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FÖRORD 

Författarna vill tacka handledaren Lars Vigerland och opponenterna Katarina Gustafsson och 

Edessa Unesi för den konstruktiva kritiken som erhållits. 

 

Författarna vill tacka Axcent of Scandinavias Chief Operating Officer Liisa Männistö för all 

hjälp som varit ovärderlig i skapandet av uppsatsen. 

 

Författarna vill även passa på att tacka Niklas Lindbom för stöd vid statistiska beräkningar 

beträffande Fishers exakta test. 

 

Ett stort tack till alla som tog sig tid att delta i undersökningen mitt i julstressen. 

 

Sist men inte minst vill författarna tacka varandra för ett gott samarbete och för de nära och 

käras förstående när långa dagar gått till ända. 
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ABSTRACT 
 

This is a case study, with Axcent of Scandinavia as the object of study. The study concerns 

the marketing policy, branding and image of the company’s sales of wrist watches. The main 

purpose of the study is to compare the company’s desired image with the image experienced 

by the consumers in Sweden as well as internationally. 

 

The authors applied a random selection for the sample used in the survey. An interview was  

carried out with Chief Operating Officer of Axcent of Scandinavia, Liisa Männistö, to add to 

the information collected and to describe the company’s desired image. 

 

The results from the survey and the χ2 -test showed that there was congruence between the 

desired image and experienced image in Sweden, but dissonance between them 

internationally. Fishers exact test supports these results. 

 

Conclusions: Axcent of Scandinavia’s communication in the international market has been 

victim of noise, which has disturbed the desired image. 

 

Keywords: Branding, Image, Identity, Relations, Added value, Involvement, 

Communications, Differentiation 
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SAMMANFATTNING 

 

Detta är en fallstudie med Axcent of Scandinavia som studieobjekt. Studien behandlar 

varumärket och imagen hos företagets klockförsäljning. Syftet med den här studien är att 

studera och analysera Axcent of Scandinavias tänkta image i jämförelse med konsumenternas 

upplevda image dels i Sverige och dels internationellt. 

 

Författarna  har använt tillfällighetsurval som underlag för enkätundersökningarna. En 

intervju med Chief Operating Officer på Axcent of Scandinavia, Liisa Männistö, har 

genomförts. Detta för att beskriva den tänkta imagen. 

  

Resultaten från enkätundersökningarna och χ2 -testen visade harmoni beträffande den tänkta 

imagen och den upplevda imagen i Sverige. Internationellt visade χ2- testet dissonans mellan 

den tänkta imagen och den upplevda imagen. Fishers exakta test stödjer de resultaten. 

 

Slutsatser: Axcent of Scandinavias kommunikation till den internationella marknaden har 

utsatts för brus, vilket har stört den tänkta imagen. 

 

Nyckelord: Varumärke, Image, Identitet, Relationer, Mervärde, Involvering, Kommunikation, 

Differentiering 
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1. INTRODUKTION 

 

1.1 Problembakgrund 

 

Dagens informationssamhälle ger konsumenterna en stor möjlighet att granska organisationer 

och deras produkter. Produkterna blir allt mer likartade och svårare att urskilja från varandra. 

Konsumenterna tvingas att sätta sig in i produkter, deras funktioner och kvalitet, och 

genomföra egna undersökningar med hjälp av exempelvis webbsidan www.pricerunner.se för 

att kunna urskilja de få skillnaderna som finns mellan olika konkurrerande produkter.1 Där 

kan konsumenterna se vilka återförsäljare som har de bästa priserna, läsa andra konsumenters 

recensioner samt läsa expertutlåtanden beträffande produkten.2 

 

Konsumenterna tvingas på grund av fysiologiska orsaker, varseblivning och begränsad 

koncentrationsförmåga, sålla bland informationsöverflödet och stänga ute sådant som denna 

inte orkar med eller anser vara viktigt.3 Det blir naturligt för konsumenten att skärma av sådan 

information som inte tilltalar denna och detta uppfattas som brus.4 

 

I detta konsumtionssamhälle med överflöd av information och där produkterna liknar 

varandra mer och mer, har det blivit svårare för företagen att konkurrera och nå fram till 

konsumenterna genom allt brus.5 Företagen tvingas differentiera sig på något sätt för att 

utmärka sig från konkurrenterna och lyckas identifiera produkten med hjälp av varumärket.6 

Nyckeln till varumärket är produkten som ger substans och stöd bakom varumärket. Till 

exempel har skor funnits sedan urminnes tider,7 men Nike och Adidas har lyckats 

marknadsföra dessa existerande produkter genom att skapa ett mervärde kring sina 

varumärken.8  

 

                                                 
1 http://www.thomsonfakta.se/hr/sub/press.aspx?id=670 
2 Grape, G. Högskolelektor i Företagsekonomi Södertörns Högskola 2006-09-22 
3 Falkheimer, J. & Heide, M. 2003:148 
4 Fiske, J. 1990:18 
5 ibid. , sid.18 
6 Uggla, H. 2000:74 
7 Joh 1:27. Bibel 2000 
8 Aaker, D. 2000:194 
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Enligt Gummesson är varumärken relationsskapande, så kallade parasociala relationer, som 

får konsumenten att uppfatta varumärket, ett objekt eller en symbol, som personligt genom 

den image som det förmedlar.9 Varumärken har idag blivit en självklarhet för både 

konsumenter och producenter, och syns varje dag på många olika sätt och många olika 

platser.10  

 

Enligt varumärkeslagen definieras ett varumärke som: 

 

”Ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet 

personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln på en vara eller dess 

förpackning, förutsatt att tecknen kan särskilja varor som tillhandahålls i en 

näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. 

Vad som sägs i denna lag om varor skall gälla även tjänster.”11 

 

Ett varumärke har olika funktioner till exempel informationsbärare, identitetsbärare, 

positioneringsinstrument, konkurrensmedel, garant, riskreducerare och imageskapare.12 

Gummesson menar att positionering är en strategi som innebär att företaget, tjänsten eller 

varan ska ges en plats och ge en viss bild13 i konsumentens hjärna så att denna har detta i 

åtanke när ett köp är aktuellt.14 Bruset som stör informationen från till exempel ett företag till 

en konsument, stör också då varumärket som informationsbärare, vilket kan leda till att 

identiteten och den image också störs. Ett företag har inte en image utan flera stycken. Detta 

då den image är den bild som varje enskild person har av företaget, vilket är en subjektiv 

tolkning hos just den individen.15 När önskad image och upplevd image befinner sig i 

dissonans, det vill säga den framställda bilden av företaget skiljer sig från den bild som 

upplevs av konsumenterna, är varumärkets identitet svag.16 

 

Denna företeelse kan uppstå då ett företag vill marknadsföra sitt varumärke internationellt och 

kan leda till förödande konsekvenser för företaget om det inte upptäcker problemet i tid. 

                                                 
9 Gummesson, E. 1998:128 
10 Keller, L. 2003:14 
11 VmL 1§ 1960:644  
12 Melin, F. 1999:36-43 
13 Gummesson, E. 1998:129 
14 Fill, C. 2002:395 
15 Löw, M och Moberg, N. 2002: 6 
16 Aaker, D. 2000:12 
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Huvudmålet med att föra sitt varumärke utanför sitt eget lands gränser är att vinna 

synergieffekter, effektivitet samt strategisk kontinuitet.17 Detta gör företaget genom att välja 

ut det eller de kärnelement ur varumärkesstrategin som endast ska koncentreras på den 

globala marknaden samt kärnelement som ska koncentreras på den inhemska marknaden. 

Människor har olika konsumtionsvanor, olika värderingar och synsätt, vilket är anledningen 

till varför företag använder sig av andra element på en ny marknad. Det är viktigt att företaget 

väljer rätt element för den tänkta marknaden annars kan det orsaka ett led av missförstånd 

som kan skada varumärket i sig.18  

 

Det finns några exempel på hur fel det kan bli om man använder samma 

marknadsföringsstrategi vid etablering utomlands som man använder sig av på sin 

hemmamarknad.19 

 

Toyota Motor tappade sin försäljning när de lanserade sin modell MR2 i Frankrike. 

Anledningen var att namnet på den nya modellen liknade en svordom.20 

 

Försäljningen av varumärket Chevy Nova i spansktalande länder gick inte som man hade 

tänkt sig. Anledningen var att No va betyder det går inte på spanska.21 

 

När företaget Gerber började försäljningen av babymat i Afrika använde man samma typ av 

förpackning som man använde i USA. På förpackningens framsida hade man en bild av en söt 

bebis. Man kom senare på att företag i Afrika rutinmässigt använder sig av bilder på samtliga 

förpackningar för att beskriva innehållet. Anledningen till detta är att majoriteten av Afrikas 

befolkning är analfabeter.22 

 

Pepsis slogan ”Pepsi Brings You Back to life” översattes ordagrant när Pepsi marknadsförde 

sina produkter i Kina. Detta ledde till missförstånd eftersom samma slogan översatt till 

kinesiska blev ”Pepsi Brings Your Ancestors Back from the Grave”.23 

                                                 
17 ibid. , sid.12 
18 ibid. , sid.12 
19 Keller, L. 2003:180-181 
20 ibid. , sid. 180-181 
21 ibid. , sid. 180-181 
22 ibid. , sid. 180-181 
23 ibid. , sid. 180-181 
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Studier visar att den upplevda imagen inte alltid överensstämmer med den tänkta. Detta är ett 

problem för de företag som hamnar i den här situationen.24 Däremot är studier där den 

internationella imagen sätts i relation till detta fenomen bristfälliga, enligt författarna, när det 

saknas internationella jämförelser. 

 

Innan ett företag bestämmer sig för att etablera sig utomlands bör företaget vidta hänsyn till 

vissa faktorer som kan komma att påverka hur konsumenterna uppfattar varumärket. 

Företaget måste bestämma vilka associationer man vill att konsumenterna ska ha till 

varumärket i en global kontext, det vill säga i alla länder företaget har för avsikt att vara 

verksam i. Samtidigt måste företaget avgöra vilka associationer som ska användas i de olika 

utvalda länderna.25  

 

1.2 Frågeställning 

 

Kan ett svenskt varumärke med fokus på design till ett bra pris hålla sin image intakt 

nationellt och internationellt? 

1.3 Syfte 

 

Syftet är att studera och analysera Axcent of Scandinavias tänkta image i jämförelse med 

konsumenternas upplevda image dels i Sverige dels internationellt. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Denna uppsats avgränsas till en fallstudie om Axcent of Scandinavia och kommer endast att 

beakta dess varumärke och bortser från ekonomiska aspekter såsom lönsamhet och dylikt. 

Avgränsningar sker även till att endast beakta hur varumärket upplevs av konsumenterna och 

om det uppstår dissonans med hur Axcent of Scandinavia tänkt, samt att se hur Axcent of 

Scandinavia marknadsför sitt varumärke i Sverige och internationellt. Studien kommer att 

begränsas till att endast beakta klockverksamheten hos Axcent of Scandinavia och inte de 

                                                 
24 Löw, M och Moberg, N. 2002 
25 Keller, L. 2003:696 
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övriga modeaccessoarerna. Avgränsningar sker även geografiskt och tidsmässigt då all empiri 

inhämtas i Stockholmsområdet under december 2006. Studien kommer även att begränsa sig 

till att undersöka den åldersgrupp som Axcent of Scandinavia riktar sig till, det vill säga 

personer i åldern 18-30 år. Detta för att respondenter i andra åldrar hade kunnat snedvrida 

resultaten då Axcent of Scandinavia inte riktar sig till dem. 

 

De teorival som författarna har gjort blir även en avgränsning för det perspektiv som studien 

antar och påverkar de slutsatser som författarna kommer fram till. Den internationella 

aspekten avgränsas även till ett fåtal länder. Dessa är Ungern, Holland, Finland, Turkiet och 

Polen. Dessa länder väljs på grund av tillgänglighet. 
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2. METOD 

 

2.1 Inledning 

 

Här redovisas de olika tillvägagångssätten och den faktiskt valda metoden för inhämtandet av 

relevanta fakta och nödvändig information. Detta för att på ett vetenskapligt tillfredställande 

sätt uppfylla uppsatsens syfte. Läsaren får en vägledning om hur arbetet bakom uppsatsen har 

lagts upp. En konkret redogörelse kommer att lyftas fram för hur det empiriska arbetet i 

uppsatsen har genomförts, med hjälp av diskussioner kring valda metoder, styrkor och brister 

hos de valda metoderna, samt motivering av metodval. Sammanfattningsvis kommer 

metodavsnittet att redogöra för valet av vetenskapligt synsätt, forskningsstrategi, 

forskningsansats, angreppssätt, typ av information samt datainsamlingsmetoder.           

 

2.2 Vetenskapssyn 

 

Författarna kommer att utgå ifrån ett positivistiskt perspektiv i studien, vilket innebär att 

författarnas synsätt är att kunskap om verkligheten fås genom observation eller experiment. 

Detta innebär att författarna återger resultatet och det som sägs oavsett eventuella 

motsägelsefulla svar. 

 

2.3 Val av metod 

 

2.3.1 Kvantitativ och Kvalitativ ansats 

 

I metodlitteraturen finns det två olika ansatser som antingen används var för sig eller i form 

av en kombination. Dessa två ansatser skiljer sig åt för att de handlar om olika men likställda 
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sätt att etablera kunskap.26 Denna uppsats bygger på en kombination av kvantitativ och 

kvalitativ ansats. 

 

Den mest använda tekniken inom den kvantitativa ansatsen, som den här studien kommer att 

tillämpa, är att samla in data i form av en enkätundersökning. Innan själva datainsamlingen 

genomförs utformas en enkät med frågor och svarsalternativ som i förväg är formulerade. Den 

största uppgiften vid utformningen av enkäten är att ställa så noggrant formulerade frågor som 

möjligt för att mäta de teoretiska fenomen som forskaren vill belysa.27 Utifrån 

enkätundersökningen kommer fenomen att räknas, vilket innebär att man kartlägger dess 

utbredning. 28 

 

Den kvalitativa ansatsen kommer till stånd i uppsatsen i form av en intervju. Avsikten med 

denna ansats är att få fram mer detaljerad och nyanserad information och därigenom få fram 

fylliga beskrivningar som är aktuella för forskningsområdet.29 En kvalitativ intervju är en 

längre intervju mellan en intervjuare och en informant. Här utformas delvis ett frågeformulär i 

förväg, men även en disposition över sådant författarna vill ta upp under intervjun.30  

 

2.4 Forskningsansats – Abduktion 

 

I samhällsvetenskaplig forskning är det ett mål att samordna teori och empiri. För att 

undersöka forskningsavvikelsekaraktärer kan forskaren utgå från en av forskningsansatserna 

deduktion eller induktion. Den deduktiva ansatsen undersöker huruvida empirin bekräftar 

teorin eller inte. Det innebär att generella påståenden, teorier, testas med empiriska data.31 

Den induktiva utgår från empirin för att skapa teori. Abduktion är en kombination av 

induktion och deduktion.32 

 

Abduktion används vid många fallstudiebaserade undersökningar och utgår från empiriska 

fakta och liknar deduktionen i den mån att den inte avvisar teoretiska föreställningar. 

                                                 
26 Johannessen, A. & Tufte, A. P. 2003:67 
27 ibid. , sid.67 
28 ibid. , sid.21 
29 ibid. , sid.21 
30 ibid. , sid.67 
31 ibid. , sid.35 
32 Alvesson, M. & Sköldberg, K. 1994:42 
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Analysen av empirin kan därmed kombineras med studier av tidigare teori i litteraturen. Detta 

görs för att upptäcka mönster som ger förståelse. Under forskningsprocessens gång sker en 

jämförelse mellan tidigare teori och empiri för att dessa under arbetets gång ska omtolkas.33 

Denna studie kommer att vara abduktiv eftersom författarna dels utgår från teorin och dels 

utgår ifrån en egen teoretisk syntes, vilken ligger till grund för analysen. 

  

2.4.1 Motiv för val av metod 

 

Författarna väljer den tidigare nämnda kompositionen av metoder då de finner dessa lämpliga 

för att besvara syftet och frågeställningen. Metoderna tillåter användningen av flera källor, 

vilket kan skapa en metodtriangulering med avseende på att säkerställa reliabiliteten. Detta 

innebär konkret en konsumentenkätundersökning i Sverige och en mindre sådan i de utvalda 

länderna i Europa. Enkätundersökningarna möjliggör insamlandet av en stor mängd data med 

bredd, vilket lämpar sig för studiens syfte. En intervju med Chief Operating Officer på Axcent 

of Scandinavia Liisa Männistö ger djup, vilket bidrar till en bra bild av den tänkta imagen. De 

valda metodernas fördelar väger, enligt författarna, upp nackdelarna och då de är lämpliga har 

författarna valt dessa. 

 

2.5 Förförståelse 
 

Den tidigare forskningen som författarna tagit i beaktande före studien behandlar det specifika 

området tänkt image kontra upplevd image, dock utan en internationell prägel och författarnas 

mål är att fylla ett tomrum i forskningen. Den tidigare forskningen har legat till grund till 

författarnas förförståelse beträffande ämnet och har givit orienterande kunskaper. 

 

2.6 Forskningsstrategi – Fallstudie 

 

En fallstudie går ut på att samla mycket information om ett avgränsat område.34 Det som är 

utmärkande för en fallstudie är att man endast koncentrerar sig på en undersökningsenhet. 

                                                 
33 Alvesson, M. & Sköldberg, K. 1994:42 
34 Johannessen, A. & Tufte, A. P. 2003:56 
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Man får då en djupare insikt inom det valda området, samt ges möjlighet att studera saker i 

detalj.35    

 

Författarna har valt att göra en fallstudie om Axcent of Scandinavia. Det som ligger i 

författarnas intresse är att ta reda på om Axcent of Scandinavias tänkta image och 

konsumenternas upplevda image skiljer sig åt och analysera om imagen i Sverige och imagen 

internationellt skiljer sig åt. Axcent of Scandinavia är ett intressant studieobjekt på grund av 

dess fängslande uppkomst och framgång och att författarna ej kunnat finna 

företagsekonomiska studier med Axcent of Scandinavia som studieobjekt (se 4.1.1, 4.1.2).36 

 

2.7 Insamlingsmetoder för primärdata 

 

2.7.1 Intervju 

 

”Besöksintervjuer kan karaktäriseras som en dyrbar metod som ibland är nödvändig för att 

få utförliga svar med tillräckligt hög kvalitet.”37 

 

Fördelen med att genomföra en besöksintervju är att det går att relativt sett ställa både fler och 

”krångligare” frågor, visa bilder, diagram eller annat för att underlätta besvarandet. 

Svarsfrekvensen på öppna frågor blir troligen större och om det skulle bli oklarheter i 

frågorna kan de vanligen redas ut enkelt.38 

 

Författarna har valt att göra en intervju med Chief Operating Officer Liisa Männistö på 

Axcent of Scandinavia för att ta reda på sådan information som är angelägen för att besvara 

syftet, frågeställningen och få en djupare insikt om den internationella verksamheten. 

Intervjun var av en semistrukturerad karaktär. Förberedelserna fram till avtalat intervjumöte 

med informanten har arbetats fram genom kontakt via telefon och e-mail. Detta för att ge 

informanten så mycket information som möjligt om författarnas syfte med studien samt för att 

bygga upp ett förtroende innan mötet skedde. Intervjun skedde 11/12-06 10:00 på 

                                                 
35 Denscombe, M. 1998:41 
36 Denscombe, M. 1998:42 
37 Dahmström, K. 1996:59 
38 Dahmström, K. 1996:60 
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huvudkontoret i Upplands Väsby. Ljudupptagning skedde med ett digitalt och ett analogt 

fickminne. Den information som gick att utvinna ur intervjun har behandlats konfidentiellt 

och redovisats i lämplig form för att inte skada Axcent of Scandinavia. Detta innebär att 

författarna har valt att inte ta med viss information som kan skada Axcent of Scandinavia ifall 

den publiceras. 

 

2.7.2 Enkätundersökning 

 

Författarna genomförde en enkätundersökning i december 2006. Denna undersökning bestod 

av ett prestrukturerat frågeformulär som bidrar till att besvara studiens syfte. Undersökningen 

ägde rum i Stockholmsområdet och avser delen av syftet att jämföra Axcent of Scandinavias 

tänkta image kontra hur konsumenterna upplever denna image. 

 

2.7.3 Urval 

 

Urvalet som har använts skedde genom att författarna delade ut enkäter på olika ställen i 

Stockholm, exempelvis folktäta ställen som köpcentrum. Det är ett så kallat tillfällighetsurval 

av konsumenter som rör sig på allmänna platser. Författarna har även använt sina 

bekantskapskretsar som respondenter i undersökningen. Denna form kallas även 

bekvämlighetsurval och författarna gör detta val på grund av tidsbrist och begränsade 

resurser. Författarnas tillfällighetsurval kan påverka resultatet då till exempel respektive 

bekantskapskrets inte med säkerhet är representativ för populationen. Urvalet skedde i 

Stockholmsområdet, vilket kan påverka de slutsatser som dras, då även detta kan vara 

ickerepresentativt för populationen. Dock riktar sig Axcent of Scandinavia till åldersgruppen 

18-30 år som befinner sig i storstadsområden och som ofta hoppar på trender snabbt. Detta är 

gynnsamt då författarna valt det åldersintervallet som krav för att få delta i undersökningen. 

 

Bortfall 

Vid enkätundersökningen skulle varje person som nekar till deltagande i undersökningen 

kunna räknas som bortfall. Detta kommer dock att förbises i studien på grund av tidsbrist och 

begränsade resurser. Mer diskussion om bortfall finns under 7.3 Kritisk granskning. 
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2.8 Kritisk granskning av metoden 
 

Fördelar med enkätundersökningar 

Frågeformulär är någorlunda fördelaktiga ur en tids - och kostnadsmässig aspekt. De är lätta 

att arrangera och ger standardiserade svar, vilket underlättar analys. De förkodade svaren 

underlättar även vid inmatning av de insamlade data.39 

 

De empiriska data som insamlats kommer från en ”säker källa” och man uppnår bred och 

omfattande täckning. Enkätundersökningar är lämpliga vid insamlandet av kvantitativa data.40 

 

Nackdelar med enkätundersökningar 

De förkodade frågorna kan upplevas som frustrerande för respondenten och leda till att denna 

undviker att svara, vilket kan snedvrida resultaten och snarare spegla forskarens uppfattning 

än respondenternas. Det kan uppstå en tendens till empirism och signifikansen i data kan 

komma att förbises. Priset för den breda omfattningen är ofta en brist på detaljer och djup. 

Precision och uppriktighet i svaren kan komma att begränsas.41 

 

Fördelar med fallstudier 

Att det är en eller ett fåtal enheter som undersöks uppmuntrar till större djup och 

användningen av mer än en metod. Det uppmuntrar även till användningen av mer än en 

datakälla och man kan undersöka företeelser som de naturligt uppträder. Det finns en större 

möjlighet att koncentrera resurserna till ett fåtal undersökningsplatser.42 

 

Nackdelar med fallstudier 

Fallstudier kan leda till att man generaliserar utifrån ett fall, vilket har uppmärksammat kritik 

beträffande trovärdigheten. De anses olämpliga för analyser och utvärderingar då det som 

produceras ofta beskylls för att vara mjuka data. Gränserna beträffande fallet är ofta otydliga, 

och tillträde till de relevanta miljöerna kan vara begränsat. Det uppstår ofta problem med 

kontrolleffekt.43 

 

                                                 
39 Denscombe, M. 1998:126 
40 ibid. , sid.37 
41 ibid. , sid.39 
42 ibid. , sid.52 
43 ibid. , sid.53 
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Fördelar med intervjuer 

Informationen som utvinns är ofta förknippat med djup. Det går att urskilja värdefulla insikter 

som är grundade på informantens erfarenheter och kunskaper. Den utrustning som krävs är 

ofta väldigt enkel. Intervjuer tillåter kunskap om informantens prioriteringar och anses vara en 

flexibel metod. Intervjuer medför ofta hög validitet, då data kan kontrolleras smidigt och får 

ofta hög svarsfrekvens.44 

 

Nackdelar med intervjuer 

Intervjuer är tidskrävande och dataanalysen innebär ofta ickestandardiserade svar. 

Tillförlitligheten kan kritiseras då det är svårt att uppnå objektivitet samt problemet med 

intervjuareffekt. Informanten kan uppleva upptagningsutrustningen som hämmande och 

uppleva kränkning av den personliga integriteten om intervjuaren ställer för djärva frågor. 

Intervjuer medför ofta kostnader för tid, resor och utskrift.45 

 

 2.8.1 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet avser en undersöknings tillförlitlighet. Undersökningen måste vara genomförbar 

flera gånger vid flera olika tidpunkter och ge liknande resultat. Detta indikerar hög reliabilitet. 

Variationer i resultaten ska ej bero på mätinstrumentet utan mätobjektet.46 

 

Validitet avser hur noggrant undersökningen mäter verkligheten. Den data som används ska 

återspegla så snarlikt som möjligt den verklighet forskaren avsett att undersöka. Den externa 

validiteten avser överförbarheten av resultaten till andra liknande situationer.47 

Begreppsvaliditet avser hur noggrant en observation mäter ett teoretiskt begrepp eller en 

egenskap.48 

                                                 
44 ibid. , sid.161 
45 ibid. , sid.162 
46 ibid. , sid.282 
47 ibid. , sid.283,251 
48 http://www.assessio.com/se/SKOLA/guiden17.asp 



 20

2.9 Analysmetoder 

 

2.9.1 χ2  - test 

 
Delar av de kvantitativa resultaten i uppsatsen kommer att analyseras med hjälp av χ2 - test. 

Detta kommer att gälla vissa utvalda variabler för att säkerställa den statistiska reliabiliteten. 

Testet baseras på hypotesprövning. 

 

χ2 – test innebär att författarna testar de valda variablerna genom att jämföra de observerade 

värdena med de förväntade. O står för det observerade värdet och E för det förväntade. Data 

som insamlats sätts in i korstabeller och E beräknas genom ”summa rad” multiplicerat med 

”summa kolumn”, vilket sedan divideras med ”summa total”. Kvadreringen tillåter 

möjligheten att undvika negativa resultat. De tillåtna frihetsgraderna är således antalet rader 

minus 1 multiplicerat med antalet kolumner minus 1. 

 

 

 E = ∑ Rad * ∑ Kolumn / ∑ Total 

 

Frihetsgrader enligt tabell, (R-1) * (K-1) 

5 procents signifikansnivå 

Detta innebär att de observerade värdena jämförs med så kallade förväntade värden. χ2  

jämförs sedan med tabell där antalet rader, kolumner och vald signifikansnivå påverkar antalet 

frihetsgrader. 

 

2.9.2 Fishers exakta test 

 

Fishers exakta test används då antalet observationer är för få för att χ2 – testet ska vara giltigt. 

Denna studie använder sig av Fishers exakta test enbart i de fall där väntevärdena i χ2 – testen 
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understiger fem. Testet går även det ut på hypotesprövning. Där används samtliga möjliga 

utfall av undersökningen och det jämförs hur sannolikt det är att få just den givna 

observationen. Detta görs med hjälp av den hypergeometriska fördelningen.  

 

 X: Sann X: Falsk Summa 
Y: Sann a b a + b 
Y: Falsk c d c + d 
 a + c b + d n 
 

Formeln för att beräkna sannolikheten för en observation är: 

 

!!!!!
)!()!()!()!(

ndcba
dbcadcbap ++++

=  

 

Detta p-värde ställs i relation till signifikansnivån 5 procent, där nollhypotesen förkastas om 

p-värdet överstiger 5 procent. 
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3. TEORETISK REFERENSRAM 

Här presenteras de valda teorierna och den teoretiska syntesen som ligger till grund för 

analysen. 

 

3.1 Varumärkesidentitet 

 

3.1.1 Varumärket som identitetsbärare 

 

Märkesidentitet är enligt Aaker en unik uppsättning av märkesassociationer som 

märkesstrategen vill skapa och upprätthålla. Dessa associationer representerar vad varumärket 

står för och inger ett löfte till konsumenter från organisationsmedlemmarna.49 

 

Märkesidentitet bör vara ett hjälpmedel till att upprätta relationer mellan varumärket och 

konsumenterna genom att erbjuda mervärde som innefattar funktionella, emotionella eller 

självförverkligande förmåner.50 

 

Märkesidentitet består av tolv dimensioner samordnade kring fyra perspektiv – varumärket 

som en produkt (produktomfattning, produktattribut, kvalité/värde, användning/funktion, 

användare, ursprungsland), varumärket som organisation (organisations attribut, lokal vs 

global), varumärket som person (varumärkespersonlighet, konsumentrelationer), varumärket 

som symbol (visuella föreställningar/metaforer och varumärkesegenskaper).51  

 

Strukturen i märkesidentiteten innehåller en kärna och en vidgad identitet. Kärnidentiteten är 

den centrala, tidlösa kontentan för ett varumärke. Det är den som mest troligt förblir konstant 

när varumärket introduceras på nya marknader. Den vidgade identiteten innehåller 

märkesidentitetselement, organiserade i sammanhängande och meningsfulla grupperingar, 

som tillsammans sörjer för sammanhållning och fulländning.52  

 

                                                 
49 Aaker, D. 1996: 68 
50 ibid. , sid.68 
51 ibid. , sid.68 
52 ibid. , sid.68 
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3.2 Fallgropar för märkesidentiteten  

 

3.2.1 Fallgropen för varumärkets image  

 

Image är den bild som beskriver hur konsumenter och andra uppfattar varumärket. Det är 

därför viktigt att det finns gott om nödvändig information om varumärket när man utvecklar 

märkesidentiteten. Om det saknas uthållighet, tillgångar och expertutlåtanden för att se längre 

än varumärkets image, övergår imagen till att bli identitet istället för att endast förbli en skild 

del av identiteten. Imagen bör betraktas som en separat del, skild från identiteten. Om 

varumärkets image förväxlas med dess identitet kan det leda till att konsumenterna bestämmer 

vad företaget och dess varumärke är och vad de ska stå för. Man har då gått miste om att 

kunna driva visionen för varumärket, det vill säga vad varumärket vill åstadkomma.53  

 

Medan imagen vanligtvis är passiv och ser till det förflutna, ska identiteten vara det motsatta. 

Identiteten ska vara aktiv och se till framtiden, återge de associationer som man vill att 

varumärket ska spegla. Imagen är taktisk och identiteten är strategisk, vilket innebär att den 

representerar en företagsstrategi som ska leda till kontinuerliga fördelar.54 

  

3.2.2 Att skilja mellan produkt och varumärke 

Det är varumärkets position som leder löpande kommunikationsprogram. Ett problem som 

kan uppstå är när de utvecklingsansvariga för kommunikationsprogrammen lägger större 

fokus på varumärkespositionering istället för att söka efter att utveckla märkesidentiteten. 

Målet kommer då istället att bli annonseringsföljetong snarare än en utvecklad identitet. 

Tendensen kommer att leda till att produktens personlighet, organisationens associationer 

eller varumärkessymboler glöms bort då mer fokus läggs på produktattribut. Företagen 

kommer att lägga mer energi på att utveckla rätt förpackning, att få rätt plats för produkten i 

affärerna, och så vidare.55 

  

                                                 
53 ibid. , sid.69-70 
54 ibid. , sid.:69-70 
55 ibid. , sid.71 
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3.3 Begränsningar för produktattributsidentiteter 

 

Produktattribut är lätta att imitera: Ett varumärke som endast förlitar sig på ett 

kärnattribut kommer förr eller senare att få konkurrens om attributet även om den förbättrar 

produkten i sig. Detta beror på att attribut är fasta mål som inte går att ändra på, till exempel 

ljusare, renare och starkare. Resultatet kan bli mindre differentiering eller värre, en 

underordnad position på ett attribut som är väsentlig för associationerna till varumärket. 56 

 

 

3.4 Fyra märkesidentitetsperspektiv 

 

För att försäkra sig om att märkesidentiteten har struktur och djup bör företaget betrakta sitt 

varumärke som: 

 

1) en produkt 

2) en organisation 

3) en person 

4) en symbol 

 

Dessa perspektiv är väldigt olika varandra. Deras huvudsakliga mål är att hjälpa strategen att 

överväga olika varumärkeselement och mönster som kan förtydliga, berika och differentiera. 

En identitet behöver inte anta alla dessa perspektiv. För en del varumärken räcker det med 

endast ett perspektiv, men alla varumärken bör ändå ta dessa i beaktning när de vill framföra 

det som varumärket står för.57 

 

3.4.1 Varumärket som en produkt: produktrelaterade associationer  

 

Även om strateger varnas för att bli fixerade vid produktattribut kommer produktrelaterade 

associationer alltid vara viktiga delar i märkesidentiteten. Detta eftersom de är direkt länkade 

till ett beslut vid val av varumärke, och erfarenheten är kopplad till varumärkets funktion.  

                                                 
56 ibid. , sid.75-76 
57 ibid. , sid.78 
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Ett kärnelement i en märkesidentitet är vanligtvis produktens introducerande på marknaden 

och bland konsumenter. Detta kommer att påverka typen av associationer som är önskvärda 

och användbara. Vilka typer av produkter associeras med varumärket? För Häagen Dazs är 

svaret glass, för Visa är det kreditkort och för Compaq är det datorer. En stark koppling 

mellan en association och en produkt betyder att varumärket kommer att göra sig påmind vid 

en antydan av en produktklass.58  

 

3.4.2 Varumärket som symbol 

 

En stark symbol kan tillbringa samstämmighet och struktur till en identitet som på så sätt blir 

mycket lättare igenkänd. Dess närvaro kan vara nyckeln till utvecklandet av varumärket och 

dess frånvaro ett substantiellt handikapp. Symboler i form av visuella föreställningar kan bli 

ihågkomna och effektiva. Till exempel kan nämnas Nikes pipa, McDonalds gyllene bågar 

eller Mercedes-Benz emblem. Starka visuella bilder fångar mycket av företagets respektive 

märkesidentitet eftersom kopplingarna mellan symbol och identitetselementen byggts upp allt 

eftersom. Symboler är mer meningsfulla om de innehåller metaforer och kan även vara 

hörnstenar i en varumärkesstrategi.59  

 

3.5 Identitetens struktur 

 

Identiteten består av en kärnidentitet samt en vidgad identitet. Kärnidentiteten representerar 

den tidlösa egenskapen hos varumärket och är central för varumärkets betydelse och 

framgång.60 Det är den som antas förbli oförändrad när varumärket introduceras på nya 

marknader.61 

                                                 
58 ibid. , sid.79-80 
59 ibid. , sid.84 
60 ibid. , sid.86 
61 ibid. , sid.87 
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3.5.1 Vidgad identitet 

 

Den vidgade märkesidentiteten innehåller element som tillför enighet och fulländning. Den 

porträtterar det varumärket står för genom att tillföra detaljer.62 Kärnidentiteten innehåller 

vanligtvis inte tillräckligt med detaljer för att presentera alla de funktioner märkesidentiteten 

besitter. Varumärkespersonlighet blir sällan en del av kärnidentiteten, men den kan vara den 

rätta resursen för att tillföra enighet och fulländning genom att den är en del av den vidgade 

identiteten istället. Enligt Aaker är en tänkbar hypotes att ju mer vidgad en identitet är, desto 

starkare är varumärket inom en viss produktklass. Det betyder att denna är då lättare att 

minnas, mer intressant och har en starkare koppling till ens eget liv. En person som man 

finner ointressant, tråkig och som man är mindre involverad med kan beskrivas med bara 

några få ord. En intressant person, å andra sidan, som man personligen är involverad med 

kräver en mer komplex beskrivning.63  

 

Antalet relevanta identitetselement beror på vilken klass produkten tillhör. Till exempel ett 

starkt godismärke eller ett varumärke med moralisk anspelning beskrivs med mindre 

komplexitet än till exempel ett serviceföretag som Handelsbanken. Detta på grund av att den 

förra har mer simpel kombination av produktattribut och innehåller troligtvis inga 

organisationsattribut.64  

 

Funktionella kvalitéer som bygger på attribut har en direkt koppling till konsumentens beslut 

och förbrukningserfarenhet. Om ett köp eller en förbrukning av ett varumärke ger 

konsumenten en positiv känsla, förser märket konsumenten med emotionella kvalitéer.65 

 

Emotionella kvalitéer tillägger riklighet och djup till erfarenheten av ägandet och användandet 

av ett varumärke. Starka märkesidentiteter har både funktionella och emotionella kvalitéer. Ett 

varumärke kan tilldela självuppfattningsfördelar genom att förse konsumenten med olika sätt 

att kommunicera dennas image. En person kan ha multipla roller till exempel kan en kvinna 

vara fru, mamma, författare, tennisspelare och så vidare. För varje roll har personen ett 

                                                 
62 ibid. , sid.87 
63 ibid. , sid.88 
64 ibid. , sid.89 
65 ibid. , sid.97 
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associerat självkoncept samt ett behov av att uttrycka detta koncept. Detta gör man genom att 

köpa och använda varumärken.66 

 

 

Figur 3.1 Kärnidentitet enligt Aaker 

 

                                                 
66 ibid. , sid.99 
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3.6 Mervärde 

 

3.6.1 Relationen till konsumenterna 

 

Många konsumentrelationer uppstår när varumärket ses som en organisation eller en person 

istället för en produkt. 67 Organisationsassociationer kan förverkligas i form av att respekt och 

gillande gentemot organisationen kommer till uttryck och därmed lägger grunden till en 

relation. Denna relation kan bygga på positiva erfarenheter som berör till exempel 

administration och vänskap, vilka inte kan komma till uttryck i form av mervärde.68    

  

Kommunikation är en relativt ny företeelse man börjar ta hänsyn till vid relationsskapandet 

mellan varumärken och konsumenter. Kommunikationen utgör ett verktyg för att utveckla en 

stark relation mellan dem inom organisationen och konsumenterna som på sikt ska skapa 

långsiktig märkeslojalitet.69 Om man inte lyckas med att förmedla sin varumärkesstrategi 

inom och utanför organisationen, misslyckas man med att inspirera de berörda parterna vilket 

gör att uppfattningen om varumärket ändras. Därför bör varumärkesstrategin tilldelas samtliga 

inblandade parter.70  

 

Varumärkesstrategin utgörs inte endast av försäljning och intäkter utan även av 

märkesidentiteten, vilken klart specificerar vad märket har för ambition att stå för. 

Utvecklandet av märkesidentiteten är beroende av en grundlig förståelse om företagets 

konsumenter, konkurrenter och företagsstrategi.  I slutändan är det de konsumenter som har 

en koppling till märket som för värdet vidare i sina led, vilket betyder att en 

varumärkesstrategi måste baseras på en väl genomtänkt och strukturerad 

segmenteringsstrategi samt en fördjupad kunskap om vad som motiverar och driver 

konsumenterna vid ett märkesval. Konkurrensanalys är en annan viktig del av strategin då 

märkesidentiteten måste innehålla faktorer som gör att det leder till differentiering som håller 

på lång sikt. Den sista delen i utvecklingen av märkesidentiteten, som även tidigare nämnts, är 

                                                 
67 Aaker, D. 1996:102 
68 Aaker, D. 1996:103 
69 Melin, F. 1999:44 
70 Aaker, D. 2000:13 
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att den måste reflektera företagsstrategin och företagets vilja att investera i olika program för 

att leva upp till det löfte varumärket utlovar till konsumenterna.71 

 

Kommunikation och andra uppbyggnadsprogram för varumärken behövs för att förstå 

märkesidentiteten. De hjälper till att implementera och definiera märkesidentiteten. En annons 

eller en sponsring kan bringa klarhet och fokus till varumärket, som utan dessa hjälpmedel 

uppfattats som idélös och tvetydig. Utmaningen ligger i att bli uppmärksammad, 

ihågkommen, att ändra perceptioner, att underbygga attityder samt att skapa djupa 

konsumentrelationer. För att lyckas med att hålla upp sitt varumärke krävs att man är 

medveten om olika mätningar som finns tillgängliga för att se hur märket står i förhållande till 

andra märken. Dessa är till för att föra varumärket i rätt riktning. Utan mätningarna blir 

budgetar godtyckliga och de program man använder sig av kan inte bli utvärderade. För en 

lyckad mätning behövs indikatorer som fyller alla dimensioner till brand equity, 

varumärkeskapital, som är ett koncept bestående av: varumärkesmedvetenhet, upplevd 

kvalité, konsumentlojalitet och associationer som inkluderar varumärkespersonlighet samt 

organisations- och attributassociationer. Förlitar man sig endast på kortsiktiga indikatorer 

riskerar varumärket att urholkas.72 

                                                 
71 ibid. , sid.13 
72 ibid. , sid.28 
 



 30

3.7 Affärsidé 

 

För att lyckas med att slå sig in på en hårt konkurrerande marknad gäller det att ha en väl 

genomtänkt affärsidé. Det är den viktigaste komponenten inom företaget för att alla ska ha en 

riktlinje att gå efter. Det är affärsidén som talar om vad företaget har för målsättning, vad det 

strävar efter. De anställda ska arbeta enhetligt utefter affärsidén så att de förmedlar företagets 

mission till kunderna. Den överlägsna affärsidén gör det möjligt för företaget att påverka sin 

miljö genom att pressa ut sin egen struktur.73 

 

Nyckeln bakom ett företags framgång ligger i någon sorts överlägsenhet. Denna 

överlägsenhet är inbyggd i företagets organisationsstruktur eller hos de individer som verkar i 

företaget.74 

 

I en affärsidé måste det råda överensstämmelse mellan tre huvudkomponenter. Det måste råda 

överensstämmelse mellan ett marknadssegment, den produkt som företaget erbjuder samt 

företagets interna organisation och styrsystem. Utöver detta måste det råda överensstämmelse 

mellan olika delelement på var och en av dessa tre nivåer.75 

 

Det är dock viktigt att tillägga att affärsidébegreppet inte endast inbegriper föreställningar om 

marknaden och företagets roll i den yttre miljön, det vill säga vad man ska dominera, utan 

även hur det ska gå till. En annan viktig del i affärsidén är de värderingar som hänger samman 

med missionen. Värderingarna ska kunna genomsyra organisationen i såväl teknisk som 

social bemärkelse. De värderingar som hänger samman med företagets roll måste tränga 

igenom och prägla hela företagets sociala struktur. Det svåra arbetet här ligger just i att få 

affärsidén med dess värderingar att fullständigt tränga igenom hela organisationen. För de 

företag som har flera affärsidéer är det viktigt att man inom koncernledningen är medveten 

om och förstår konsekvenserna av dessa olika typers skillnader. Detta är på grund av att varje 

                                                 
73 Normann, R. 1999:40 

74 ibid. , sid.40 

75 ibid. , sid.40 
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affärsidé ställer skilda krav på sättet att arbeta, och det kan leda till att företaget inte kan 

utvecklas.76 

 

Sammanfattning av affärsidén 

• Affärsidén är ett slags system som ger ett uttryck för helheten. 

• Affärsidén beskriver den nisch i omgivningen som företaget dominerar. 

• Affärsidén beskriver de produkter eller det system som erbjuds det område som 

företaget dominerar, det så kallade reviret. 

• Affärsidén beskriver de resurser och interna förhållanden i företaget med vilkas hjälp 

dominansen åstadkommes. 

• Affärsidén är ett uttryck för företagets faktiska sätt att fungera vilket innebär att en 

affärsidé inte existerar förrän den är förverkligad. 

• Affärsidén kan representera ett överlägset kunnande eller en överlägsen förmåga. 

Denna förmåga finns inbyggd i företagets organisatoriska struktur samt hos dess 

signifikanta aktörer.  

• Harmoni och överensstämmelse är det som gör att affärsidén utgör helheten.77  

 

Varje företag har en kombination av dessa punkter ovan men de kombineras mer eller mindre 

för att förverkliga företagets målsättning. När företag märker att det börjar gå trögt på deras 

marknad är det affärsidén man tittar på och försöker se vad man kan göra för att återfå 

effektivitet. De två metoderna företag kan välja mellan är att man antingen gör ett successivt 

förfinande av affärsidén eller så försöker man påverka maktrelationerna kring reviret.78  

 

                                                 
76 ibid. , sid.40-48 
77 ibid. , sid.52 
78 ibid. , sid.55 
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3.8 The product communication mix 

 

Ett företag kan välja att anpassa sig till olika internationella marknader med olika kulturer vid 

expansion internationellt. Varje val av grad av anpassning har olika konsekvenser, fördelar 

och nackdelar. Hollensen menar att det finns fem stycken kommunikationsstrategier vid en 

internationalisering: 79 

 

• Straight extension 

• Promotion adaption 

• Product adaption 

• Dual adaption 

• Product invention 

 

3.8.1 Straight extension 

 

Straight extension innebär att ett företag har samma standardiserade kommunikationsstrategi 

på alla marknader - en standardiserad produkt och ett standardiserat budskap världen över. 

Coca-Cola har sedan 1920-talet antagit en global ansats, vilket sparat företaget enorma 

kostnader då de fortsatt att förstärka samma budskap. Straight extension medför dock en risk 

för kulturella missförstånd och dylikt.80 

 

3.8.2 Promotion adaption 

 

Den här strategin innefattar att ett företag lämnar produkten oförändrad, men finjusterar och 

anpassar marknadsförings- och kommunikationsaktiviteterna till varje marknad. Företaget tar 

då hänsyn till kulturella skillnader på olika marknader och skräddarsyr sin marknadsföring. 

Denna strategi är relativt kostnadseffektiv jämfört med product adaption som är betydligt 

dyrare. Ett exempel på promotion adaption är Motorolas mobiltelefonreklam på den 

koreanska marknaden. Den reklamen anpassades till den koreanska marknaden och en jonglör 

                                                 
79 Hollensen, S. 2001:410 
80 ibid. , sid.410 
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ersattes med en välkänd perkussionist, Kim Dae Hwan, som antogs skulle tilltala de 

koreanska konsumenterna bättre.81 

 

3.8.3 Product adaption 

 

Product adaption strategin innebär att enbart produkten modifieras, dock med kärnproduktens 

funktioner intakt, så att den passar olika marknader bättre. Det kan vara andra länders olika 

lagar och förordningar som kräver en annan standard på säkerhet, till exempel elektriska 

apparater som skiljer sig beträffande jordning, voltstyrka och så vidare. En bensintillverkare i 

USA ändrade den kemiska sammansättningen av sin bensin för att anpassa sig till extrema 

klimat, men använde genomgående kampanjen ”Put a tiger in your tank” världen över.82 

 

3.8.4 Dual adaption 

 

Denna strategi innefattar anpassning av produkten såväl som marknadsföringen för varje 

enskild marknad. Strategin är vanligast för företag som misslyckats med någon av de tidigare 

strategierna. Detta innebär en kostsam lösning för företagen, men oftast en nödvändig sådan. 

Ett företag som använt sig av denna strategi är Kellogg’s som lanserade Kellogg’s Basmati 

Flakes på en gryende ”frukostflingor” marknad i Indien. Produkten var anpassad till indisk 

smak då Indien konsumerar mycket ris. Marknadsföringen anpassades lokalt, men vidbehållen 

internationell positioneringsbas och produkten gick endast att köpa i Bombay.83 

 

3.8.5 Product invention 

 

Denna strategi används främst av företag från tekniskt avancerade länder som förser mindre 

tekniskt avancerade länder med produkter. Produkterna utvecklas speciellt för att möta 

behoven på individuella marknader. Denna strategi är användbar då till exempel existerande 

produkter är för teknologiskt avancerade för att kunna användas i mindre utvecklade länder. 

                                                 
81 ibid. , sid.411 
82 ibid. , sid.412 
83 ibid. , sid.412 



 34

Det kan vara begränsad strömförsörjning eller att de lokala kunskaperna otillräckliga. Ett 

exempel på en produkt är en handdriven tvättmaskin.84 

 
 

Figur 3.2 Product/communication mode 

 
Bild över ”The product communication mix” enligt Hollensen85 

 

                                                 
84 ibid. , sid.412 
85 ibid. , sid.411 
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3.9 Kommunikationsmodell 

 

Kommunikation sker enligt Shannon och Weaver som en enkel och linjär process, där 

information sänds genom en kanal för att nå en slutdestination.86 

 

Figur 3.3 Shannon & Weavers kommunikationsmodell 

 

 
Bildbeskrivning av kommunikation enlig Shannon & Weaver 

 

Informationskällan är en beslutsfattare som väljer ut det budskap som ska sändas till 

slutdestinationen. Sändaren utvecklar sedan det valda meddelandet till en signal, vilken sedan 

överförs till mottagaren. Mottagaren omvandlar därefter meddelandet för att det ska kunna 

vara möjligt att tolkas vid destinationen.87 

 

När ett meddelande överförs från källan till mottagaren kan signalen och meddelandet störas 

av brus. Brus är alla element som stör, förvränger och gör den avsedda signalen svårare att 

uppfattas korrekt. Bruset kan förvanska och förvränga meddelandet så att det tolkas och 

uppfattas på ett felaktigt sätt när det når slutdestinationen. Shannon och Weaver påvisar även 

de tre olika problemnivåer som finns vid kommunikation.88 

 

• Nivå A – tekniska problem 

• Nivå B – semantiska problem 

• Nivå C – effektivitetsproblem89 

                                                 
86 Fiske, J. 1990:18 
87 ibid. , sid.18 
88 ibid. , sid.18 
89 ibid. , sid.18 
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3.9.1 Nivå A – tekniska problem 

 

Nivå A omfattar alla de olika problem med kommunikationsmedlen som kan uppstå. Till 

exempel en trasig telefon, fax eller dator skulle vara brus som påverkar kommunikationen 

negativt på denna nivå.90 

 

3.9.2 Nivå B – semantiska problem 

 

Nivå B beskriver de typer av problem som avser hur noggrant och med vilken precision den 

överförda informationen motsvarar den önskade och avsedda betydelsen. Exempel på brus på 

denna nivå är en förvrängning av den ursprungliga och avsedda betydelsen.91 

3.9.3 Nivå C - effektivitetsproblem 

 

Nivå C består av de problem som avser hur effektivt den information som sänts påverkar 

mottagaren på önskat och avsett sätt.92 

 

                                                 
90 ibid. , sid.18 
91 ibid. , sid.18 
92 ibid. , sid.18 
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3.10 The Involvement Theory 

 

The Involvement Theory beskrivs och sammanfattas av Fill som: 

 

A central framework, critical to understanding consumer decision making behaviour and 

associated communications, is involvement theory.93 

 

Teorin innebär att graden av involvering är en mycket central del i konsumenternas 

köpbeteende och vanor. Det finns två olika grader av involvering till en produkt, dessa är hög- 

och låginvolvering. En produkt genererar ett högt engagemang och en hög grad av 

involvering när en kund ska köpa en produkt som har stor personlig betydelse för kunden. När 

köpet av produkten innefattar en hög finansiell risk, till exempel när produkten är av typen 

lyxkonsumtion och är dyr ökar graden av involvering. Förutom den finansiella risken så finns 

det även andra risker som konsumenterna kan uppleva vid köp av en produkt:  

 

• Prestandarisk – Kommer produkten att fungera bra och tillfredsställande? 

• Fysisk risk – Är produkten farlig för hälsan eller för mitt välmående? 

• Social risk – Kommer mina vänner och kollegor att bli imponerade och vad kommer 

de att tycka om produkten? 

• Egorisk – Kommer det att kännas bra för mig att använda denna produkt.94 

 

Dessa andra riskfaktorer påverkar också om en konsument blir starkt engagerad i en produkt, 

till exempel vid köp av parfym där den sociala risken ofta blir den avgörande faktorn. Att 

uppleva en hög grad av involvering innebär att kunden ofta söker efter mycket information 

om produkten innan själva köpet sker.95 

 

Produkter som genererar en låg grad av involvering påverkar konsumenten tvärtemot 

högengagemangsprodukter. Produkter som utsätter konsumenten för liten eller ingen risk är 

sådana produkter som konsumenten ofta byter märke på eller håller sig fast vid av gammal 

vana. Dessa produkter är exempelvis tvättmedel och frukostflingor. Även produkter som 

                                                 
93 Fill, C. 2002:96 
94 Settle, R.B and Alreck, P. 1994:34-40 
95 Fill, C. 2002:99 
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alkohol och läsk anses vara produkter som innebär ett lågt engagemang, men dessa produkter 

kan för vissa personer medföra en egoistisk risk och blir då för den individen en 

högengagemangsprodukt. Kunder tenderar att bli mer lojala och trogna när graden av 

involvering är hög och kunderna kan komma att sprida positiv information om produkten till 

vänner och bekanta. Detta brukar kallas för word-of-mouth effekt. Människor tycker om att 

dela med sig och pratar gärna om sina erfarenheter av produkter med andra.96 Dichter menar 

att det finns fyra orsaker till varför människor vill tala och dela med sig av sina 

produkterfarenheter: 

 

• Produktinvolvering – Kunden diskuterar gärna saker som antigen är strikt trevliga eller 

otrevliga, exempelvis hur bra eller dålig en produkt som de köpt är. 

• Självinvolvering – Kunden talar gärna om produkter som om de äger dem då de 

upplever att detta ger dem prestige och status. Här ingår också behovet att få 

bekräftelse för ett köp, att kunden intalar sig själv att det som köpts varit ett bra köp. 

• Annan involvering – Kunden kan använda produkter för att visa sina känslor och delar 

då gärna med sig av produktens fördelar. 

• Meddelandeinvolvering – Det sista incitamentet för att diskutera en produkt med andra 

människor är att tala om allt det som omger produkten. Detta kan vara att prata om 

reklamen för produkten eller var den är köpt någonstans etc.97 

 

Graden av involvering är inte konstant, utan kan variera i olika situationer och med den 

kunskap om produkten som kunden får.98 

 

                                                 
96 Fill, C. 2002:39 
97 Dichter, E. 1966:147-66 
98 Rossiter, J.R. et. al. 1991:11-21 
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3.11 Strategic role of branding 

 

Från en strategisk synvinkel så är varumärken en central punkt när det kommer till att försvara 

marknadsdelar och positioner. Fill tar upp tre viktiga aspekter vars strategiska roll är 

avgörande: 99 

 

• Differentiation 

• Added value 

• Integration 

 

3.11.1 Differentiation 

 

Varumärken är ett medel för en produkt att utmärka sig gentemot konkurrenterna. Varumärket 

hjälper till att urskilja och positionera ett företag och en produkt så att konsumenterna får en 

bild av och kan förstå vad dessa står för i förhållande till andra varumärken. Dock utnyttjar en 

del företag andra varumärkens framgång och väljer att inte utmärka sig särskilt mycket, till 

exempel Coca-Cola och Sainsbury’s Cola (motsvarande i Sverige kan till exempel vara 

apotekarnes cola).100 

 

3.11.2 Added Value 

 

Added value pekar på det mervärde som konsumenten erhåller och de extra fördelarna med 

produkten. Dessa fördelar kan vara allt ifrån konkreta attribut, till exempel vitare, starkare och 

längre, eller mer emotionella attribut till exempel hur en konsument känner sig när denna 

använder produkten.101 

 

                                                 
99 Fill ,C. 2002:347-348 
100 ibid. , sid.348 
101 ibid. , sid.348 
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3.11.3 Integration 

 

För att ett varumärke ska kunna bevaras och fungera är det viktigt att kommunikationerna 

som används är konsistenta och meningsfulla. Kommunikationsverktygen som används måste 

vara konsistenta, uniforma och förstärkande. Integrerad marknadskommunikation är ofta 

avgörande för framgången av ett varumärke.102 

 

                                                 
102 ibid. , sid.348 
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3.12 Teoretisk syntes 

Sammanfattning av de variabler som valts ut från den teoretiska referensramen. 

 

 

3.12.1 Märkesidentitet 

 

Kärnidentitet och den utvidgade identiteten. Den relationsskapande aspekten och de 

emotionella kvalitéerna, attribut samt prisets betydelse. 

 

3.12.2 Affärsidé 

 

Företagets värderingar, mission och ursprung. Samklang och samstämmighet i organisationen 

gentemot marknaden. Syftet med företaget. 

 

3.12.3 The product communication mix 

 

Hur gör företaget på nya marknader när det går internationellt. Hur väl anpassar företaget sin 

marknadsföring och utbud. 

 

3.12.4 Kommunikationsmodellen 

 

Brus i kommunikationen till marknaden som kan påverka konsumenternas bild av företaget. 

Kommunikationsproblem på nivå A, B och C. 

 

3.12.5 Involvement Theory 

 

Självinvolvering, status, ego och prestige. Hur involvering kan skapa lojalitet och relation. 
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3.12.6 Strategic role of branding 

 

Added value och differentiating, det vill säga mervärde och differentiering. 

 

Författarnas syntes blir en kompilation av de olika variablerna som är uppräknade från de 

valda teorierna. 

 

3.12.7 Syntes 

 

Ett starkt varumärke har en kärnidentitet som är relationsskapande och erbjuder emotionella 

kvalitéer och attribut vilka gör konsumenten involverad. När en konsument är involverad ökas 

graden av lojalitet och en ännu starkare relation mellan konsumenten och 

företaget/varumärket skapas. Människor har en tendens att bli involverade i sig själva och 

söka bekräftelse hos andra, detta betyder att status och prestige är avgörande faktorer många 

gånger. Varumärkets ursprung och story påverkar den image som konsumenterna får av 

företaget. Om det skulle uppstå dissonans i företagets värderingar och det som företaget påstår 

sig stå för, påverkar detta imagen negativt då varumärket upplevs som splittrat. Varumärket 

måste erbjuda mervärde, speciellt då produkterna blir lättare att imitera, och samtidigt måste 

varumärket differentiera sig gentemot konkurrenterna med hjälp av sin identitet. 

 

Imagen kan påverkas vid en internationalisering och marknaden måste undersökas noga i 

förväg. Hur väl man anpassar sitt varumärke och sitt utbud kommer att vara avgörande för 

framgång. Vid kommunikation med marknaden, oavsett om det gäller den inhemska eller 

internationella, uppkommer brus som stör, förvränger och påverkar budskapet. Detta kan 

också påverka konsumenternas image av företaget. Problemen med kommunikationen måste 

undersökas (om det är problem på nivå A, B eller C) så att rätt åtgärd kan utföras. Även 

relationen till media är en viktig aspekt som påverkar PR och den image som upplevs. 

 

Vid skapandet av syntesen har vissa antaganden gjorts, bland annat att varumärkets identitet 

är enhetligt och inte splittrad. Antaganden har även gjorts angående tillgången till allmänna 

mediapoolen, att alla marknader har relativt sett lika tillgång till den men att avståndet 

påverkar brusnivån. Det har även antagits att marknadsanalysen utförts grundligt och ger med 

största precision bilden av verkligheten. Även avståndens inverkan på relationer och brusnivå 
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har antagits. Att det förekommer skillnader i kultur, tradition och värderingar på den 

internationella marknaden, oavsett storlek, har antagits. Effekten av de olika brusnivåerna A, 

B och C har jämställts, dock medges att olika åtgärder krävs beroende på vilken nivå som 

problemet uppstått vid. 

 

Figur 3.4. Syntesen ”The Image Communication Model” av Busznyák & Wagman 

 
Egenkomponerad modell över Image Communication 

 

Varumärkets identitet 

Syntesen går att sammanfatta med hjälp av en modell, ”The Image Communication Model”. I 

centrum är varumärkets identitet med dess värderingar, ursprung, affärsidé och så vidare. Det 

mjuka området som omger identiteten består av dels den tänkta imagen och dels mervärdet 

och de emotionella attributen som varumärket kan erbjuda. Dessa emotionella attribut och det 

mervärde som varumärket erbjuder lockar och involverar konsumenten. Detta då företaget 

med hjälp av en marknadsanalys undersökt vad marknaden, och då främst det valda 

segmentet, har för preferenser och efterfrågan. 
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Inhemska marknaden 

Den inhemska marknaden ligger relativt sett nära varumärket och är lättare att nå. 

Relationerna till den inhemska marknaden är nära och mängden brus i kommunikationen blir 

mindre, vilket har en positiv inverkan på den upplevda imagen. Det är ofta lättare att få den 

inhemska marknaden involverad och lojal. 

 

Internationella marknaden 

Den internationella marknaden är längre bort och svårare att nå än den inhemska. Kultur, 

traditioner, värderingar och preferenser skiljer sig åt. Avståndet påverkar relationerna och ger 

upphov till mer brus vilket har en mer negativ inverkan på den upplevda imagen. De 

skillnader som finns kommer sannolikt att ge upphov till anpassning av kommunikationen, 

eventuellt produkten eller rent utav både och. Även språkskillnader har inverkan på 

relationerna och effektiviteten på kommunikationerna. 

 

Media 

Media och dess relationer till varumärket, den inhemska marknaden och den internationella 

marknaden, påverkas av avståndet. Mängden brus ökar till den internationella marknaden från 

de mindre kvantiteterna på den inhemska marknaden och det som varumärket själv skapar. 

Media förmedlar imagen till de olika marknaderna, vilket inte alltid är den tänkta imagen. SP 

(Sales Promotion), PR (Public Relations) och allehanda marknadsaktiviteter hjälper till att 

förmedla en så snarlik image som möjligt med utgångspunkt från den tänkta imagen. Dock så 

uppstår det brus redan vid kommunikationen till media från varumärkets sida. Varumärket har 

heller inte alltid kontroll över vilken image av företaget/varumärket som förmedlas och i 

vilket syfte. 
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4. EMPIRI 

 

Frågorna som återfinnes i enkäten (9.1 Enkäten ) har grundats på de variabler som författarna 

valt att undersöka (3.12 Teoretisk syntes). Frågorna har diskuterats dels med handledaren, 

Lars Vigerland, dels med Chief Operating Officer på Axcent of Scandinavia, Liisa Männistö, 

för att förbättra validiteten i undersökningen. Av de frågor som ställts så har fråga 3, 4 och 6 

valts ut till grund för χ2 – testen. Detta då författarna anser att de är mest lämpliga för att 

besvara syftet med undersökningen. 

 

χ2 – testen har valts för att mäta relationen mellan varumärkeskännedom och upplevd image, 

samt varumärkeskännedom och reklampåverkan. Detta för att förbättra reliabiliteten i de 

resultat som uppnås, vilka ligger till grund för analysen och slutsatserna. 

 

Frågorna som ställdes under intervjun med Liisa Männistö baserades på intervjudispositionen 

(9.2 Intervjudisposition). Frågorna låg till grund för att kunna beskriva den tänkta imagen som 

Axcent of Scandinavia har för avsikt att förmedla, samt att få orienterande kunskaper om 

företaget. 
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4.1 Hur Axcent of Scandinavia uppstod 

 

Här beskrivs dels hur Axcent of Scandinavia skapades och hur affärsidén uppstod och dels 

dagsläget. 

 

4.1.1 Fem klockor från en kompis i Libanon 

 

Ayad Al Saffar, VD och ägare till Klockgrossisten i Norden AB med Ur & Penn och det 

framgångsrika varumärket Axcent of Scandinavia som sitt flaggskepp, föddes i Beirut i 

Libanon 1964. Hans far hade emigrerat från Irak till Libanon, vilket medförde att Ayad Al 

Saffar och hans bröder automatiskt blev medborgare i båda länderna och riskerade att bli 

inkallade till irakisk militärtjänstgöring.103 

 

Ayad Al Saffar och hans storebror Osama flydde till Sverige, efter ett mottagande av polis 

och tolk blev det avfärd mot flyktingförläggning. Först ett transitläger i Köping och sedan till 

förläggningen i Rättvik.104 

 

Vid flyktingförläggningen i Rättvik inledde Ayad ett förhållande med Cecilia, en arbetare på 

förläggningen, men i december 1984 lades förläggningen ner och alla flyttades till Öland.105 

Ayad och Osama vantrivdes på Öland och rymde tillbaka till Rättvik och bodde hos Cecilia. 

Med inkomst från bärplockning i skogarna som omger Rättvik klarade de sig och snart var 

Ayad och Cecilia gifta. Detta innebar uppehållstillstånd och svenska studier på AMU-centret i 

Hedemora.106 

 

Ayad kände att han ville göra affärer och övertalade makan Cecilia att ta ett banklån på 

50 000 kronor för att renovera badrummet, pengarna gick dock till någonting annat. Detta 

innebar början på den resa till Beirut Ayad gjorde där han köpte på sig olika sorters varor. 

Pengarna räckte till att fylla en container och betala för resan hem. Innan Ayad återvände bad 

                                                 
103 Karlsson, S. 2006:51 
104 ibid. , sid.54 
105 ibid. , sid.56 
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en gammal kompis honom att ta med fem klockor och försöka sälja dessa i Sverige. Ayad 

hade möjlighet att delta på marknader och torg, där han lyckades göra bra affärer. Ayad blev 

tillfrågad om han hade några klockor att sälja och kom då att tänka på sin kompis och 

lyckades sälja klockorna för 500 kronor styck. Det visade sig att inköpskostnaden för dessa 

var ca 30 kronor styck och klockorna var varorna med avsevärt bäst marginal.107 

 

Klockor hade ett format som lämpades vid lagerhållning i huset i Rättvik på ca 70 

kvadratmeter och Ayads klockförsäljning startades. 1989 öppnade Ayad sin första butik på S:t 

Eriksgatan som han förenade med en grossistverksamhet. Efter ca två år startades 

Klockgrossisten i Norden AB som idag är kärnan till Ayads klockvälde.108 

 

Import förutan mellanhänder visade sig vara nyckeln till framgång och gav möjlighet till 

kostnadsöverlägsenhet. Ett samarbete med Guldfynd och deras 110 butiker gav Ayad 

möjligheten att utbilda personalen och skapa en parallell klockmarknad som blev enorm. 

1999 gjorde Ayad slag i saken att förverkliga visionen om ett nytt klockmärke med svensk 

design och tog kontakt med Konstfack där hans nuvarande fru Helena har utbildat sig till 

designer. Målet var att erbjuda billiga klockor som var moderiktiga och trendiga. Detta var 

fröet till Axcent of Scandinavia vars motto idag är:109 

  

When art becomes a timepiece without costing a fortune110 

 

Idag kan man skåda Axcent of Scandinavias mästerverk på berömda handleder i Hollywood 

såsom Will Smith, Kid Rock, Robbie Williams, Leonardo DiCaprio och Brian Cox med flera 

utan att Axcent of Scandinavia betalat för det. Axcent of Scandinavia finns redan i ca 50 

länder.111 

 

Ur & Penn som kring 2002 var ett sjunkande skepp kontaktade Ayad och erbjöd honom att 

köpa ca 10 procent av företaget. Ayad kunde inte tänka sig en uppgörelse på mindre än 51 

                                                 
107 ibid. , sid.58 
108 ibid. , sid.59 
109 ibid. , sid.60 

110 http://www.axcent-eshop.com/axcent-watch.html 

111 Karlsson, S. 2006:61 
112 ibid. , sid.62 



 48

procent och ägarbytet var givet. Detta har givit gott resultat då Ur & Penn 2002 hade ca 59 

butiker i fara då och i dagsläget är det ca 80 som är trygga.112 

 

Axcent of Scandinavia är ett av de ledande märkena i klockbranschen och är först på att 

anamma trender före konkurrenterna tack vare den nära kontakten till de anställda designerna 

och den nära relationen till Konstfack. Allting började med fem klockor från en kompis i 

Libanon.113 

 

4.1.2 Dagsläget 

 

Axcent of Scandinavia etablerades 1996 och har huvudkontoret stationerat i Stockholm 

tillsammans med moderbolaget Klockgrossisten i Norden AB. Klockgrossisten i Norden AB 

är en av de största återförsäljarna av klockor i norra Europa. Axcent of Scandinavia har varit 

verksamma på den svenska marknaden sedan år 2000 ungefär.114 

 

Axcent of Scandinavia är det klockmärke som säljer bäst i Sverige och har expanderat snabbt 

under de senaste åren. Märket finns i över 50 länder och är den senaste Hollywoodtrenden 

även om Europa räknas som kärnmarknaden.115 

 

Grundfilosofin har speglat hela utvecklingen och designen ska vara strikt skandinavisk, det 

vill säga designade av skandinaviska designers. Axcent of Scandinavia samarbetar med den 

skandinaviska designeliten, till exempel byrån No Picnic, berömda för design åt Ericsson. De 

skandinaviska designernas mästerverk går att skåda på San Francisco Museum of Modern Art 

i USA. Tanken är att man ska kunna köpa flera designade klockor till ett bra pris för att kunna 

variera och matcha kläder, skor, väskor eller humör.116 

 

De senaste två åren har Axcent of Scandinavias försäljning ökat med nästan 150 procent per 

år. Denna ökning beror framförallt på tillväxten som de europeiska länderna upplevt. Sverige 

                                                 
 
113 ibid. , sid.62 
114 Intervju med Männistö, Liisa Chief Operating Officer Axcent of Scandinavia 
115 Samlat textmaterial sammanställt av Axcent of Scandinavia 
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och Norge ensamma står för en försäljning på cirka 15 000 klockor per en miljon invånare 

och har tillsammans mer än 550 återförsäljare.117 

 

4.2 Referat av intervjun med Liisa Männistö – Den tänkta imagen 

 

Axcent of Scandinavia skapar designade klockor främst till ungdomar och då till ett pris som 

de har råd med. Tanken är att kunna ha råd att byta klocka då modet svänger, samt att matcha 

övrig utstyrsel och accessoarer med klockan. 

 

De första modellerna var revolutionerande med mycket färger och väldigt breda armband, till 

skillnad från det övriga utbudet på klockmarknaden. Modellen Broadband var bland de första 

som lanserades och efter ca 2 år på marknaden blev den en stor succé. 

 

Ett problem för Axcent of Scandinavia är att modellerna Broadband och Rocker har pushats 

hårt och klockorna har blivit förknippade med de namnen. Kännedomen om märket bakom 

Broadband och Rocker, Axcent of Scandinavia, har minskat. Dock har de byggt upp 

varumärket med designade klockor mer och mer, vilket resulterat i att det är mer känt bland 

ungdomar. 

 

År 2003 och 2004 var glansdagarna för Broadband och Rocker, men 2005 började succén 

plana ut. Produktlivscykeln på dessa modeller hade nått sin höjdpunkt. 

 

Beträffande imagen har den utvecklats genom åren. Axcent of Scandinavia har gått mer och 

mer bort ifrån det lekfulla och råsexiga, till exempel mycket bar hud, till att uttrycka mode 

(fashion) och sensualism. En del av imagen är att alla olika klockmodeller har egna 

familjenamn, till exempel Broadband, och en story. Storyn bakom varje klocka är en viktig 

del av imagen. Den avslöjar varför modellen uppkommit, varför den fått sitt namn med mera. 

Storyn är ett starkt säljargument som lockar och involverar kunderna. 

 

 

                                                 
117 Samlat textmaterial sammanställt av Axcent of Scandinavia 
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PR är en viktig del av Axcent of Scandinavias marknadsföringsaktiviteter och något som de 

jobbar aktivt med dagligen. De har kontakt med modetidningar varje vecka för att bland annat 

diskutera de senaste modellerna och så vidare. Axcent of Scandinavia bifogar även material  

angående storyn bakom klockan, som är en form av mervärde. I detta material beskrivs bland 

annat vad designern hade för inspiration och varför det specifika namnet är valt med mera. 

Beroende på vad det är för typ av lansering väljs tidningar och magasin noggrant ut därefter. 

 

En oerhört viktig del av Axcent of Scandinavias image är designen. Av designerna använder 

de cirka 70 procent så kallad ”Inhouse design”, vilket innebär att det är anställda designers på 

Axcent of Scandinavia som utformat modellen. Cirka 30 procent av designen kommer från 

externa designbyråer och designers som är på uppgång. Denna uppdelning är till för att få 

kontroll över varumärket, samt locka marknaden med nya, heta och ofta prisvinnande 

designers. 

 

Sponsring sker endast i form av kändisar, men ofta behöver Axcent of Scandinavia varken 

betala kändisarna och heller inte skicka några klockor, utan de väljer självmant att köpa 

Axcent of Scandinavias produkter. De gånger då Axcent of Scandinavia sponsrat med klockor 

har varit när kändisar är på uppgång och inte riktigt har hamnat på tapeten än. 

 

De två viktigaste delarna av Axcent of Scandinavias image är design och pris. Tanken var att 

utveckla designade och moderiktiga klockor som alla har råd med, att kunderna ska ha flera 

att kunna byta mellan för att matcha kläder, väskor, humör och säsonger. En del som 

tillkommit i den tänkta imagen är just att vara i modeklocksegmentet och associeras till 

fashion. 

 

En annan strategi är att vara lite annorlunda och urskilja sig från mängden. Det vanliga 

utbudet av klockor är ganska snävt, men Axcent of Scandinavia kommer med ny het design 

som skiljer sig från hur man vanligtvis förväntar sig att en klocka ska se ut. 

 

Marknadskommunikationen i Sverige sker till ca 60 procent av extern marknadsföring till 

exempel modemagasin. 30 procent av kommunikationen sker via butiksmaterial och 10 

procent betald PR. Dock sker mycket av Axcent of Scandinavias PR gratis tack vare den 

unika designen. Marknadskommunikationen sker på ett lite annorlunda sätt vilket också är en 

vald strategi för att utmärka sig. Mervärdet uttrycker sig även i form av till exempel väskor, 
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solglasögon och smycken som kunden får på köpet, vilket är en del av marknadsföringen och 

dessutom modedelen av imagen. Dessa mervärdes produkter medföljer ofta i designade 

giftpacks som även är en del av mervärdet. 

 

Personer som är mellan 18 och 30 år är Axcent of Scandinavias huvudmålgrupp. Denna 

målgrupp är oerhört krävande och begär mycket nytt och gärna annorlunda. De testar gärna 

nya saker men har relativt hög tröskel för att gå in i en klockaffär. Trendigt och sensualistiskt 

är de främsta attribut som tilltalar ungdomar i dagsläget. Målet är att ha en relation till kunden 

och få kunden att ha en relation till varumärket, detta för att skapa tyngd långsiktigt. 

 

Relationen till Konstfack möjliggör att alltid vara först med trender. Dock har det ibland visat 

sig att Axcent of Scandinavia varit före sin tid och tagit bort vissa modeller någon månad 

innan den blivit populär.  

 

Den tänkta imagen som Axcent of Scandinavia har gäller överallt, det är samma tänkta image 

internationellt. En strategi som Axcent of Scandinavia valt är straight extension, alltså att inte 

anpassa produkten eller reklamen internationellt. Dock har det förekommit anpassning av 

reklamen i länder där islam som religion är majoritet. Till exempel mindre bar hud i 

annonserna, och även namnval på produkter har skett med hänsyn till språkskillnader för att 

undvika provokation. Dock är straight extension den dominerande strategin. 

 

Beträffande sortiment förekommer det skillnader internationellt. Det finns cirka 350 olika 

klockor tillverkade av Axcent of Scandinavia och länderna väljer själva de sorter de vill sälja, 

detta är orsaken till det varierande utbudet. Dock är de vanligaste och bäst säljande 

modellerna gemensamma i regel. 

 

Internationellt skiljer sig dock försäljningen en aning. Axcent of Scandinavia använder sig av 

olika distributörer som ansvarar för logistik, inköp, marknadsföring och lagerhållning med 

mera. Försäljningen sker i klockbutiker, men även modebutiker, och i till exempel Japan finns 

det konceptbutiker. 
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4.3 Enkätundersökningen i Sverige - Den upplevda imagen 

 

Undersökningen som genomfördes under december 2006 för att beskriva den upplevda 

imagen i Sverige, visar följande resultat.  

 

Fördelningen mellan män och kvinnor, av de respondenter, som deltog i undersökningen var 

45 procent män och 55 procent kvinnor. Det var 91 respondenter som deltog. Målet var 150 

deltagare, dock blev 59 respondenter bortfall på grund av tidsbrist. Detta är en typ av externt 

bortfall då författarna inte hade möjlighet att tillfråga det önskade antalet respondenter, vilket 

kan snedvrida resultatet. 

 

Diagram 4.1 Fördelningen mellan män och kvinnor i undersökningen 
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Åldersfördelningen mellan de respondenter som deltog var 70 procent i åldrarna 18-24 och 30 

procent 25-30. Av de män som deltog i undersökningen var 58 procent i åldrarna 18-24 och 

42 procent 25-30. Motsvarande siffror för kvinnorna var 80 procent i åldrarna 18-24 och 20 

procent 25-30. 
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Diagram 4.2 Åldersfördelningen mellan respondenterna i undersökningen 
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Beträffande om respondenterna kände till Axcent of Scandinavia och om de utsatts för 

reklampåverkan blev resultatet som följer. De som kände till Axcent of Scandinavia och hade 

utsatts för reklampåverkan det senaste året uppgick till 25 procent. De som kände till Axcent 

of Scandinavia och hade inte utsatts för reklampåverkan uppgick till 49 procent. De som inte 

kände till Axcent of Scandinavia men hade utsatts för reklampåverkan uppgick till 1 procent. 

Dessa respondenter kände igen reklam för Axcent of Scandinavia, dock utan att veta vad de 

har för produkter. De som inte kände till Axcent of Scandinavia och hade inte utsatts för 

reklampåverkan uppgick till 24 procent. 

 

Diagram 4.3 Fördelning av varumärkeskännedom och reklampåverkan 
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Huruvida respondenterna hade varumärkeskännedom och upplevde den tänkta imagen 

uppvisades följande resultat. De som kände till Axcent of Scandinavia och upplevde den 

tänkta imagen uppgick till 44 procent. De som kände till Axcent of Scandinavia men inte 

upplevde tänkt image uppgick till 31 procent. De som inte kände till Axcent of Scandinavia 

men upplevde tänkt image uppgick till 7 procent. De som inte kände till Axcent of 

Scandinavia och inte upplevde tänkt image uppgick till 19 procent. 

 

Diagram 4.4 Fördelningen av varumärkeskännedom och upplevd image 
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4.4 Enkätundersökningen internationellt - Den upplevda imagen 

 

Undersökningen gällande den upplevda imagen internationellt medförde låg svarsfrekvens 

med endast 11 respondenter av 20. Undersökningen har deltagare med ursprung ifrån Ungern, 

Holland, Finland, Turkiet och Polen. 

 

Då antalet respondenter är få har författarna valt att inte visa några diagram över 

könsfördelningen eller åldersfördelningen. 

 

Resultatet angående om de internationella respondenterna hade varumärkeskännedom och om 

de utsatts för reklampåverkan är som följer. De som kände till Axcent of Scandinavia och 

hade utsatts för reklampåverkan uppgick till 27 procent, vilket innebär 3 personer. De som 
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kände till Axcent of Scandinavia men inte hade utsatts för reklampåverkan uppgick till 45 

procent, vilket innebär 5 personer. De som inte kände till Axcent of Scandinavia och hade 

utsatts för reklampåverkan uppgick till 0 procent. De som inte kände till Axcent of 

Scandinavia och inte hade utsatts för reklampåverkan uppgick till 27 procent, vilket innebär 3 

personer. 

 

Diagram 4.5 Fördelning av varumärkeskännedom och reklampåverkan internationellt 
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Gällande de internationella respondenternas varumärkeskännedom och hur de upplever 

imagen visades följande resultat. Av de internationella respondenterna kände 36 procent till 

Axcent of Scandinavia och upplevde tänkt image, vilket innebär 4 personer. De som kände till 

Axcent of Scandinavia men upplevde inte tänkt image uppgick till 36 procent, vilket innebär 4 

personer. De som inte kände till Axcent of Scandinavia och upplevde tänkt image uppgick till 

0 procent. De som inte kände till Axcent of Scandinavia och inte upplevde tänkt image 

uppgick till 27 procent, vilket innebär 3 personer. 
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Diagram 4.6 Fördelningen av varumärkeskännedom och upplevd image internationellt 
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5. ANALYS OCH TOLKNING 

 

Den här delen av uppsatsen behandlar analys och tolkning av resultatet som uppnåddes i 

undersökningen. Det kommer att göras en jämförelse mellan den tänkta imagen och den 

upplevda imagen, dels i Sverige dels internationellt för att besvara studiens syfte. Jämförelsen 

kommer att sättas i relation till den teoretiska syntesen och den egenkomponerade modellen 

(3.12 Teoretisk syntes och figur 3.4 The Image Communication Model). 

 

5.1 χ2 – test Sverige 

 

χ2 – test innebär att författarna testar de valda variablerna genom att jämföra de observerade 

värdena med de förväntade. O står för det observerade värdet och E för det förväntade. Data 

som insamlats sätts in i korstabeller och E beräknas genom ”summa rad” multiplicerat med 

”summa kolumn”, vilket sedan divideras med ”summa total”. Kvadreringen tillåter 

möjligheten att undvika negativa resultat. De tillåtna frihetsgraderna är således antalet rader 

minus 1 multiplicerat med antalet kolumner minus 1. 

 

De data som används i testen återfinns i bilagorna. 

 

  
 

Frihetsgrader vid (2-1)*(2-1) och signifikansnivå 5 procent ger χ2
Kritiskgräns 3,84 som ska 

jämföras med det observerade värdet.118
 

 

                                                 
118 Denscombe, M. 1998:Tabell 4 



 58

Hypotesprövning av hypoteser a och b 

 

Ha0 = Det föreligger inget samband mellan varumärkeskännedom och reklampåverkan. 

(χ2 
obs< χ2 

Krit) 

 

Ha1 = Det föreligger samband mellan varumärkeskännedom och reklampåverkan. 

(χ2 
obs> χ2 

Krit) 

 

Hb0 = Det föreligger inget samband mellan varumärkeskännedom och upplevd image. 

(χ2 
obs< χ2 

Krit) 

 

Hb1 = Det föreligger samband mellan varumärkeskännedom och upplevd image. 

(χ2 
obs> χ2 

Krit) 

 

Relationen mellan varumärkeskännedom och reklampåverkan, hypotes a 

 

χ2
Observeratvärde

 = (23-17,93)2/17,93+…+(22-16,93)2/16,93 = 7,70 

 

Relationen mellan varumärkeskännedom och upplevd image, hypotes b 

 

χ2
Observeratvärde

 = (40-34,37)2/34,37+…+(17-11,37)2/11,37 = 7,38 

 

Då båda observerade värdena i χ2 – testen överstiger den kritiska gränsen 3,84 antas H1 – 

hypoteserna. Förkasta nollhypoteserna vid en signifikansnivå på 5 procent med 1 frihetsgrad, 

samband föreligger. 
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5.2 χ2 – test Internationellt 

 

  
 

Frihetsgrader vid (2-1)*(2-1) och signifikansnivå 5 procent ger χ2
Kritiskgräns 3,84 som ska 

jämföras med det observerade värdet. 119
 

 

De data som används återfinns i bilagorna. 

 

Hypotesprövning av hypoteser c och d 

 

Hc0 = Det föreligger inget samband mellan varumärkeskännedom och reklampåverkan 

internationellt. 

(χ2 
obs< χ2 

Krit) 

 

Hc1 = Det föreligger samband mellan varumärkeskännedom och reklampåverkan 

internationellt. 

(χ2 
obs> χ2 

Krit) 

 

Hd0 = Det föreligger inget samband mellan varumärkeskännedom och upplevd image 

internationellt. 

(χ2 
obs< χ2 

Krit) 

 

Hd1 = Det föreligger samband mellan varumärkeskännedom och upplevd image 

internationellt. 

(χ2 
obs> χ2 

Krit) 

 

Relationen mellan varumärkeskännedom och reklampåverkan internationellt, hypotes c 

 

χ2
Observeratvärde

 = (3-2,18)2/2,18+…+(3-2,18)2/2,18= 1,55 

                                                 
119 Denscombe, M. 1998:Tabell 4 
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Relationen mellan varumärkeskännedom och upplevd image internationellt, hypotes d 

 

χ2
Observeratvärde

 = (4-2,91)2/2,91+…+(3-1,91)2/1,91 = 2,35 

 

Då båda internationella observerade värdena i  χ2 – testen understiger den kritiska gränsen 

antas nollhypoteserna vid en signifikansnivå på 5 procent, inget samband föreligger. Dock ska 

nämnas att endast två av åtta väntevärden var över fem, detta eftersom antalet respondenter 

endast var 11. Detta påverkar resultatet och de slutsatser som dras. Annat resultat kan uppnås 

vid fler deltagande respondenter. Fishers exakta test används för att kunna dra korrekta 

slutsatser. 
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5.3 Fishers exakta test internationellt 

 

Hypotesprövning av hypoteser e och f 

 

He0 = Det föreligger inget samband mellan varumärkeskännedom och reklampåverkan 

internationellt. 

(Pe0 > 5 procent) 

 

He1 = Det föreligger samband mellan varumärkeskännedom och reklampåverkan 

internationellt. 

(Pe0 < 5 procent) 

 

Hf0 = Det föreligger inget samband mellan varumärkeskännedom och upplevd image 

internationellt. 

(Pf0 > 5 procent) 

 

Hf1 = Det föreligger samband mellan varumärkeskännedom och upplevd image 

internationellt. 

(Pf1 < 5 procent) 

 

Relationen mellan varumärkeskännedom och reklampåverkan internationellt, hypotes e 

 

%5%61,00061,0
!11!8!3
!8!8!3!3

<==
⋅⋅

⋅⋅⋅
=eP  Alltså förkastas nollhypotesen vid en signifikansnivå 

på 5 procent, samband föreligger. 

 

Relationen mellan varumärkeskännedom och upplevd image internationellt, hypotes f 

 

%5%2121,0
!11!0!3!4!4

!3!4!7!8
>==

⋅⋅⋅⋅
⋅⋅⋅

=fP Alltså antas nollhypotesen vid en signifikansnivå på 5 

procent, samband föreligger inte. 
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5.4 Jämförelse mellan tänkt image och upplevd image 

 

I Sverige stämde den tänkta imagen och den upplevda imagen överens vid en signifikansnivå 

på 5 procent enligt de utförda χ2 – testen. Detta innebär att Axcent of Scandinavia har lyckats 

förmedla sin tänkta image till den önskade målgruppen på hemmamarknaden. Sambandet 

mellan reklampåverkan och varumärkeskännedomen är starkt och bruset i kommunikationen 

är begränsat på den svenska marknaden, vilket är positivt för Axcent of Scandinavia. Axcent 

of Scandinavia har dock stor modellkännedom i relation till varumärkeskännedomen bland 

konsumenterna. 31 procent av respondenterna känner till Axcent of Scandinavia men 

upplever inte den tänkta imagen, vilket troligtvis är relaterat till att modellkännedomen 

beträffande klockorna är något högre än varumärkeskännedomen, vilket även intervjun till 

viss mån ger uttryck för. Detta kan innebära att varumärket inte upplevs som enhetligt utan 

splittrat över de olika modellerna och familjenamnen. Ett orsakssamband, som författarna ser 

det, är varje klockas unika utseende och deras unika namn, som förvirrar konsumenten och 

leder den till felaktiga associationer beträffande varumärket. 

 

Internationellt var χ2 – testen undermåliga, men Fishers exakta test stärker det framkomna 

resultatet, att det råder dissonans mellan den tänkta imagen och den upplevda imagen 

internationellt. Varumärket är inte intakt. 

 

Affärsidé 

Företagets värderingar och tänkta image med design, bra pris och konstfullt mode som 

mission och ursprung genomsyrar organisationen. Samklang och samstämmighet i 

organisationen gentemot den svenska marknaden. Den internationella marknaden upplever 

dock inte tänkt image och affärsidén är otydlig. Syftet med företaget framgår inte 

internationellt, detta kan enligt författarna bero på bristfällig marknadsanalys. 

 

The product communication mix 

Axcent of Scandinavia använder strategin straight extension på nya marknader internationellt. 

De anpassar alltså inte sitt utbud och sin marknadsföring nämnvärt. Enligt undersökningen har 

Axcent of Scandinavia med strategin straight extension inte lyckats förmedla den tänkta 

imagen och hålla varumärket intakt internationellt. Det råder alltså skillnad mellan den 

upplevda imagen i Sverige och den upplevda imagen internationellt. Detta stöds av Fishers 
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exakta test. Testet genomfördes då väntevärdena i de internationella χ2 – testen var 

undermåliga. Dock anser författarna att konceptbutikerna är bra ställen för försäljning, vilket 

finns i vissa länder men som saknas i Sverige. 

 

Kommunikationsmodellen 

Bruset i kommunikationen till den svenska marknaden som kan påverka konsumenternas bild 

av företaget är begränsat då det råder harmoni mellan den tänkta imagen och den upplevda 

imagen. Internationellt har kommunikationen utsatts för mer brus och författarna anser att det 

är brus på nivå B, alltså semantiska problem som uppstått. För att koppla detta problem till 

den teoretiska syntesen och modellen har Axcent of Scandinavia i sin kommunikation till den 

internationella marknaden misslyckats i sin marknadsanalys. Marknaden har missbedömts och 

budskapet har förvrängts på vägen. Brus har uppstått dels vid direktkommunikationen till den 

internationella marknaden och dels vid kommunikationen till den internationella marknaden 

via media. Kommunikationen till distributörerna är även den utsatt för brus och budskapet 

förvrängs. Trots den starka PR som Axcent of Scandinavia har internationellt upplevs inte 

varumärket enligt den tänkta imagen och är således inte intakt. 

 

Axcent of Scandinavia upplever att försäljningen går bra internationellt och detta enligt 

författarna på grund av produkternas design och pris, dock är kännedomen om det 

övergripande varumärket bristfälligt och någonting som kan ses över. 

 

Strategic role of branding  

Mervärdet som Axcent of Scandinavia erbjuder differentierar dem från konkurrenterna 

tydligt. Det är även någonting som de svenska och de internationella konsumenterna 

uppskattar och efterfrågar enligt undersökningen. De emotionella attributen och mervärden 

efterfrågas, enligt undersökningen, emellertid i större grad på den svenska marknaden än den 

internationella. Ett av Axcent of Scandinavias starkaste säljargument är det mervärde som de 

erbjuder. 

  

Märkesidentitet och Involvement Theory 

Kärnidentiteten är i grunden alltid densamma dock kan den vidgade identiteten förändras. Den 

vidgade identiteten och imagen är intakt i Sverige dock har den ändrats när företaget 

expanderat internationellt. 
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Den relationsskapande aspekten och de emotionella kvalitéerna och attributen gynnas av 

konsumenternas självinvolvering. Den status och prestige som mode medför skapar lojalitet 

och relation. Undersökningen pekar på att Axcent of Scandinavia har en fördel då deras 

målgrupp, 18-30 år, är generellt sett höginvolverade i mode. Den image som Axcent of 

Scandinavia vill förmedla kan eventuellt hämmas av att Ur & Penn är det främsta 

försäljningsstället. Detta då ungdomar har en hög tröskel för att gå in i en uraffär, men då Ur 

& Penn ägs av Klockgrossisten i Norden AB är det dock ett självklart val. 

 

Den svenska framgången kan, enligt syntesen, förklaras med de närmare relationerna till 

hemmamarknaden och att affärsidén uppstod i Sverige. Författarna anser att eftersom Axcent 

of Scandinavias motsvarighet saknades på denna marknad men efterfrågades fanns det 

potential för vinst. Det nytänkande som Axcent of Scandinavia infört på klockmarknaden har 

väckt stor uppmärksamhet i media, och den PR som de erhållit har varit avgörande för deras 

relation till mediapoolen och marknaden samt framgång. 

 

Sammanfattningsvis kan Axcent of Scandinavias situation beskrivas som att den tänkta 

imagen stämmer överens med den upplevda imagen på den svenska marknaden. Detta trots att 

några konsumenter förknippar Axcent of Scandinavias klockor med respektive familjenamn. 

Den tänkta imagen, med strategin straight extension, upplevs inte av den internationella 

marknaden. Relationerna till de olika aktörerna har utsatts för olika mängd brus, avståndet till 

den internationella marknaden påverkar budskapet. De olika distributörerna har ansvaret för 

att den tänkta imagen förmedlas på respektive marknad och kommunikationen till dessa har 

upplevt brus. 
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6. SLUTSATSER 

 

• Undersökningen visar att Axcent of Scandinavia inte lyckats hålla sin image intakt 

internationellt, detta på grund av problemet med brus som uppkommer i 

kommunikationen. 

• Undersökningen pekar på vikten av att erbjuda mervärde och differentiera sig, vilket 

Axcent of Scandinavia har till sin fördel. 

• Imagen har störts på grund av att den vidgade identiteten är svag internationellt, men 

intakt i Sverige. 

• Storyn bakom varje klocka och dess individuella design är ett viktigt säljargument och 

ett av de största skälen till att modellnamnen satts i fokus, detta bidrar till mervärde 

och hjälper till att differentiera varumärket i dagens informationssamhälle. 

• Att differentiera sig som annorlunda i modeklocksegmentet har varit en bra strategi 

vilket genererat ytterligare bra PR. Detta bland annat i form av kändisar som använder 

klockorna frivilligt och press coverage av nya modeller.  

• Axcent of Scandinavia behöver förmedla en bild till marknaden att det är naturligt att 

ha en klockgarderob som möjliggör variation av klockor som modeaccessoarer för att 

fullfölja sin vision. Detta är på god väg då klockor idag används som modeaccessoarer 

snarare än att fylla behovet av visning av tid. Detta kan kopplas till vikten av att sprida 

sin affärsidé och vision. 

• Axcent of Scandinavia har missbedömt den internationella marknaden med avseende 

på hur de bäst ska förmedla den tänkta imagen. De värderingar och synsätt som finns 

internationellt skiljer sig från den svenska marknaden, vilket inte har tagits hänsyn till 

i någon större utsträckning Detta ligger dock på de olika distributörernas bord som 

ansvarar för varumärket i respektive land. Brus har uppstått i relationerna dels till 

distributörerna och dels till marknaden. Detta kan kopplas till informationsöverflödet 

som finns i dagens samhälle. 
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7. DISKUSSION 

 

Här diskuteras de framkomna resultaten som analyserats. 

 

7.1 Diskussion kring slutsatser och analys 

 
De resultat som undersökningen fått fram visar att Axcent of Scandinavia inte lyckats hålla 

sin image och identitet intakt internationellt, men i Sverige har de lyckats. Den valda strategin 

straight extension är ofta bra för att hålla den vidgade identiteten och imagen intakt, men 

Axcent of Scandinavia har inte lyckats att bevara den tänkta imagen internationellt med denna 

strategi. Internationellt sett behövs en tydligare position och författarna anser att 

varumärkeskännedomen är den svagaste länken. 

 

Den trend som finns i Hollywood där Axcent of Scandinavia klockor används friskt av 

kändisar hjälper till att hålla uppe imagen, men imagen behöver bli enhetlig för att kunna 

maximera det potential som finns. Trenden i Hollywood kan ha bidragit till succén på den 

svenska marknaden och således stött imagen i Sverige. Mervärdet som Axcent of Scandinavia 

erbjuder till exempel storyn bakom varje klocka, ger exklusivitet och kan få imagen att 

framstå exotisk. Detta skulle vara någonting som Axcent of Scandinavia vill dra nytta av på 

den internationella marknaden. 

 

Axcent of Scandinavias framgång beror enligt författarna dels på att produkterna är bra och 

prisvärda, och dels på kontakt med rätt tidningar och bra PR. Dock har familjenamnen 

marknadsförts hårt vilket medfört något lägre varumärkeskännedom i förhållande till 

modellernas familjenamn. 

 

Reklampåverkan och varumärkeskännedom har samband både i Sverige och internationellt, 

dock varumärkeskännedom och upplevd image endast i Sverige. Risken för skensamband 

finns, dock är detta mindre troligt med tanke på Axcent of Scandinavias framgång. De låga 

väntevärdena i de internationella χ2 – testen har stärkts av Fishers exakta test. 
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Att Axcent of Scandinavia missbedömt den internationella marknaden kan bero på brist på 

undersökningar om preferenser och skillnader i kultur och värderingar med mera. Detta kan 

åtgärdas genom grundliga analyser av de styrkor, svagheter hot och möjligheter som varje 

marknad medför. En annan anledning är bruset i kommunikationerna som måste rensas. Detta 

kan göras genom tydligare direktiv angående den tänkta imagen som de önskar att förmedla 

och feedback diskussioner med berörda parter. 

Studien har uppnått sitt syfte och besvarat frågeställningen, det vill säga att ett svenskt 

varumärke med fokus på design till ett bra pris har svårt att hålla sin image intakt nationellt 

och internationellt. Detta framför allt med strategin straight extension. 

 

7.2 Rekommendationer 

 

Axcent of Scandinavia kan överväga att uppdatera sina marknadsanalyser internationellt samt 

väga fördelen med familjenamnen på bekostnad av varumärkeskännedomen. Något som är 

viktigt för företag oavsett bransch är harmoni mellan den tänkta imagen och den upplevda 

imagen. Den valda strategin straight extension kan övervägas att ersättas med promotion 

adaption, det vill säga anpassning av marknadsföringen. Detta för att tränga igenom de 

kulturella barriärerna som finns i de olika länderna och som kan vara ett hinder för 

kommunikation. 

 

Axcent of Scandinavia kan undersöka de internationella framgångarna och deras relation till 

varumärket för att se om denna studies tillförlitlighet stämmer och att författarnas slutsatser är 

korrekta samt se vilka åtgärder som är lämpliga att vidta. 

 

Axcent of Scandinavia bör i allra högsta grad fortsätta jobba med att vara först på nya trender 

och vara med att skapa modet. Detta  eftersom det genererar den värdefulla PR som de 

erhåller, vilken har stor betydelse för deras framgång.  

 

7.2.1 Fortsatta studier 

 

Förslag på vidare studier inom området varumärken, rörande fenomenet tänkt image och 

upplevd image, finner författarna att undersökningar om tänkt image och upplevd image med 
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högskolor som studieobjekt vore intressant. Detta för att se i fall skolorna lyckas förmedla sin 

tänkta image för att på så sätt nå den tänkta målgruppen. Det vore intressant att se varför 

elever väljer just den skola de studerar vid och hur de upplever imagen. 

 

Förslag på vidare intressanta studier med Axcent of Scandinavia som studieobjekt vore enligt 

författarna undersökningar med avseende på utvecklingen av övriga modeaccessoarer och 

varumärket. Även studier om eventuella internationella förändringar skulle vara intressant för 

att se hur varumärkets image utvecklas. 

 

Förslag på studier som rör samma syfte och frågeställning som denna uppsats är till exempel 

att lägga till fler variabler i undersökningen, undersöka effekten av konceptbutiker samt att 

genomföra den internationella undersökningen i större utsträckning i ett annat land. 

 

7.3 Kritisk granskning 

 

Val av metod påverkar det resultat som framkommit. Varje metod medför fördelar och 

nackdelar. Även de teorival som gjorts samt valt perspektiv påverkar resultatet och de 

slutsatser som dras. Andra slutsatser och resultat kan komma att uppnås vid en annan ansats 

och ett annat perspektiv. 

 

Beträffande undersökningen påverkar tillfällighetsurvalet, antalet respondenter samt om de är 

representativa för populationen det resultat som uppnåtts. Risk för att undersökningen undgår 

att tillfråga respondenter vars svar eventuellt skulle ge en mer rättvisande bild av majoritetens 

opinion finns. Geografiskt har urvalet koncentrerats till Stockholmsområdet, vilket påverkar 

det resultat som erhållits. Generalisering från urval till populationen och det uppnådda 

resultatet påverkas av tid och rum. Undersökningsperioden december 2006 i Stockholm ger 

nödvändigtvis inte en representativ bild av verkligheten. Det val av länder som gjorts och 

deras historia och kultur kan påverka resultatet från den internationella undersökningen, till 

exempel hur de tog sig igenom världskrigen och kommunismen kan påverka värderingar med 

mera. Byråkratin ser ut på ett annat sätt och informationsflödet är trögare i vissa av länderna. 

De internationella respondenternas värderingar kan skilja från de svenska respondenternas, 

medhänsyn till ovanstående faktorer. Precisionen i enkäten är även en faktor som har inverkan 

på de slutsatser som dras. 
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Bortfall är något som de flesta undersökningarna upplever och således denna. Antalet enkäter 

som var planerade var 150 stycken, dock endast 91 kompletta. De övriga 59 kan ha visat en 

mer representativ bild av verkligheten. Kravet för att delta i undersökningen var dock att 

tillhöra Axcent of Scandinavias målgrupp, vilket stärker resultaten. 

 

χ2 – testen som utförts kan uppvisa andra resultat vid annan signifikansnivå och ett annat 

antal respondenter.  De internationella χ2 – testen hade sex av åtta väntevärden under fem, 

vilket har betydelse för resultatet och slutsatserna samt reliabiliteten i dessa. Skulle 

undersökningen göras om med fler respondenter kan annat resultat komma att uppnås. Dock 

stärktes de internationella χ2 – testen upp med Fishers exakta test, vilket ökar reliabiliteten i 

resultatet och författarna anser att resultaten är statistiskt säkerställda. Reproducerbarheten är 

dock hög bland annat på grund av bifogad enkät (se 9.1 Enkäten). Reliabiliteten i 

undersökningen om den upplevda imagen i Sverige är relativt hög och den motsvarande 

internationella lägre på grund av antalet respondenter och väntevärden under fem, men 

Fishers exakta test höjer reliabiliteten för de resultaten. 

 

Intervjuer medför ofta hög validitet, reliabilitet, svarsfrekvens samt att utvunnen information 

förknippas med djup snarare än bredd. Val av informant påverkar även den information som 

utvunnits, dock anser författarna att vald informant är sakkunnig och att eftersom antalet 

anställda är få är det troligare att de har gemensam vision. Fallstudien medför begränsad 

generaliserbarhet men erhåller å andra sidan ett större djup, den externa validiteten avser 

överförbarheten till liknande situationer och då Axcent of Scandinavia är unika blir 

överförbarheten begränsad. Enkätundersökningen medför ökad generaliserbarhet och mindre 

djup, dock måste hänsyn tas till att den avser fallstudien. Intervjun och enkätundersökningen 

kan anses bilda ett bra komplement till varandra. 

 

Jämförbarheten mellan den upplevda imagen i Sverige och den upplevda imagen 

internationellt är relativt hög då Axcent of Scandinavias strategi internationellt är straight 

extension och således inte anpassar sig i någon större utsträckning internationellt, vilket kunde 

påverkat resultaten.  

 

Studiens originalitet är relativt hög då den internationella aspekten är med i undersökningen 

samt den unika teoretiska syntesen som författarna arbetat fram. Denna låg till grund för 
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analysen som gjordes av studiens uppnådda resultat. De valda metodernas originalitet är 

begränsade då intervjuer, enkätundersökningar och statistiska beräkningar är tämligen vanliga 

i företagsekonomiska studier. Validiteten i undersökningen är relativt hög med avseende på 

fallstudieaspekten samt metodtriangulering med intervju och enkätundersökningar som källor. 

Relationen mellan fenomenen och de konkreta data som uppnåtts i undersökningen speglar 

det som författarna valt att belysa, vilket medför relativt hög begreppsvaliditet. 

 

De källor som används är tämligen säkra då majoriteten är vetenskapliga handlingar, böcker 

och rapporter. De muntliga källorna anser författarna vara säkra baserat på de intryck de 

erhållit. Källorna från Internet anser för fattarna också vara tämligen säkra då den webbsidan 

som använts mest är Axcent of Scandinavias egna hemsida. Den äldsta källan är daterad till 

1994, vilket författarna anser vara godtagbart. 
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8.4 Figur- och diagramförteckning 
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Figur 3.2 Product/Communication mode 
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Diagram 4.1 Fördelningen mellan män och kvinnor i undersökningen 
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Diagram 4.2 Åldersfördelningen mellan respondenterna i undersökningen 

 

Diagram 4.3 Fördelning av varumärkeskännedom och reklampåverkan 

 

Diagram 4.4 Fördelningen av varumärkeskännedom och upplevd image 

 

Diagram 4.5 Fördelning av varumärkeskännedom och reklampåverkan internationellt 

 

Diagram 4.6 Fördelningen av varumärkeskännedom och upplevd image internationellt 
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9. BILAGOR 

 

9.1 Enkäten 

 

Enkätundersökning 
Kryssa endast för ETT svarsalternativ om inget annat anges 

1. Kön 

Man  Kvinna  
 

2. Ålder 

18-24  25-30  
 

3. Vad producerar Axcent of Scandinavia? 

Klockor och modeaccessoarer  Parfym  Alkohol  Halstabletter  

Språklitteratur  Musik  Köksgeråd  Datatillbehör  

Annat……………….  
 

4. Vad står Axcent of Scandinavia för enligt Dig? Ange MAX tre alternativ. 

Coolt  Trendigt  Moderiktigt  Status  Lyxigt  Dyr  

Stil  Tråkigt  Design  Prisvärt  Kvalité  Elegant   

Omodernt  Intetsägande  Annat……………….  
 

5a. Äger Du en produkt ifrån Axcent of Scandinavia och i så fall vad? 

Nej  Ja ……………………………………………………… 

 

5b. Om Ja, varför äger Du den produkten? Om Nej fortsätt till fråga 6. 

Jag mår bra av att använda den  Den är attraktiv  Den är prisvärd  
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Jag upplever social status  Jag fick den i present  

Annat..................................   

6a. Har Du uppmärksammat någon reklam för Axcent of Scandinavia det senaste året? 

 

Ja  Nej  
 

6b. Om Ja, VAD för typ av reklam och VAR såg Du den ( tex. i en tidning) 

 

………………………………………………………………………………………….. 

 

7. Vad är viktigt för dig när Du köper kläder, klockor och modeaccessoarer? 

Ange MAX tre alternativ. 

 

Vad mina kompisar/kollegor kommer att tycka   Märket  Priset  

Uttrycka min livsstil och personlighet  Hur jag känner mig och mår  

Utseendet   Rättvisemärkt  Senaste modet   

Köpstället  Annat………………...   

 

 
 

 

 

 

 

Tack för Din medverkan! 

God Jul och Gott Nytt År 
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9.2 Intervjudisposition 

 

Försäljning 

Sponsring/ PR? 

Vad står Axcent of Scandinavia för? /Vad är den tänkta imagen? 

Hur ser det ut internationellt beträffande image och organisation? Sker försäljningen på 

samma sätt? 

Anpassar ni produkten och reklamen internationellt? Ändrar ni er image och stil? 

Tar ni hänsyn till olika kulturella skillnader samt skillnader i tradition och 

värderingar? 

Vad är det viktigaste för Axcent of Scandinavia beträffande marknadsföring? 

Hur sker kommunikationen främst och hur prioriterar ni er budget? 

Hur vidmakthåller ni imagen? 

Beskriv kort dagsläget för Axcent of Scandinavia 

Var befinner sig Axcent of Scandinavia om 5 år? 

Vad gör Axcent of Scandinavia för att få kunderna involverade? 

Hur ser ni på kunden? Relationer? 

Relationer till återförsäljare, media och konkurrenter? 

Beskriv det mervärde som Axcent of Scandinavia erbjuder? 

Hur sker undersökningar om preferenser? Skiljer sig det internationellt? 

Alltid först att snappa upp trenden? Varför (Konstfack)? 
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9.3 Sammanställning av enkätundersökningarna 

 

χ2 – test Sverige 

 

χ2
    

 Sett reklam Inte sett reklam Total 

Vet vad axcent är O = 23 E = 17,93 O = 45 E = 50,07 68 

Vet inte vad axcent är O = 1 E = 6,07 O = 22 E = 16,93 23 

Total 24 67 91 

    

    

 Upplever tänkt image Upplever inte tänkt image Total 

Vet vad axcent är O = 40 E = 34,37 O = 28 E = 33,63 68 

Vet inte vad axcent är O = 6 E = 11,63 O = 17 E = 11,37 23 

Total 46 45 91 

 

 

χ2– test t och Fishers exakta test internationellt 

 

χ2
    

 Sett reklam Inte sett reklam Total 

Vet vad axcent är O = 3 E = 2,18 O = 5 E = 5,82 8 

Vet inte vad axcent är O = 0 E = 0,82 O = 3 E = 2,18 3 

Total 3 8 11 

    

    

 Upplever tänkt image Upplever inte tänkt image Total 

Vet vad axcent är O = 4 E = 2,91 O = 4 E = 5,09 8 

Vet inte vad axcent är O = 0 E = 1,09 O = 3 E = 1,91 3 

Total 4 7 11 

 

 


