
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3 Metod  
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur exportföretag kan dra nytta av sitt ursprungslands nation 
brand i sin marknadsföring i Sverige. En kvalitativ ansats valdes för att få en djupare kunskap om 
företagens marknadsföringsbeslut, med syfte att inte bara få reda på vad företagen har gjort utan 
även varför och vilka fördelar och nackdelar de ser med sina marknadsföringsbeslut. En kvalitativ 
ansats ger en mer djupgående kunskap87 och lägger tonvikten på ord snarare än kvantifiering vid 
analys av data.88  

För att få en tydligare bild av området kombinerades två kvalitativa samhällsvetenskapliga 
forskningsmetoder, intervjuer och dokumentstudier. Metodkombinationen gjorde det möjligt att 
betrakta området ur olika perspektiv. Intervjuer med nyckelpersoner gav en bild av bakgrund, syfte 
och erfarenheter medan dokument visar den bild som faktiskt visas fram. Att kombinera två 
metoder breddar underlaget och låter svagheter i en metod kompenseras av starka sidor i en annan 
metod.89 Det är en pragmatisk syn som utgår från de metoder som fungerar bäst för att undersöka 
frågan.90 Kombinationen gör det möjligt att både kontrollera och jämföra material från de olika 
källorna.91  

Forskningsintervjuer använder människors svar på frågor som datakälla. Intervjuer är en lämplig 
metod för att undersöka komplexa frågor där material finns att hämta från nyckelpersoner som har 
kunskaper utifrån sin position. Intervjuer ger möjlighet att ta del av åsikter, uppfattningar och 
erfarenheter på djupet. De ger material som visar vad människor säger att de gör, tänker eller 
tycker.92  

Dokumentstudier använder dokument som en primär datakälla. Dokument används för att belägga 
det som undersöks, genom att det har ett värde som överstiger dess bokstavliga innehåll, man tolkar 
materialet. Det visar vad som har dokumenterats, till exempel skrivits, fotograferats eller filmats.93  

Undersökningens två metoder har använts parallellt. Dokument har använts för att skapa underlag 
till intervjuerna. Intervjuerna har i sin tur skapat ny kunskap som använts för att finna fler 
dokumentära källor och även hitta nya aspekter på de initiala dokumenten.94  

3.1 Urval  
För att undersöka hur exportföretag kan dra nytta av sitt ursprungslands nation brand i sin 
marknadsföring i Sverige är det viktigt att göra ett korrekt urval. För att ge möjlighet till ett relevant 
och fylligt underlag till studien bör det finnas en tydlig bild av landet hos svenska konsumenter, det 
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bör finnas företag från landet i fråga på den svenska marknaden samt landet bör ha ett pågående 
arbete med nation branding.  

Det finns flera europeiska länder som uppfyller dessa krav så Finland valdes ut genom ett subjektivt 
urval. Finland är intressant genom att ha ett starkt och komplext nation brand i Sverige. Sverige och 
Finland har en lång gemensam historia, ett delvis gemensamt språk, aktuella politiska samarbeten 
samt en viss rivalitet inom till exempel sport. Det finns starka ekonomiska band mellan länderna och 
Sverige är ofta förstahandsvalet för finska företag som vill expandera västerut.95 Finland arbetar 
sedan 2008 med nation branding vilket ger dem ett aktuellt önskat nation brand.  

För att undersöka Finlands nation brand och hur företagen bör förhålla sig till det behövs ytterligare 
urval. Det andra urvalet är delat i två kategorier, myndighet och företag.  

Arbetet med Finlands varumärke, dess nation brand, styrs av finska staten via Team Finland.96 Team 
Finland är ett nätverk som samlar finska myndigheter och statsfinansierade organisationer för att 
främja Finlands och de finska företagens framgång ute i världen, ge en effektiv användning av 
offentliga resurser och främja export och investeringar.97 

Team Finlands organisationer valdes ut via ett icke-sannolikhetsurval för att spegla uppsatsens 
kvalitativa ansats. Organisationerna inom Team Finland har olika uppdrag varför en subjektiv 
urvalsprocess gav de källor som kan bidra med relevant information om ämnet, ett explorativt 
urval.98 För det svenska perspektivet valdes Finsk-svenska Handelskammaren, FINSVE. FINSVE är ett 
viktigt urval för studien, eftersom myndigheten representerar Finlands officiella handelsfrämjande i 
Sverige.99 

Finsk-svenska handelskammaren (FINSVE) är en pålitlig partner och en resurs för finländska företag. 
Vi hjälper framför allt små och medelstora företag att starta sin affärsverksamhet på den svenska 
marknaden. FINSVE har resurser, kompetens och ett samarbetsnätverk, som ger ditt företag 
möjlighet att utvecklas i enlighet med dina målsättningar.100 

Ramen för urvalet av finska företag baseras på kravet att moderföretaget är finskt och att företaget 
utför handel i Sverige. Urvalet avgränsas till konsumentföretag eftersom de teorier som uppsatsen 
utgår ifrån har störst påverkan på privata konsumenter.101 För att hålla studien aktuell gjordes ett 
explorativt urval från företag som under de senaste åren har genomfört nationella 
marknadsföringskampanjer i Sverige där Finland lyfts som ursprungsland. Urvalet styrdes av den 
kvalitativa ansatsen, vilket ger få källor som studeras djupgående. Idealt borde storleken på urvalet 
styrts av ett kumulativt förhållningssätt, antalet källor borde ha utökats tills mättnad uppnåtts. På 
grund av undersökningens begränsningar i tid och resurser valdes ett pragmatiskt tillvägagångssätt 
och antalet källor styrdes av de resurser som fanns till förfogande. Urvalet styrdes också av att den 
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förväntade svarsfrekvensen var hög.102 De facto blev svarsfrekvensen 100 procent. Urvalet gav tre 
företag: Puustelli, K-rauta och Iittala. 

Puustelli, K-rauta och Iittala lyfter alla sitt finska ursprung i sin marknadsföring i Sverige och de 
marknadsför sig med finsk kvalitet och design. De agerar även inom liknande branscher: bygg, 
inredning och design. 

Puustelli är ett företag som tillverkar och säljer köksinredning. Puustelli har funnits på den svenska 
marknaden sedan 1991. De har 13 butiker i Sverige som säljer kök som tillverkas i Puustellis finska 
fabrik. Butikerna har svensk personal, det är enbart produktionen som är finsk.103 Deras 
marknadsföring betonar finsk kvalitet och “Puustelli med två u och två l” oftast med finskt uttal. 

K-rauta introducerades i Sverige 1996 och tillhör den finska handelskoncernen Kesko Oyj som är 
marknadsledande i Finland. K-rauta har 20 byggvaruhus i Sverige.104 Med frontfiguren Jarmo och 
Sisuklubben har de en tydlig finsk image i sin marknadsföring. 

Iittala är ett företag inom Fiskars Finland Oy. De säljer konsumentprodukter för köket och hemmet. 
Försäljningen i Sverige sker via webbshop, en egen butik samt återförsäljare som Åhléns, Önska och 
Cervera.105 Genom att koppla sina produkter till finska formgivare och ge produkterna finska namn 
lyfts det finska i marknadsföringen.  

3.2 Datainsamlingsmetod - Semistrukturerade intervjuer 
För att få djupare kunskap om myndigheter och företagens syn på hur exportföretag kan dra nytta av 
sitt ursprungslands nation brand i sin marknadsföring i Sverige genomfördes semistrukturerade 
intervjuer med representanter från de utvalda organisationerna.  

Semistrukturerade, eller halvstrukturerade, intervjuer är vanliga inom kvalitativ forskning. 
Tillvägagångssättet är mer öppet och flexibelt i jämförelse med fullt strukturerade intervjuer. 
Öppenheten skapar en situation som där intervjun påminner om en dialog snarare än ett förhör. En 
totalt strukturerad intervju skulle begränsa forskarnas delaktighet och närhet till respondenten vilket 
skulle kunna påverka intervjun negativt.106  

Intervjuerna utgick från en intervjuguide i from av en lista över frågeområden. Frågeområden: 

• Företagets position på marknaden?  
• Företagets marknadsföringsstrategi? 
• Hur ser ni på det finska? 
• Hur är det att arbeta på ett finskt företag? 

Enligt riktlinjerna för semistrukturerade intervjuer var frågorna få och öppna och det saknades 
förformulerade svarsalternativ. Intervjuerna utgick från samma tema men enligt metoden finns det 
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utrymme för utvikningar och fördjupning. Syftet med semistrukturerade intervjuer är att i möjligaste 
mån låta den intervjuade styra ordningsföljden.107  

Intervjuerna var inte helt lika utan frågorna utvärderades mellan de olika intervjuerna och frågorna 
förbättrades vid behov. Vid semistrukturerade intervjuer är det möjligt att utvärdera frågorna 
mellan intervjuer och vid behov förändra och förbättra frågorna utifrån vad som fungerar. Denna 
öppna struktur gör intervjuerna flexibla och gör det möjligt att ta del av intervjupersonernas åsikter 
och utifrån dem få nya uppslag. Den öppna formen ökar risken för att materialet blir spretigt, något 
som kan riskera möjligheten att dra relevanta slutsatser från materialet.108 

Materialets trovärdighet beaktades under hela arbetets gång. För att analysera trovärdigheten har 
intervjupersonernas svar tolkats utifrån intervjuns kontext och de fältanteckningar som skrevs under 
intervjun. De intervjuade har fått kontrollera utskriften för att undvika missförstånd. Data från 
intervjuerna har även kontrollerats mot dokumentära källor. Arbetet gjordes eftersom både 
intervjuer och dokument ställer krav på att beakta materialets trovärdighet.109  

Trovärdigheten bedöms som stor hos informanterna. De är intervjuade i sin egenskap av experter på 
marknadsföring och representanter för sin organisation, något som ger hög trovärdighet.110 
Trovärdigheten gäller marknadsföringsstrategier och hur organisationen vill att de och deras 
produkter ska framställas och uppfattas, inte hur det faktiskt förhåller sig. Som exempel godtas att 
Puustelli baserar sin marknadsföringsstrategi på begreppet finska kvalitetskök. Undersökningen 
kommer inte gå in på huruvida kvaliteten på finska kök skiljer sig från andra kök i samma prisklass. 

Diagram 2 

 Intervjuer Datum 

Team 
Finland 

Markku Sirviö, marknadsrådgivare på FINSVE 2016-11-10 

Puustelli Jonas Eklund, marknadschef och Paulina Holkeri, 
marknadsansvarig 

2016-11-30 

K-rauta Karolina Åhs, marknadschef     

  

2016-12-12 

Iittala Katarina Pettersson, marknadschef   

  

2016-12-21 

Diagram 2 visar studiens intervjuschema. 
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3.3 Datainsamlingsmetod - Dokument 
För att bredda kunskapsinhämtningen kompletterades intervjuerna med dokument, både för att 
kontrollera intervjuernas utsagor och för att få en bild av hur organisationerna framställer sig i sitt 
marknadsföringsmaterial.  

Majoriteten av materialet är webbaserat. Webbplatser och webbaserat material ses som dokument, 
men kräver särskilda hänsyn vad gäller autenticitet och reliabilitet. Utöver de enstaka dokumentens 
trovärdighet har även webbplatsens auktoritet, trovärdighet och uppdatering beaktas.111 Visuellt 
material, som bilder och filmer, används både utifrån den faktiska information som de innehåller och 
hur de framställer saker genom symboler.112  

Underlaget till Finlands officiella nation brand är hämtat från material som är kopplat till Team 
Finland. Valet av källor har gjorts via ett explorativt urval113 med fokus på typiska dokument som ger 
en tydlig bild av Finlands önskade nation brand. Eftersom Team Finland, och därmed finska staten, 
står bakom materialen har det stor trovärdighet och autenticitet. Webbplatserna uppdateras 
regelbundet, med ett undantag. Team Finland har två versioner av sin egen webbplats, en äldre och 
en aktuell version. Bägge dessa sidor har Team Finland som avsändare, den nyare ersatte den äldre 
2015. Team Finland har bekräftat att de valda dokumenten från den äldre sidan fortfarande är 
aktuella, även om de inte är publicerade på deras nya webbplats.  

Företagens marknadsföringsmaterial har valts ut via ett explorativt urval114 med fokus på typiska 
dokument som ger en aktuell och representativ bild av företagens marknadsföring i Sverige. 
Dokument om företagen har hämtats från företagens officiella svenska kanaler, med undantag för 
broschyr och film från Iittala som ingår i deras internationella marknadsföringsmaterial. Det valda 
materialet är är aktuellt och representativt för företagets nuvarande marknadsföringsstrategi. 
Distributionskanalerna som materialet hämtats ifrån används och uppdateras kontinuerligt.  
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Diagram 3 

 Webbplats Youtube Facebook Broschyrer Rapporter och 
arbetsmaterial 

Team 
Finland 

Investinfinland.fi 

Stat.fi 

Team.finland.fi 

 

- - FINFO - 
Living the 
Finnish way 

Ett uppdrag för 
Finland. Rapport 
över varumärket 
Finland 

Arbetsbok om 
kommunikation av 
Finlandsbilden 

Puustelli puustelli.se Puustelli firar 
25-års-
jubileum 

Så renoverar 
du köket. 
Puustelli 
Västerås 

Puustelli 
kök 
Sverige 

Puustelli 
idébok 
2016 

- 

K-rauta K-rauta.se K-rauta - Ett 
byggvaruhus 
av det rätta 
virket. Ett 
manifest 

K-rauta - Ta 
tag i 
komposten 
istället för e-
posten 

K-rauta 
Sverige 

- - 

Iittala Iittala.com/se A Day with 
Iittala 

Iittala 
Sverige  

Iittala. 
Design that 
enhances 
everyday 
life 

- 

 

Diagram 3 visar en sammanställning över de dokument som ingår i studien. 

3.4 Genomförande av intervjuerna 
Intervjuerna av Finsk-svenska Handelskammaren, Puustelli, K-rauta och Iittala utfördes under 
perioden november och december 2016. Undersökningen har innehållit personliga intervjuer, 
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förutom intervjun med Puustelli som hade två deltagare från företaget. Initiativet till att utöka 
antalet personer togs av företagets marknadschef. Alla intervjuer har skett på de intervjuades 
arbetsplats. Personliga intervjuer innebär ett möte mellan en intervjuare och en informant. 115  

Respondenterna informerades i förväg om syftet med intervjun och fick ta del av de etiska 
forskningsprinciperna innan intervjun för att uppfylla kravet om god forskningssed. Kraven för god 
forskningssed är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet.116 Tidsramen för intervjun var en timme. Intervjun spelades in för att underlätta 
analysen av svaren och för att säkerställa att ingen viktig information förlorades på grund av 
störningar. En av författarna genomförde intervjun och den andre gjorde fältanteckningar.  

Data från intervjuerna arkiverades och sammanställdes för att möjliggöra arbete med materialet. 
Materialet förvarades på ett säkert sätt. Enligt praxis ska forskningsmaterial förvaras enligt principer 
för datasäkerhet.117 Intervjuerna transkriberades och under transkriberingen skapades informella 
anteckningar för att sammanfatta iakttagelser och upplevelser under intervjun. De transkriberade 
intervjuerna granskades detaljerat. Data från intervjuerna kodades och kategoriserades, enligt 
modellen för kvalitativa intervjuer.118  

Undersökningen har bedrivits med vetenskaplig integritet och har följt de etiska riktlinjerna för 
samhällsvetenskaplig forskning genom att skydda deltagarnas intressen och garantera att 
deltagandet är frivilligt.119  

Respondenterna har intervjuats i sin egenskap av representant för den myndighet eller det företag 
de är anställda på. Intervjuerna tar enbart upp frågor som rör organisationens officiella policy och 
faktiska arbete. På grund av att materialet inte anses som känsligt har det inte anonymiserats, 
eftersom det skulle ge materialet mindre trovärdighet och relevans. Det skulle även skapa en falsk 
känsla av anonymitet eftersom det troligen skulle gå att identifiera respondenterna även om de var 
anonymiserade. Som exempel kan nämnas att Puustellis marknadsavdelning består av två personer, 
varav bägge deltog i intervjun.  

Enligt riktlinjer för intervjuer120 har de personer som intervjuats varit införstådda med syftet med 
intervjun och har lämnat samtycke, både muntligen och skriftligen. De fick information om metoden 
som användes och hur materialet användes. De fick ta del av den transkriberade intervjun för att få 
möjlighet att lämna kommentarer eller påpeka missuppfattningar om materialet något som ingen av 
respondenterna gjorde.  

Intervjuareffekten är den påverkan som den som ställer frågorna har på den som intervjuas, till 
exempel har ålder, kön och etniskt ursprung stor påverkan.121 Under utförandet av intervjuerna har 
intervjuareffekten till största delen haft en förväntad påverkan. De som intervjuats har alla höga 
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positioner inom den bransch som studeras, dvs alla intervjuer har varit situationer där studenter 
intervjuar en eller två experter. Flera av de intervjuade kommenterade sin egen erfarenhet av att 
skriva uppsats och visade stor förståelse för arbetet.  

En av författarna är svensk och en har finlandssvensk bakgrund. Detta har inte upplevts som negativt 
under intervjuerna, om något har det skapat positiva effekter genom att erbjuda ett bredare 
perspektiv. Hade intervjuerna haft ett annat fokus hade intervjuarens finska ursprung kunnat 
begränsa informanternas villighet att ta upp negativa synpunkter på Finland och det finska. Eftersom 
intervjuerna fokuserar på organisationernas offentliga strategier är det inte förväntat att de 
intervjuade ska delge känslig eller negativ information. 

3.5 Metod för analys 
För att kunna tolka materialet analyserades det. Analysen fokuserade på värdeord som kopplas till 
Finland, finskhet och finländare. Värdeorden kopplades både till nationen, företag, produkter och 
personer. Värdeorden kodades och kategoriserades. 

Analysen av intervjuerna utgick från den kontext som intervjun utspelade sig i. För att komplettera 
bilden användes även fältanteckningar och nedtecknade kommentarer om intervjusituationen vid 
analysen. Denna metod minskar risken för feltolkning eftersom ord som analyseras var för sig kan få 
en annan innebörd än om samma ord analyseras utifrån situationen vid intervjun. Materialet från 
intervjuerna kompletterades och jämfördes med material från dokumenten. Jämförelsen undersöker 
samstämmighet mellan det som sagt under intervjun och det som visas i dokumenten för att ge en 
så komplett bild som möjligt.122 En analys ska skapa förståelse för det insamlade materialet. 
Analysen ska beskriva, förklara och tolka materialet. Utgångspunkten för analysen är den insamlade 
empirin som bearbetas med en deduktiv metod.123 Analysen växte fram under arbetets gång, vilket 
är i enlighet med kvalitativ metod.124  
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4 Empiri och analys 

4.1 Fakta om Finland 
För att utgå från en gemensam bild av Finland innan empiriinsamlingen är det relevant att skapa en 
förförståelse för finska företag och synen på Finland i Sverige. Därför inleds avsnittet med en kort 
genomgång av Finlands som exportland samt bilden av Finland i Sverige ur tre olika perspektiv.  

4.1.1 Finland som exportland  
Finlands ekonomi har genomgått en strukturförändring, där importen har tagit över som den 
dominerande handelsformen.125 Statistik från finska tullen visar att Finland har lidit av ett kroniskt 
handelsunderskott sedan 2011, det vill säga att importen är högre än exporten. Den allmänna 
ekonomiska trenden för Finlands export har varit negativ under en 10-årsperiod vilket tydliggörs i 
diagrammet nedan. Se figur 2. 

 

Figur 2. Finlands exportutveckling126 

 

Figur 2 visar exporten för Finland under en 10-års period. Finlands export var i en uppåtriktad fas och 
nådde sin höjdpunkt just innan den finansiella krisen 2008. Exporten har inte återhämtat sig vilket 
ligger bakom dagens negativ handelsbalans. Finska tullen rapporterade att utrikeshandeln hade 
minskat med 15% i juli 2016 jämfört med samma tid 2015. 

Den finska exporten är knappt under 40% av landets BNP, däremot är Sveriges andel närmare 
hälften av BNP. Mindre länder, lik de nordiska länderna, är mer beroende av utrikeshandel eftersom 
hemmamarknaden är liten.127 Större länder som USA och Indien klarar sig med lägre andel av export 
av BNP eftersom hemmamarknaden är betydligt större.128 Ju högre exportandelen är av BNP, desto 
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mer betydelsefull är utrikeshandel för landet. Sverige är ett av de viktigaste länderna för Finlands 
export, med en andra plats bland Finlands exportländer 2015. Bara Tyskland var viktigare.129 

År 2016 hade Finland åtta bolag på Forbes Global 2000 lista där världens 2000 största bolag årligen 
listas. 130 Flertalet av Finlands bolag är företag inom tung industrin som riktar sig mot 
företagskunder. Dessa stora bolag opererar utanför Finlands gränser, vilket hjälper till att skapa och 
upprätthålla bilden av Finland utomlands131. Interbrand rangordnar årligen de mest värdefulla 
varumärkena i världen. Interbrand placerade det finska företaget Nokia på 14:e plats år 2011. Tre år 
senare sjönk Nokia till 98:e plats och år 2016 fanns det inga finska bolag representerade på 
Interbrands lista.132  

Det nationella ekonomiska problemet är aktuellt i Finland år 2016. Ekonomer lyfter fram Nokias fall, 
politiska beslut, samt Finlands beroende av export till Ryssland.133 Om ekonomin fortsätter att vara 
svag finns det stor risk att Finlands nation brand påverkas negativt eftersom ett lands exportföretag 
är en av huvudkanalerna för skapandet av ett nation brand.134  

4.1.2 Sveriges bild av Finland 
De flesta har ingen stark bild av världens runt 200 länder utan man har en summarisk bild av de 
flesta platser tills man får ett särskilt intresse för landet i fråga.135 Förutom egna erfarenheter skapas 
bilden av en nation främst via utbildning och media.136 Finland har en särställning i Sverige på grund 
av ländernas geografiska läge som grannar, genom en gemensam historia och dagens politiska 
samarbete samt genom ett delvis gemensamt språk i svenskan. Detta gör att en stor del av den 
svenska befolkningen har egen erfarenhet av Finland och finländare. Att finländare är den största 
invandrargruppen i Sverige skapar också band.137 Finland har historiskt sett varit underordnat 
Sverige men landet har förändrats mycket under de senaste åren.  

Att det finns en stark bild av Finland i Sverige behöver inte vara positivt, en stark bild kan lika gärna 
skapa negativa associationer. För att spegla den komplexa bilden lyfts några olika delar fram för att 
visa hur svenskar uppfattar Finland: en historisk bild av Finland, hur Finland framställs i svenska 
medier idag samt hur Finland placerar sig internationellt jämfört med Sverige.  

4.1.2.1 En historisk bild av Finland 
Den tidiga bilden av Finland präglas av Runeberg vilket ger en positiv bild av ett ”ett tappert, 
blödande och förrått folk”. Vinterkriget förstärkte bilden av tapperhet. Arbetskraftsinvandringen 
ändrade Finlandsbilden något, finnen var duktig på att arbeta men ordkarg, lite trög och enkel, 
“kusinen från landet”. Under 1950-talet kopplades finnar ofta till alkoholism och kriminalitet, 
begreppet “en finne igen” användes i tidningarnas rubriksättning när en finne gjort kriminella eller 
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30 

olämpliga handlingar i Sverige,138 sammanfattad i stereotypen “Kniv-Pekka”.139 Samtidigt fick finsk 
design stort genomslag i samband med funktionalismen, med designers som Alvar Aalto och Kaj 
Franck. Finsk design sågs som enkel, funktionell och nyttoinriktad.140  

Under 1980- och 1990-talen ses finländare nästan som svenskar. Finska företags närvaro på den 
svenska marknaden förbättrade statusen både för Finland och för finnar bosatta i Sverige. Finska 
företagsledare uppfattades som seriösa och pålitliga men även stela och omoderna.141  

4.1.2.2 Dagens mediabild 
En undersökning av Dagens Nyheter, DN, visar att Finland och finländare nämndes i 315 artiklar år 
2012. Artiklarnas ämnen har en stor variation, bland annat politik, utbildning, olyckor och brott, 
miljö och natur och kultur. Av artiklarna var 42 procent neutrala, 36 procent negativa och 22 procent 
positiva. De neutrala artiklarna handlar bland annat om politik och väder, de negativa handlar till 
största delen om olyckor och brott medan de positiva handlar om utbildning. Artiklar om politik 
beskrivs i termer av samarbete mellan länderna. Vid rapportering om brott framställs skottlossning 
och familjetragedier som vanligt i Finland. Även här finns samarbete, dock främst mellan kriminella 
från Finland och Sverige. I artiklar om utbildning jämförs länderna till Finlands fördel. Sverige har ett 
problem och Finland har en lösning. Undersökningen slutsats är att det är svårt att ge en 
heltäckande bild av Finland i Sverige men att tre övergripande teman är interaktionen mellan 
länderna, Finland som brottsplats och det finska skolundret.142 Även inom andra områden har 
medierna valt att lyfta fram Finland, som försvar143 och polisväsende144 med en liknande inriktning, 
Sverige har ett problem och Finland har en lösning.  

Professor Peter Stadius, forskningsdirektör för Centrum för Nordenstudier vid Helsingfors 
universitet, anser att synen på Finland i Europa inte längre är så positiv. Finlands hårda linje i EU i 
samband med eurokrisen samt Sannfinländarnas framgångar har skapat negativ publicitet. Men 
eftersom nationsbilder är sega strukturer som inte förändras snabbt är synen på Finland positiv i det 
stora hela.145 

Finska utrikesministeriet utförde en omfattande undersökning 2015 där bilden av Finland 
analyserades utifrån vad som skrevs om landet i världens medier. Enligt undersökningen är 
Finlandsbilden positiv i Sverige. En respondent svarade: “Finländarna skulle bli överraskade, om de 
visste hur mycket gott som talas om Finland i Sverige.” 146 Finland nämns dagligen i svenska medier, 
både med positiv och negativ vinkling. Det som uppmärksammades 2015 var medicinteknik, 
skolsystemet, regeringsvalet, politiken, nedskärningar och den finska exporten. Inom kulturen 

                                                           
138 Ylikiiskilä, A. Bilden av sverigefinländare, finländare, finska i Sverige, finska och Finland i läroböcker i 
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nämndes Sibelius, Mumin och diverse finska författare. Det negativa gällde frågor kring den finska 
regeringen och politiken medan den finska exporten inom medicintekniken lyftes fram som ett 
lyckat exempel som Sverige borde ta efter. Sammanfattningsvis anser finska utrikesministeriet att 
Finland har ett positivt rykte i Sverige.147 

4.1.2.3 Att mäta Finland (och Sverige) 
Det finns många olika listor som jämför länder utifrån olika kriterier. Bakgrunden till listorna är inte 
alltid känt eller vetenskapligt men de är ofta mycket populära hos marknadsförare eftersom en hög 
placering ger uppmärksamhet och glans åt ett land.  

Finland lyfter fram fem listor via sin webbplats Finland Toolbox: Anholt-GFK Roper Nation Brands 
Index, Brand Finance Nation Brands, Country RepTrak Index, Futurebrand, The Soft Power 30. Syftet 
med Finland Toolbox är att stärka och marknadsföra Finland internationellt och de listor de valt är 
sannolikt valda för att skapa en positiv bild av Finland. I fyra av dessa listor har Sverige högre ranking 
än Finland.148 Country RepTrak Index är inte inräknat eftersom de kräver inlogg för att ta del av 
materialet. Finland Toolbox har ett brett internationellt fokus, de riktar sig inte främst till en svensk 
publik. Trots det är det intressant att studera dessa listor eftersom de ger en bild av hur Finland vill 
framstå internationellt och hur Finland, i det egna urvalet, står sig i en svensk jämförelse. En 
jämförande studie som inte tas upp på Finland Toolbox men som ofta lyfts upp i Sverige är PISA, som 
undersöker kunskaper i läsförståelse, matematik och naturvetenskap hos 15-åringar i 72 olika 
länder.149 Finska elever har mycket bättre resultat än svenska, vilket har uppmärksammats stort i 
svensk media.150 151 

Sammanfattningsvis kan man säga att bilden av Finland i Sverige historiskt sett har varit den 
överordnades bild av den underordnade, Finland har varit tappert och lidande men behövt hjälp av 
Sverige. Den finska designen däremot ses som modern och eftertraktad. Finnar i Sverige har setts 
som duktiga arbetare, men inte sällan som alkoholiserade och benägna till kriminalitet, “kusinen från 
landet”. Idag har nya invandrargrupper tagit finnarnas roll som “den annorlunda” och finnarna har 
mer och mer börjat ses som väldigt lika svenskar.152 Den nordiska gemenskapen lyfts fram från båda 
länderna. På de flesta rankinglistor placerar sig fortfarande Sverige före Finland men framgången 
inom finsk utbildning och PISA har ändrat spelreglerna på det området. 

4.2 Finlands önskade nation brand 

4.2.1 Nation branding 
Att bygga ett nation brand är en kontinuerlig process som Finland, mer eller mindre samordnat, har 
arbetat med sedan sin självständighet.153 Det nuvarande arbetet startades 2008 när dåvarande 
utrikesministern tillsatte en delegation, Varumärkesdelegationen, för att ta fram en strategi för 
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nation branding. Rapporten Ett uppdrag för Finland presenterades 2010 och innehöll tre centrala 
områden för Finlands nation brand: funktionalitet, natur och utbildning.154 

“Finlandsbilden ska bygga på verkliga, existerande styrkor. Endast genom att utveckla våra styrkor 
på ett kreativt sätt kan vi göra Finland mer känt och intressant” sade Varumärkesdelegationens 
ordförande Jorma Ollila.155  

Forskningen anger att orsakerna bakom nation branding är att skapa finansiella fördelar, att ge 
politiker och statsmän legitimitet inom den internationella diplomatin, samt att påverka den egna 
nationens självbild i positiv riktning.156 Finlands nation branding täcker alla dessa delar. Genom bland 
annat Invest in Finland bygger man bilden av ett högteknologisk land fylld av välutbildad och pålitlig 
arbetskraft för att locka investerare och rätt typ av arbetskraft.157 Man betonar även Finlands roll 
som fredsmäklare och problemlösare inom den internationella politiken. Genom att konsekvent lyfta 
denna positiva bild av Finland och finländarna vill man skapa nationell stolthet hos befolkningen, 
något som man upplever behövs.158 Vi finländare känner vårt land bäst, men samtidigt är vi ofta 
blinda för dess styrkor.159 

Delegationens arbete med att ta fram Finlands nation brand är mycket gediget och de har använt sig 
av de metoder och teorier som finns inom området. Simon Anholt, expert inom nation branding, 
deltog i arbetet vilket märks i och med att Varumärkesdelegationen täcker in alla de områden som 
Anholt uppger måste samarbeta för att skapa ett nation brand: turistfrämjandet, exportföretag, 
politiska beslut, företagsfrämjande, kulturella aktiviteter och finländarna själva.160 

Delegationen undviker de risker som finns inom nation branding genom att enbart lyfta fördelar som 
man anser att Finland har täckning för och som befolkningen i stort känner sig bekväma med.161 De 
betonar även vikten av att samarbeta för att inte splittra bilden av Finland.162 För att behålla 
fördelarna även i framtiden ger de uppdrag till den finska nationen på olika nivåer, till exempel 
uppmanas den offentliga förvaltningen sluta använda flaskvatten, vilket både ger miljöfördelar och 
möjlighet att uppmärksamma det finska vattnets fördelar. Uppdraget till företagen i Finland är lite 
större, de ska hitta en lösning på ett globalt problem och omvandla lösningen till god business.163  

Uppdraget att samordna, sprida och förvalta Finlands nation brand fördes sedan över till Finland 
promotion board, en del av Team Finland, som ska se till att Finlandsbilden främjas konsekvent och 
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långsiktigt.164 Syftet med varumärkesarbetet är att främja Finlands ekonomi, turism och 
internationella status.165  

I Finland har arbetet med nation branding fått kritik av förbundet Företagarna i Finland (Suomen 
Yrittäjät) som konstaterar att 97% av företagarna i Finland inte känner till eller har liten kunskap om 
Team Finlands arbete och den bild de vill sprida av Finland.166 Finlands affärsblad Kauppalehti har 
också rapporterat om Team Finlands misslyckande,167 vilket ger en bild av att Team Finlands arbete 
med att stötta de finska företagen går trögt trots satsningen. 

4.2.2 Nation brand 
Tidigare har bilden som Finland har velat förmedla präglats av bastu, design och naturen med ljusa 
sommarnätter och snörika vintrar. Samt naturligtvis att Finland är landet där jultomten bor.168 

Varumärkesdelegationens arbete ledde till en förändring och det nation brand som Finland idag vill 
kommunicera kan sammanfattas som: 

... på 2010-talet går Finland vidare som ett aktivt land som konkurrerar med sin kompetens och drar 
nytta av globaliseringen – ett land där internationaliseringen är naturlig. Finland är ett 
välfungerande land med ett folk med en kreativ problemlösningsförmåga. Finlandsbilden stöds av en 
social och teknisk kreativitet, ett öppet förhållningssätt mot världen, en förståelse för naturen samt 
färgrikedom och rörelse.169 

Utgångspunkten för Finlands nation brand är att Finland redan nu är det bästa landet i världen, 
något man backar upp med olika listor som jämför länder. Däremot är landet okänt i stora delar av 
världen, vilket man hoppas att ändra på. Man vill tydligt koppla Finland till Europa och norden, men 
samtidigt lyfta fram egna särdrag.170 

The Finns are a Northern European people who share values, traditions and qualities with the other 
Nordic peoples. They are proud of their national characteristics: honesty, openness, diligence, and a 
peculiarly Finnish trait known as sisu, best described as persistence in the face of adversity. Sisu 
enables a Finn to overcome almost anything.171 

För att lyfta bilden av Finland valde man att fokusera på funktionalitet, natur och utbildning.  

Funktionalitet står för ett fungerade samhälle och bra produkter men även pålitlighet och 
kreativitet.  

Natur står både för den finska naturen och de tusen sjöarna, men också finländarnas nära relation 
till sin natur.  
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Utbildning är grunden för den finska framgången. Den gör finländarna kompetenta och finska 
produkter världsledande.172 

Som företagsland vill Finland kommunicera bilden av en teknologisk supermakt. Finska företag och 
finska produkter är gröna, högteknologiska och innovativa. Finlands country of origin, COO, ska 
skapa associationer till produkter som är tekniska, pålitliga, miljövänliga och av hög kvalitet. 
Designen är enkel, stilren och utgår från praktiska behov. Designen är en del av problemlösningen.173 
I bilden ingår även service som en viktig del. Globaliseringen gör att Finland inte kan konkurrera med 
lågprisländer som Kina genom billig produktion. Istället bör industrin, och i ökande grad 
konsumentmarknaden, satsat på service för att bygga långa relationer till sina kunder. Relationer 
byggda på kvalitet, pålitlighet och förmågan att lösa kundens problem.174 

Den önskade bilden av finländare är personer som är raka och direkta. De ältar inte problem utan 
löser dem. De är pålitliga, kompetenta och välutbildade arbetare med en nära relation till naturen. 
De löser problem men pratar inte så mycket vilket gör att de är bättre på att bygga sina produkter än 
att marknadsföra dem.175  

Detta personifieras i ingenjören, det moderna Finlands hjälte. Ingenjören utvecklar överlägsna 
tekniska apparater och system. En finländsk ingenjör förstår sig på sådana komplicerade frågor som 
är övermäktiga för de flesta människor.176 

Den klassiska stereotypen av den tysta urmannen med spritflaska i handen är gammal och ska 
ersättas med en modern och välutbildad europeisk kulturman som föredrar öl och vin framför 
sprit.177 

En risk med nation brand är att det inte är unikt, utan att man försöker skapa ett nation brand med 
samma attribut som andra länder använder.178 Finland är en del av norden men att vara “lite som 
svenskarna”179 är inte särskilt unikt varför man väljer att lyfta fram en ”madness that’s also kind of 
badness”.180 Man är galen på ett positivt sätt. Denna galenskapen kopplas till kultur och kreativitet, 
genom hårdrocksbandet Lordi, Linux skapare Linus Torvalds och filmskaparna Kaurismäki.181  

Finländarnas särdrag är således en blandning av ett oslipat naturfolk och ett kunnigt och kompetent 
kulturfolk.182 

Man kan sammanfatta den ideala finländaren i en välutbildad ingenjör som inte ältar problem utan 
tar fram litet sisu och löser problemen. På fritiden lyssnar han på Lordi, bygger sin egen 
sommarstuga från grunden och kodar Linux.  
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Finland har en mycket funktionell nationell stereotyp,183 genom att de önskar koppla sitt nation 
brand till användbarhet, funktionalitet och kompetens.  

Stereotyper kan delas in i dragen värme och kompetens enligt modellen SCM. Ideala stereotyper har 
bägge dessa drag.184 Stereotypen Finland vill skapa med sin hjälte-ingenjör har en stor andel 
kompetenta drag som kompetens, intelligens, effektivitet, konkurrenskraftighet och självständighet. 
Den har färre varma drag, men välmenande och pålitlig skapar ändå en känsla av en person som vill 
en väl.  

Den problemlösande ingenjören bor i ett modernt och rationellt land som är en del av norden och 
Europa men vill inte förlora sin nationella särart. Det moderna och kompetenta balanseras av 
naturen och “galenskapen” för att behålla ett unikt brand.  

Sammanfattningsvis har Finland gjort ett gediget arbete med att ta fram sitt önskade nation brand. 
Deras arbete bygger på aktuell forskning och internationella experters kunskap. De insåg behovet av 
att kunna uppfylla sitt nation brand och uppmanar alla delar av det finska samhället att tillsammans 
skapa det moderna, framgångsrika och unika land de vill vara. Genom att koppla sig till det 
europeiska och det nordiska ger de möjlighet för finska företag att skapa en känsla av gemenskap 
hos svenska konsumenter och undvika eventuell etnocentricitet. Den stereotyp de vill lyfta fram, den 
finska ingenjören, har stor potential för finska teknikföretag i dagens teknikorienterade samhälle. 
Finlands önskade nation brand är dock hotat, både av intern kritik och av Finlands dåliga export.  

4.3 Företagens bild av Finland 

4.3.1 Sverige - en lockande marknad 
Enligt Markku Sirviö, marknadsrådgivare på Finsk-svenska Handelskammaren, FINSVE, är den 
svenska marknaden mycket attraktiv för finska företag som vill expandera internationellt. Sverige 
lockar genom sin geografiska närhet och sina stora marknadsmöjligheter.185 

Företag inom IT, teknik och bygg har stora möjligheter eftersom Sverige för närvarande har stora 
behov inom dessa branscher. Finska företag inom övriga branscher har svårare att etablera sig i 
Sverige. Företag som har haft framgång i Finland tror ofta att det ska vara lika lätt att nå framgång i 
Sverige och är inte förberedda på att en etablering kräver tid och tålamod. Det räcker inte med en 
bra produkt eftersom den svenska marknaden redan har ett stort utbud av konkurrerande 
produkter. Många finska företag löser detta genom att satsa på en nischprodukt, till exempel Valio 
som har fokuserat på laktosfria mjölkprodukter i Sverige. Finska företag som vill ge den svenska 
marknaden en chans bör räkna med att det tar minst två att etablera sig.186 Etableringen underlättas 
av en svensk country manager som har kunskap om svenska konsumenter, breda nätverk och 
branschkännedom, särskilt som finska företag i allmänhet inte är lika duktiga på att marknadsföra sig 
som de svenska.187 

                                                           
183 Herz, Marc ; Diamantopoulos, Adamantios. Activation of country stereotypes: automaticity, consonance, 
and impact. Journal of the Academy of Marketing Science. Nr 4 (2013): 400-417. 
184 Cuddy, A.J.C. ; Fiske, S.T. ; Kwan, V.S.Y. ; Glick, P. ; Demoulin, S. ; Leyens, J.P. ; Bond, M.H. ; Croizet, J.C. ; 
Ellemers, N. ; Sleebos, E. Is the stereotype content model culture-bound? A cross-cultural comparison reveals 
systemiatic similarities and differences. British Journal of Social Psychology 48 no.1 (2009):1-33.  
185 Sirviö, Markku; marknadsrådgivare på Finsk-Svenska Handelskammaren. Intervju 2016-11-10. 
186 Ibid. 
187 Ibid. 



36 

Finländare är duktiga på att tillverka - göra bra produkter, men när det gäller marknadsföringsbiten 
så är dom mera ett ingenjörsfolk som sitter bakom skrivbordet och skriver och planerar.188 

Att kulturen skiljer sig mellan länderna kan också komma som en överraskning. Finska företag 
värdesätter snabba beslutsprocesser medan svenska kunder tar tid på sig när det ska köpa nya 
produkter. Den finska kulturen är mer formell, till exempel används Ni i stor utsträckning.189 Den 
finska företagskulturen är mer hierarkisk, det är viktigt med roller och att kunna leverera. 
Tillvägagångssättet för att få någonting gjort skiljer sig mellan länderna, Sverige resonerar och 
levererar medan Finland beslutar och levererar.190  

Sammanfattningsvis har finska företag ett gott rykte i Sverige enligt FINSVE. De är pålitliga och 
levererar med god kvalitet. Finska företag ser sig inte som representanter för Finland utan fokuserar 
på att ha en bra produkt. Ursprungslandet Finland upplevs inte spela någon stor roll för framgången i 
Sverige.191  

4.3.2 Marknadsföringsstrategier i Sverige 
De företag som studien baseras på, Puustelli, K-rauta och Iittala, har funnits på den svenska 
marknaden länge och är etablerade varumärken i Sverige. De har alla fokuserat sin 
marknadsföringsstrategi på att de är finska företag. 192 193 194 Puustelli och K-rauta är ensamma om 
att lyfta det finska i sin bransch och ser det som en fördel att vara unika. 195 196 

Företagen finns inom liknande branscher: bygg, inredning och design. De riktar sig till liknande 
kundsegment, en konsument som lägger stor vikt vid sitt boende och är beredd att lägga pengar på 
att förbättra och inreda sitt hem.197 198 199  

Företagen finns, förutom i Sverige, även på flera internationella marknader. Puustelli och K-rauta har 
en marknadsföringsstrategi som är anpassad för den svenska marknaden och som styrs från den 
svenska marknadsavdelningen.200 201 Iittala har en global marknadsföringsstrategi men möjlighet till 
lokal anpassning av den svenska marknadsavdelningen.202  
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Puustellis finska image grundades när företaget introducerades på den svenska marknaden. Vid 
introduktionen hade Puustelli samma marknadsföringsstrategi och marknadsföringsmaterial i 
Finland och i Sverige, byggd på att de är Finlands populäraste köksmärke. När den svenska 
marknadsavdelningen tog över ansvaret behöll de den finska imagen eftersom den uppfattades som 
effektiv. Marknadsföringen har förändrats över tid men kopplingen till det finska finns kvar. 
Butikerna i Sverige har lokal förankring men marknadsföringen styrs centralt. Majoriteten av 
marknadsföringsmaterialet är nationellt men visst material, som filmer, görs med lokal anknytning. I 
det nationella materialet betonas det finska mer än i det lokala materialet där man även vill 
framhäva den lokala kompetensen.203 Puustelli vill marknadsföra sig med miljövänlighet, kvalitet och 
pålitlighet.204 De satsar mycket på service med sitt All inclusive-koncept eftersom de upplever att 
kunder vill kunna köpa en helhetslösning.205  

K-rautas marknadsföringskoncept startade i ett varumärkesarbete kring det finska i samband med en 
omfattande marknadsundersökning 2012. Det mest uppenbara som kom fram i varumärkesarbetet 
var det faktum att företaget är från Finland, vilket man också valde att fokusera på. Den finska 
ledningen gav sitt godkännande, men de förstod till början inte värdet med det: ”Räcker det och 
säga att vi är finska?”. K-rauta använder samma koncept i alla sina kanaler, med fokus på service, 
kvalitet och trygghet.206 

Iittalas marknadsföring styrs av det finska moderföretagets globala strategi och är gemensam för alla 
Iittalas marknader. Den svenska marknaden är stor vilket ger den svenska marknadsavdelningen 
möjlighet att påverka utformningen av strategier och material. Iittala vill positionera sig som ett 
progressivt designvarumärke med ett brett sortiment av produkter som är kvalitativa, funktionella 
och estetiska.207  

Företagen vill också skapa autenticitet genom att lyfta historiska värden. Puustelli lyfter fram att 
man är ett gammalt företag som har funnits på marknaden i över 90 år, bland annat genom svartvita 
fotografier från fabriken från 1920-talet.208 K-rauta hänvisar till Finlands svåra historia för att visa på 
sin styrka och förmåga att skapa hållbarhet och trygghet.209 Iittala lyfter fram sina designhjältar från 
1930-talet och sin historia.210  

4.3.3 Hur syns det att man är finsk? 
De tre företagen har alla valt att fokusera på sitt finska ursprung i sin marknadsföring eftersom de 
upplever att kopplingen till Finland och dess COO ger en fördel på den svenska marknaden. För att 
detta ska vara effektivt är det viktigt att kunderna associerar företaget till Finland, eftersom COO 
enbart skapar positiva fördelar om kunden kopplar ihop företaget med det önskade landet.211 För att 
skapa rätt associationer använder företagen både språkliga och visuella symboler. De tre företagen 
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har finska namn, men det räcker inte alltid för att skapa rätt associationer hos kunden. Både 
Puustelli och Iittala har mött kunder som tror att de är italienska företag eftersom de associerar 
namnet med Italien och det italienska språket.212 213  

Puustelli syns och hörs på youtube och radio med “Puustelli, med två u och två l” med finsk 
brytning.214 Puustellis betonar även det finska tydligt i sin logotype “Puustelli. Made in Finland”.215 
Man lyfter fram att köken tillverkas i Finland. 

Puustelli är det mest köpta och högst uppskattade köksmärket i Finland sedan 30 år tillbaka. Vi 
fungerar som vägvisare inom branschen i Finland.216. 

Puustelli använder även finska kvalitetsmärkningar, “FI Standardenlig produkt” samt “Nyckelflaggan. 
Märket för en finsk produkt”. Märkningarna har färgerna blått och vitt och visar finska flaggan och 
bokstäverna FI.217 De köksmiljöer som visas i butiker och på bilder är inredda enligt nordisk design 
med fokus på enkelhet och kvalitet, vilket stärker bilden av finsk design som enkel och 
nyttoinriktad.218 De fotomodeller som används i Puustellis marknadsföringsmaterial har ett nordiskt 
och västeuropeiskt utseende. Bilderna visar hur modellerna förbereder, lagar och äter mat samtidigt 
som de skrattar, ler och njuter i sina fina kök. Det finns inget typiskt finskt vare sig i miljön eller i 
handlingarna, det är det ljusa, nordiska som lyfts fram.219 Personalen i Puustellis filmer är 
genomgående svensk och representerar Puustellis lokala kontor och dess olika kompetenser, som 
säljare, köksplanerare och montörer.220 Puustelli har haft samarbete med Iittala, där Iittalas 
produkter har placerats i butikernas köksmiljöer, något som förstärkt kopplingen till Finland och 
finsk design.221  

K-rautas hela marknadsföringsstrategi bygger på det finska. Med Sisuklubben för medlemmar, 
genom ordval som syftar till det finska och med blått och vitt som temafärger förstärker man sin 
nationella image.222 K-rautas finska image koncentreras i karaktären Jarmo. Jarmo pratar med finsk 
brytning och ser ut som en riktig skogsman med yxa på axeln. Han är grovhuggen, praktisk och 
kunnig. Han badar bastu, simmar över Östersjön i storm, river dåligt byggda väggar och visar istället 
hur man ska göra rätt från grunden. Reklamen kring Jarmo är full av symboler för det finska som 
bastu, sisu, tango och den finska historien.223 
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Din sak är vår. Hos oss hittar du rätt virke till rätt byggprojekt, och rätt kunskap som hjälper dig en 
bit på vägen. Med extra vind i seglen ror du hem ditt projekt snabbare än du kan säga Kalevala.224 

Marknadsföringsstrategin är konsekvent genomförd och budskapet är enhetligt genom alla K-rautas 
kanaler. Reklamen är seriös men gjord med glimten i ögat. 

Iittalas grund finns i dess finska designers och glasbruket i finska orten Iittala. Idag tar man in 
designers av olika nationalitet och har även produktion utanför Iittala. Man behåller kontakten med 
sitt finska ursprung genom att ge alla produkter finska namn, oavsett formgivarens nationalitet. 
Formgivningen i sin tur styrs av en designfilosofi som utgår från Iittalas kärnvärden. Iittala anser att 
det har en ganska outtalad finskhet i sitt varumärkes kommunikation. Det finska lyfts fram genom 
produktnamn och som ursprungsland. Iittala har produktion även i andra länder men värnar om 
glasfabriken i finska Iittala.225  

Som ett företag i Finland, ett land där kvalitet, estetik och funktion är viktiga värden, tror Iittala på 
inredning som varar livet ut. Den progressiva filosofin hos våra designhjältar, Kaj Franck och Alvar 
Aalto, inspirerar oss fortfarande att hålla Iittala ständigt relevant.226 

Företagen har olika strategier när det gäller att använda aktuella händelser med koppling till Finland. 
Orsaken finns i deras marknadsföringsstrategier men även i de olika branscher de verkar inom, det 
är olika dignitet i att köpa ett kök, en glasvas eller ett verktyg. K-rauta använder aktuella händelser 
som Finnkampen i sin marknadsföring.227 Iittala använder inte aktuella händelser i sin 
marknadsföring men de har tagit fram en produktserie för att fira Finlands 100 år av självständighet 
2017.228 Puustelli har inte lagt märke på att nyheter om Finland skulle påverka försäljningsvolymen. 
“Nej, det är inga småprylar som vi säljer. Det är en ganska komplex och dyr produkt. Någon 
hockeymatch hit eller dit tror jag inte får folk att välja oss.”229 

Enligt forskning bör reklam spegla den nationella stereotypen för att vara effektiv.230 Finland har en 
funktionell nationell stereotyp vilket innebär att företag som vill dra fördel av Finlands COO bör ha 
en faktabaserad framtoning i sin reklam, snarare än en emotionell. K-rautas reklam är genomgående 
funktionell. K-rauta står för rätt verktyg för rätt sak, hållbarhet och kunskap.231 Både Puustelli och 
Iittala för också fram det funktionella i sin marknadsföring även om de också lyfter det emotionella, 
främst genom sina bilder. Puustelli använder modeller som skrattar, umgås och lagar mat med kärlek 
och värme.232 Fotografierna av Iittalas produkter andas lyx och elegans.233 Samtidigt betonar de det 
funktionella starkt. Puustellis kök står för miljövänlighet, kvalitet, pålitlighet234 och Iittalas produkter 
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står för kvalitet, funktion och hållbarhet.235 Genom att lyfta det funktionella i sin reklam agerar de i 
enlighet med Finlands funktionella nationella stereotyp, vilket undviker att skapa dissonans hos 
konsumenterna.  

The Stereotype Content Model, SCM, där man placerar stereotyper i dimensionerna kompetens och 
värme ger en liknande indelning, en betoning på kompetens men med starka inslag av värme. 236 
Puustelli och K-rauta använder modeller i sin marknadsföring medan Iittala enbart visar upp sina 
produkter. Både Puustelli och K-rauta har stereotypa modeller men enbart K-rauta använder aktivt 
en finsk stereotyp.  

Om man analyserar Puustellis modeller dem enligt SCM:s värme och kompetens så har de mycket 
varma drag. De ger de intryck av att vara vänliga, godmodiga och varma. De är också kompetenta 
genom att de lagar mat som uppenbart är god.237 Den svenska personalen som syns i Puustellis 
reklamfilmer har ett tydligare fokus på kompetens. I filmerna syns flera olika yrkeskategorier, som 
signalerar kompetens genom att utföra sitt yrke på ett effektivt och kunnigt sätt. Samtidigt har de 
varma drag, de är vänliga och pålitliga. Kunden kan tryggt lämna över ansvaret för sin 
köksrenovering till dem.238  

Stereotypen som K-rauta använder, Jarmo, är däremot mycket stereotyp finsk. K-rauta lade stor vikt 
vid att ge Jarmos karaktär varma drag för att motverka den traditionella stereotypen av finska 
arbetare. De har medvetet tonat ner det stereotypiskt manliga för att lyfta tryggheten och ge honom 
en mjukare framtoning.239 K-rautas Jarmo har trots det övervägande kompetenta drag. Han är 
ytterst kompetent och självsäker när han river, bygger och berättar hur man ska gör för att det ska 
bli rätt. Samtidigt har han varma drag. Yxan på axeln signalerar skogsarbetare, inte yxmördare. 
Intrycket är välmenande, uppriktig och pålitlig. Jarmo vet bäst men samtidigt vill han hjälpa till så att 
även kunden får det bästa.  

Iittala använder inte fotomodeller i sitt marknadsföringsmaterial utan enbart sina produkter. De 
människor som visas är Iittalas formgivare. Bilderna är genomgående svartvita porträttbilder.240 
Formgivarna ger ett professionellt intryck, vissa med större mått av vänlighet och andra med allvar. 
Porträttens form skapar känsla av kompetens och seriositet medan de porträtterade formgivarna 
själva skapar värme genom att le och genom sin, oftast, lediga klädstil.  

Enligt SCM har ideala stereotyper både mycket varma och mycket kompetenta drag. Enbart personer 
i den egna gruppen och nära allierade hör hit.241 Företagen vill alla visa både varma och kompetenta 
drag. Kompetensen är kopplad till de produkter och den service som företagen säljer. Värmen finns 
hos människorna som kunderna möter och som står bakom produkterna. För att ytterligare signalera 
att det finska står för gemenskap med det svenska lyfter man den nordiska gemenskapen. Puustelli 
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lyfter fram sin svenska personal242 och K-rauta påpekar att “Finland [är] er granne i öst” och att “Er 
sak är vår”243 medan Iittala står för skandinavisk design244.  

Sammanfattningsvis kan man säga att det inte behövs mycket för att svenska konsumenter ska 
koppla ett företag och dess produkter till Finland. Flaggan och dess färger, språket och uttalet 
signalerar tydligt det finska eftersom kännedomen om Finland är hög hos svenska konsumenter, 
något som företagen använder sig av i sin marknadsföring.  

4.3.4 Hur är man finsk i Sverige? 
Varje kultur är unik, vilket gör att varje kultur har unika stereotyper.245 Att marknadsföra sig som ett 
finskt företag i Sverige skiljer sig från att marknadsföra sig som ett finskt företag i Finland. Det är 
därför viktigt att företagen utgår från den svenska marknaden och de svenska konsumenternas syn 
på det finska när de marknadsför sig som finska i Sverige.246   

De finska företagen ger en varierad men ändå samstämmig bild av det finska, med fokus på trygghet 
och kvalitet. För Puustelli står det finska för design och kvalitet.247 “Ledstjärnan för våra produkter 
och service är kvalitet.”248 Även om viss produktion görs utanför Finland har Puustelli kontroll och 
ansvar för kvaliteten genom långsiktiga samarbeten.249 Även hållbarhet är viktigt, både produktens 
hållbarhet och hållbarhet för miljön.250 Finsk design ses som enkel och stilren.251 

K-rauta arbetade mycket med vad i det finska som kan bygga ett värde samband med sitt 
varumärkesarbete.252 “Då kom vi fram till handslag, det finns någonting i det finska som man litar 
på.”253 Det finska representerar även styrka. Det finska folket har behövt stå ut med mycket genom 
historien och begreppet sisu är känt. Varumärkesarbetet ledde till att K-rauta kopplar det finska till 
trygghet, kvalitet och styrka.254 Detta personifieras av deras frontfigur, Jarmo. Han ställs mot den 
svenska mannen som visas som urban övre medelklass. Den svenske mannen investerar mycket i sitt 
boende men ger ett tafatt intryck när det gäller det praktiska. Det finska är genuint, autentiskt och 
gammaldags och ställs mot det veka och moderna. I en reklamfilm säger Jarmo “Ta tag i komposten 
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istället för e-posten”.255 Design och teknik kopplas också till Finland, även här i form av kvalitet och 
trygghet. Design innebär stilsäkerhet, teknik innebär hållbarhet.256  

Iittala vill representera finsk design och genom det förmedla estetik, funktionalitet och kvalitet.257 
“Vi vill inte bara skapa vackra föremål. Vi tror på tidlös design som aldrig kommer att kastas bort.”258 
Finsk design är mer avskalad än den svenska, den är minimalistisk och stram. Iittalas designfilosofi 
utgår från att ny design ska passa ihop med existerande äldre design. En kund ska inte behöva köpa 
en hel serie utan ska kunna mixa Iittalas produkter för att skapa en helhet.259  

Företagen har genomgående svensk personal i sina butiker och på sina försäljningsställen.260 261 262 
Det innebär att den service och det bemötande kunderna får snarare kommer att kopplas till Sverige 
än till Finland. Detta är tydligast hos Puustelli där det är svensk personal som möter kunden, 
planerar köket tillsammans med kunden och sedan utför arbetet i kundens hem. Puustelli lyfter även 
(den svenska) personalens kompetens i sin lokala marknadsföring.263  

Sammanfattar man företagens bild så står det finska för trygghet, kvalitet och enkel design. De finska 
produkterna håller länge. Puustellis kök är i en kvalitet som håller länge och i enkel design. Hus 
byggda av K-rauta är starka och stabila. Iittalas produkter är tidlösa och nya produkter ska passa ihop 
med de gamla. Företagen anser att det finns mycket av modernitet bilden av Finland, främst kopplat 
till teknik och design.264265 Det moderna kommer inte fram i företagens marknadsföring, snarare 
lyfter de fram äldre värden. K-rautas Jarmo har en gammaldags framtoning med handslag och 
skogshuggarstyrka. Iittalas designfilosofi grundas i designhjältarna från 1930-talet och i att nya 
produkter bygger vidare på de äldre.  

Genom företagens namn och symboler skapas en koppling mellan företagen och Finland och 
Finlands country of origin, COO.266 Företagen anser att kopplingen till Finlands COO ger ett positivt 
värde kopplat till trygghet, kvalitet, teknik och design. Däremot räcker det inte med kopplingen till 
Finlands COO för ett företag att lyckas. Det kan ge en unik marknadsföringsposition men i övrigt 
krävs det stora insatser från företaget för att lyckas med en etablering. Det finska möbelföretaget 
Asko lyckades till exempel inte på den svenska marknaden trots en tydlig finsk image.267  

                                                           
255 Facebook.se. K-rauta Sverige. Ta tag i komposten istället för e-posten. (Hämtad 2016-12-15) 
256 K-rauta.se. Personal Shopper - gratis planeringshjälp. (Hämtad 2016-12-15) 
257 Katarina Pettersson, marknadschef Iittala. Intervju. 2016-12-21.  
258 Iittala.se. Detta är iittala. (Hämtad 2016-12-29) 
259 Katarina Pettersson, marknadschef Iittala. Intervju. 2016-12-21.  
260 Jonas Eklund, Marknadschef Puustelli Sverige samt Paulina Holkeri, marknadsansvarig Puustelli Sverige. 
Kungens Kurva, intervju, 2016-11-30. 
261 Karolina Åhs, Marknadschef på K-rauta. Intervju 2016-12-12 
262 Katarina Pettersson, marknadschef Iittala. Intervju. 2016-12-21. 
263 Youtube.se. KÖK Så renoverar du köket Puustelli Västerås. Puustelli kök Sverige. (hämtad 2016-12-19)  
264 Karolina Åhs, Marknadschef på K-rauta. Intervju 2016-12-12 
265 Katarina Pettersson, marknadschef Iittala. Intervju. 2016-12-21. 
266 Herz, Marc ; Diamantopoulos, Adamantios. Activation of country stereotypes: automaticity, consonance, 
and impact. Journal of the Academy of Marketing Science. Nr 4 (2013): 400-417. 
267 Jonas Eklund, Marknadschef Puustelli Sverige samt Paulina Holkeri, marknadsansvarig Puustelli Sverige. 
Kungens Kurva, intervju, 2016-11-30.  

https://www.youtube.com/watch?v=CuF5Z-If54M


43 

COO påverkas av olika faktorer som sektor, kundens kunskapsnivå, mängden information och 
upplevd risk.268 Företagen agerar inom liknande sektorer och det är därför troligt att inom 
branscherna bygg, inredning och design ser svenska konsumenter en positiv koppling till Finlands 
COO. Den upplevda risken bör därför vara liten för dessa produkter, en kund kan känna sig trygg och 
inte behöva motivera sitt köp utifrån dess upplevda ursprung. Så länge företagen kan leverera vad 
de vill associera sitt finska varumärke till, kvalitet, trygghet, teknik och design, innebär varken 
kundens kunskapsnivå eller mängden information något problem. Då kommer välinformerade och 
kunniga kunder att i högre grad välja finska produkter, men då utifrån sin kunskap och erfarenhet.  

4.3.5 Hur tas det finska emot av svenska konsumenter? 
Den bild av det finska som företagen för fram ifrågasätts inte av kunderna, utan den upplevs som 
sann och därmed användbar i marknadsföringssyfte.269 270 271 En nackdel som Puustelli upplevt är 
snarare att finska designen upplevs som väl exklusiv, vilket kan få potentiella kunder att se Puustelli 
som för exklusiva och därmed för dyra.272 

De finska företagen konkurrerar alla med svenska företag på den svenska marknaden. Det kan 
innebära att vissa kunder väljer bort deras produkter till fördel för liknande svenska produkter, 
consumer ethnocentrism.273 Ingen av företagen anser dock att deras finska ursprung påverkar deras 
försäljning negativt. 274 275 276 Puustelli är det enda finska köksföretaget på den svenska marknaden. 
De konkurrerar med flera svenska företag, som Marbodal och Ballingslöv. De upplever inte att 
kunder väljer bort dem av etnocentriska skäl, men risken finns att de kunder som vill stödja ett 
svenskt företag inte kontaktar Puustelli överhuvudtaget. Det är dock inget Puustelli har märkt av. 
“Kunden är ju ute efter ett kök. När man möter dem i butiken börjar man prata om deras kök [inte 
Finland].”277 De varuhus som K-rauta ser som sina konkurrenter, Bauhaus och Byggmax, 278 använder 
inte en tydlig nationell image vilket gör att kunderna aktivt behöver söka information om deras 
ursprung för att för att kunna ta beslut baserat på eventuella etnocentrism. Detta minskar i sin tur 
risken för att kunders etnocentrism påverkar K-rauta negativt. Iittala konkurrerar med svenska 
glasbruk, men deras målgrupp, urban, progressiv och intresserad av design279, har drag som i sig 
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motverkar etnocentrism.280 Att företagen lyfter fram den nordiska gemenskapen snarare än enbart 
det finska kan, om det lyckas, också motverka konsumenternas etnocentrism.281  

Eftersom finländare är den största invandrargruppen i Sverige har de finska företagen möjlighet att 
utnyttja (den finska) etnocentrismen i sin marknadsföring. Både Puustelli och K-rauta marknadsför 
sig till svenskar med finsk bakgrund och bägge anser att deras finska ursprung har positiv påverkan 
på den kundgruppens köpbeslut. Ingen av dem anser att deras finska reklam uppfattas negativt av 
finländare bosatta i Sverige, utan snarare tvärt om282 283. “Jarmo - han är jätteuppskattad.”284 Iittala 
har inte den typen av riktad marknadsföring utan utgår från sitt globala koncept. Att Iittalas 
produkter ses som mer vardagliga i Finland är också något som kan påverka.285 

Det finns troligen möjlighet för fler finska företag att lyckas med en marknadsföring kopplad till 
Finland. Det finska är inte branschspecifikt utan det viktigaste är att förmedla en bild som kunden 
tror på och att sedan kunna leverera det som förväntas. Då blir bilden sann.286 

4.4 Olika bilder av Finland 
Bilden av ett land, dess nation brand, är väldigt stabilt och obenäget att förändras. En förändring 
kräver att landet i fråga märkbart förändras.287 Finland har förändrats mycket under de senaste 
årtiondena men frågan är om det förändrats tillräckligt mycket för att påverka bilden av Finland i 
Sverige. Finlands närhet till Sverige gör bilden komplex eftersom många svenska konsumenter har 
egna erfarenheter av landet, befolkningen, företag och dess produkter.288 Dessa erfarenheter 
kompletteras och kompliceras av den historiska bilden av Finland, bilden som svenska media sprider, 
företagens marknadsföring samt Finlands önskade nation brand.  

Traditionellt sett ses Finland som ett underordnat land, Sverige har genom historien varit starkare, 
modernare och rikare.289 Fortfarande ligger Sverige över Finland på flertalet nationella 
rankinglistor,290 men Finlands framgångar (och Sveriges misslyckanden) inom skolan och PISA har 
skakat den svenska självbilden och lyft den finska imagen.291  
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Finland framställs genomgående som en del av den nordiska gemenskapen. Genom att betona 
ländernas gemenskap ger man Finland en roll som är mycket positiv enligt the Stereotype Content 
Model, SCM, eftersom bara den egna gruppen och dess allierade kan ha både varma och 
kompetenta drag. Men som Figur 1 visar ligger Finland lägre än Sverige, både vad gäller kompetens 
och värme.292  

Finlands önskade nation brand vill uppfattas som modernt och (IT-) tekniskt, en teknologisk 
supermakt.293 Även de intervjuade företagen ser mycket av det moderna i Finland, främst inom 
teknik och design. 294 295 Inom IT och teknik är Finland erkänt duktiga, men frågan är om de skiljer sig 
från Sverige i tillräckligt stor grad eftersom Sverige också har gott rykte inom dessa branscher. 
Finland har Stora Enso men Sverige har SCA. Finland har Angry bird, Sverige har Minecraft. Ingen av 
de undersökta företagen satsar på en modern image baserad på teknisk kompetens. Den höga 
kvaliteten och pålitligheten kopplas snarare till gammaldags värden som den ursprungliga fabriken 
(Puustelli 296 och Iittala297) och handslag (K-rauta)298, vilket stämmer med den traditionella bilden av 
Finland.299 Även i svenska medier lyfts det gammaldags fram. När medierna jämför Sverige med det 
framgångsrika Finland, till exempel inom skolan, är det traditionella värden man lyfter fram. Finland 
har inte “moderniserat” sönder skolan, utan har behållit en traditionell undervisning.300 Inom design 
är bilden mindre komplicerad. Finsk design upplevs som modern i Sverige genom sina enkla uttryck 
och fokus på användbarhet. 

Modernitet är ett svårdefinierat begrepp och det är troligt att det har olika betydelse i Sverige och 
Finland. Det finns en risk att svenskar har svårt att se moderniteten i ett hierarkiskt land301 där man 
Niar varandra302 och med Sannfinländarna vid makten oavsett hur framgångsrika finska IT-företag är.  

Finlands önskade hjälte är den moderna, välutbildade, problemlösande och lite trevligt galna 
ingenjören, en stereotyp med både kompetenta och varma drag. Den stämmer inte med den 
historiska bilden av den finska arbetskraftsinvandraren och inte heller med företagens bild. Även om 
stereotypen “Kniv-Pekka” inte längre är aktuell visar framgången för karaktären Jarmo att bilden av 
finnen som duktig men gammaldags arbetare fortfarande är aktuell. Jarmo är en positiv spegling av 
den historiska bilden av finnen, en gammaldags kusin från landet som kommer till Sverige för att 
hjälpa till att bygga landet. Jarmo är kunnig snarare än välutbildad, men både problemlösare och lite 
galen. Eftersom K-rauta bygger sin image med glimten i ögat och har en stark koppling till kompetens 
innebär den delen av Jarmos image troligen inget större problem för Finlands nation brand. Det som 
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däremot motsäger Finlands önskade nation brand är att K-rauta framställer det moderna som vekt 
och omanligt “Ta vara på det [din trädgård] istället för att gnida på den där ritplattan”. 303  

Företagen anser att Finlands COO ger dem en positiv marknadsfördel och marknadsför sina 
produkter och tjänster med flera, men inte alla, drag som Finland önskar att deras COO ska ha: 
tekniska, pålitliga, miljövänliga och av hög kvalitet. I de fall där företagen inte aktivt för fram de 
önskade egenskaperna ger de ingen motsägande bild. Företagen vill alla koppla sina produkter till 
pålitlighet och hög kvalitet. Miljövänlighet är det enbart Puustelli som lyfter fram i samband med 
sina produkter. Varken K-rauta eller Iittala använder miljövänlighet i sin marknadsföring. De har 
istället vackra bilder på nordisk natur som skapar en känsla av naturlighet och positiva naturvärden. 
Det är inte samma sak som ett medvetet och aktivt miljöarbete men det motsäger inte Finlands COO 
av miljövänlighet. Inom design finns konsensus mellan nation brand och företag, alla ser finsk design 
som enkel, stilren och praktisk. Teknik, i form av ny teknik och gärna IT, är inget som företagen lyfter 
fram.  

Service lyfts fram som ett viktigt framgångskoncept i den moderna världen och Finlands nation 
brand vill ge intrycket att finländare är pålitlig och kunnig arbetskraft som ger bra service. Här blir 
företagens bild blandad. Den personal som kunden möter ska, enligt företagen själva, vara kunnig, 
pålitlig och serviceinriktad vilket stämmer bra med Finlands nation brand. Däremot är personalen 
svensk vilket gör kopplingen till Finland svag. I synen på Finland i Sverige finns ingen tydlig bild av 
Finland som serviceland, men stereotypen av finnar som tystlåtna304 och hierarkiska305 kräver 
troligen en marknadsföringsinsats innan svenskar associerar det finska med service. 

Sammanfattningsvis kan man säga att Finland har ett gott rykte i Sverige, ett rykte som de 
intervjuade företagen upplever inte är ifrågasatt. Bilden av Finland grundar sig i en lång gemensam 
historia. Den gemensamma bakgrunden är en stor fördel för finska företag men den kan även utgöra 
en risk. Finland och Sverige är olika länder med egna kulturer, något som finska företag ibland har 
svårt att uppfatta initialt.306 307 Att bortse från kulturella skillnader kan ha stor negativ påverkan på 
möjligheten att expandera på den svenska marknaden. Det viktigt att företagen utgår från den bild 
av Finland som svenska konsumenter har, inte den egna bilden av Finland.308  

För finska företag finns ett positivt COO kopplad till kvalitet, teknik och stilren design. Enligt de 
intervjuade företagen upplevs den bilden som sann av svenska konsumenter vilket gör det möjligt 
för finska företag att använda den i sin marknadsföring. Den svenska bilden av Finland stämmer 
däremot inte överens med Finlands önskade nation brand. Finlands önskade nation brand har till 
syfte att lyfta fram Finland som en modern nordisk stat, samtidigt som man behåller ett unikt brand. 
Finlands nation brand har en internationell publik vilket gör att den inte helt stämmer överens med 
svenskarnas mångfacetterade och komplexa bild av Finland. Finlands önskade nation brand skiljer sig 
främst inom synen på modernitet och service.  
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5 Slutsats 
Uppsatsens syfte är att undersöka hur exportföretag kan dra nytta av sitt ursprungslands nation 
brand i sin marknadsföring i Sverige. Frågeställningen utgår från frågorna: 

• Hur framhäver företag sitt nationella ursprung i sin marknadsföring i Sverige? 
• Vilka värden kopplar svenska konsumenter till företagets ursprungsland?  
• Hur förhåller sig den bild som företaget ger av sitt land jämfört med svenska konsumenters 

syn på landet i fråga och jämfört med ursprungslandets önskade nation brand? 

För att undersöka detta har studien jämfört tre olika bilder av Finland: bilden av Finland i Sverige, 
finska statens önskade nation brand samt den bild av Finland som tre finska företag lyfter fram i sin 
marknadsföring riktad till svenska konsumenter.  

De teorier som valts ut har varit relevanta för frågan och har gjort det möjligt att belysa 
frågeställningarna ur olika teoretiska perspektiv. Studiens metod har varit användbar. Att kombinera 
intervjuer och dokument har gett en bred bild av området och metoderna har kompletterat 
varandra. Den kvalitativa ansatsen har varit värdefull eftersom den gett en djupare förståelse för 
frågan genom att göra det möjligt att belysa tankarna, känslorna och besluten bakom företagens 
marknadsföringsstrategier. Studien hade vunnit på att fördjupas, till exempel med en undersökning 
bland svenska konsumenter om deras syn på Finland, finska företag och dess produkter. Likaså hade 
studien kunnat fördjupats genom att kombinera den kvalitativa ansatsen med en utökad kvantitativ 
undersökning av finska företag som marknadsför sig i Sverige. Uppsatsens resultat är 
branschspecifikt och det finns stora möjligheter till fördjupad forskning inom andra branscher. Dessa 
fördjupningar var inte möjliga på grund av studiens begränsningar i tid och resurser varför de lämnas 
vidare som förslag till framtida forskning.  

5.1 Hur förhåller sig den bild som företaget ger av sitt land jämfört med svenska 
konsumenters syn på landet i fråga och jämfört med ursprungslandets önskade 
nation brand? 
Finlands nation brand i Sverige är starkt och komplext men är i grunden positivt. Det bygger på en 
historisk bild där Finland har varit underordnad. Denna historiska bild skapar en bild av ett starkt 
men utsatt land i behov av stöd från Sverige. Bilden har nyanserats genom Finlands framgångar inom 
bland annat teknik och utbildning. Finnar ses till stor del som lika svenskar men stereotypen av 
kusinen från landet finns kvar. Likheten betonas ofta genom att man hänvisar till den nordiska 
gemenskapen.  

Företagens bild av Finland i sin marknadsföring stämmer väl överens med Finlands nation brand i 
Sverige. Detta överensstämmer med forskningen inom området som betonar vikten av att ett 
företags marknadsföring ska utgå från konsumentens bild av landet. Finlands önskade nation brand 
stämmer bara delvis med företagens, och de svenska konsumenternas, bild vilket inte är förvånande 
då det har en global målgrupp och inte är anpassad för den svenska marknaden. Finlands önskade 
nation brand har fokus på funktionalitet, natur och utbildning och där finns en samsyn eftersom 
företagen kopplar det finska till funktionalitet och natur. Företagen har ingen större fokus på 
utbildning i sin marknadsföring vilket beror på de branscher de verkar inom. Finlands önskade nation 
brand skiljer sig från den svenska bilden av Finland främst genom synen på modernitet. I Sverige ses 
Finland som mindre modernt än Sverige, lite mer gammaldags. Det gammaldags är inte kopplat till 
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teknik utan till värderingar och samhälle, något som under senare år förts fram som positivt i 
Sverige.  

Sammanfattningsvis är bilden som företagen använder i sin marknadsföring byggd på en äldre bild 
av nationen hos de svenska konsumenterna, en bild som långsamt har förändrats vilket stämmer 
med teorierna kring nation brand. Den nordiska, men även den europeiska, gemenskapen ger 
företag möjlighet att skapa en känsla av gemenskap. Företag bör vara försiktiga med att utgå från 
sitt lands önskade nation brand och dess nation branding i sin marknadsföring. Enbart om landets 
önskade nation brand bygger på landets, och företagets, verkliga styrkor kan det skapa fördelar för 
företaget. Sverige är ett rikt och modernt land i Europa och det är svår för andra europeiska länder 
att bygga upp en image av att vara ännu modernare än Sverige, särskilt som äldre bilder av länderna 
finns kvar i svenska konsumenters medvetande. Ett alternativ för företagen är att undersöka vilka 
styrkor som finns i den äldre bilden av ursprungslandet och om dessa kan ge företaget fördelar på 
den svenska marknaden.  

5.2 Vilka värden kopplar svenska konsumenter till företagets ursprungsland?  
Företagen anser att svenska konsumenter kopplar Finlands COO till kvalitet, trygghet, teknik och 
design.  

Varje land har ett eget COO vilket gör att det inte är möjligt att dra några generella slutsatser kring 
COO utifrån studien.  

5.3 Hur framhäver företag sitt nationella ursprung i sin marknadsföring i Sverige? 
De undersökta företagen har alla en tydlig finsk image, något som grundläggs genom deras finska 
namn. För att ytterligare förstärka den finska imagen använder företagen olika symboler som 
produktnamn, flaggor och färger som skapar associationer till Finland. En av de tydligaste signalerna 
är att ha en röst med finskt uttal i filmer och ljudupptagningar. Det finska ursprunget genomsyrar 
företagen och de är alla noga med att lyfta fram en traditionell bild, antingen genom kopplingen 
bakåt till företagets ursprung i en gammal fabrik eller genom Finlands historia.  

Länderna i Europa har en lång gemensam historia vilket gör att svenska konsumenter har en tydlig 
bild av många av Europas länder. Genom att använda symboler kopplade till nationen kan företagen 
skapa rätt associationer hos konsumenterna. I de fall där svenska konsumenter har en tydlig ljudbild 
av nationens språk är det en symbol som skapar en tydlig koppling mellan företaget och nationen.  

5.4 Hur kan exportföretag dra nytta av sitt ursprungslands nation brand i sin 
marknadsföring i Sverige? 
Tidigare forskning visar att nation brand och country of origin, COO, är kopplade till olika sektorer 
eller branscher, något som är viktigt för företag att förhålla sig till. Finlands nation brand är starkt 
kopplat till teknik och design. För företag inom IT och andra tekniska branscher finns det stora 
möjligheter att använda Finlands COO i sin marknadsföring. Eftersom det är kunskapsintensiva 
branscher finns det även goda möjligheter att lyfta fram Finlands goda rykte inom utbildning. 
Företag inom design kan också utgå från Finlands COO i sin marknadsföring, så länge som deras 
design är enkel, funktionell och av hög kvalitet, det vill säga utgår från stilen som associeras med 
finsk design. 
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Företag inom andra branscher har troligen störst fördelar genom att lyfta fram Finlands upplevda 
traditionella kvaliteter. Den klassiska stereotypen av finnar som ”kusinen från landet” kan justeras 
till att betyda gammaldags, trygg och kunnig istället för bonnig och efterbliven, vilket ger en positiv 
och effektiv stereotyp som stämmer med den svenska bilden av det finska.  

En viktig aspekt för stereotyper är att enbart den egna gruppen (svenskar) och dess allierade kan 
ligga högt på både värme och kompetens. Om Finland blir för bra, till exempel genom att passera 
Sverige på internationella rankinglistor eller ge för stor konkurrens för svenska företag, finns det risk 
att bilden ändras till hög kompetens och låg värme, det vill säga konkurrenter med onda avsikter. 
Genom att fortsätta att lyfta fram den nordiska gemenskapen finns det möjlighet behålla den 
positiva bilden av en allierad. Bilden av Finland som en välvillig allierad motverkar även svenska 
konsumenters etnocentrism. 

För tillfället finns det stora möjligheter för finska företag att etablera sig i Sverige. Sverige har stort 
behov inom de branscher som Finland har både kompetens och positiv COO inom, som bygg och IT. 
Svensk media framhåller Finland som ett föredöme och en allierad, samtidigt som svenskar till 
största delen ser finnar som väldigt lika svenskar. 

Forskningen visar att det viktigaste när det gäller framgång, både när det gäller nation branding och 
företags möjlighet till att lyckas på exportmarknader, är förmåga att leverera det som utlovas. 
Enbart genom att ha täckning för den positiva bilden av Finland, finska företag och finska produkter 
kan man nå framgång.  

Finland och Sverige har mycket gemensamt och även i framtiden kommer finska företag att se 
Sverige som en ideal första exportmarknad. Det är lätt att förledas av likheterna mellan länderna. 
För att lyckas måste företagen utgå från hur svenska konsumenter uppfattar Finland och det finska 
inom just deras bransch. Först då kan företagens marknadsföring grunda sig både i företagets styrkor 
och i de svenska konsumenternas bild Finland och dess varumärke i Sverige. 

Generellt sätt kan företag med framgång använda sitt nation brand i sin marknadsföring men det är 
ingen enkel biljett till framgång. Det ställer stora krav på företaget i och med att de måste bortse 
från sin egen bild av sitt ursprungsland och istället utgå från konsumenternas bild, eller snarare 
bilder eftersom de kan variera mellan olika branscher. Även om nation brand förändras långsamt så 
förändras de, vilket innebär att företag måste uppdatera sin kunskap kontinuerligt. Den viktigaste 
faktorn för framgång är, i detta som i mycket annat, att företaget måste kunna stå för det löfte som 
dess (nation) brand ger. Först när budskapet är konsekvent och upplevs som sant av konsumenterna 
har det en positiv effekt på företagens möjlighet till försäljning.  
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Bilaga 1 Exempel på frågeguide till företagen 
• Beskriv företagets plats på marknaden? Hur positionerar ni er? 
• Berätta om er marknadsföringsstrategi? 
• Vad betyder det finska för er? 
• Vilka stereotyper kopplas till det finska i Sverige? 
• Hur är det att arbeta på ett finskt företag, hur märker man det i vardagen? 
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