
 
Södertörns Högskola 
Institutionen för Företagande och Ekonomi  
Företagsekonomi, Marknadsföring 
Kandidatuppsats 
Handledare: Göran Grape och Hans Zimmerlund 
Höstterminen 2007 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 

 

Marknadsföring av Globala varumärken 

 i en Sluten ekonomi 

En Fallstudie på Iran 
 
 

    
 
 
 

 
 

 

 

   
            Judith Vitense  

Mary Chitgar  
           

 
 
 



 
2 / 77 

Förord 
 

Anledningen till att vi har valt att skriva om en sluten ekonomi är att vi båda har erfarenheter 

av den och de fenomen som ligger till grunden för denna uppsats. Iran är just nu ett 

högaktuellt land. Mycket kan hända i snarast framtid och därför är landet intresseväckande för 

många. 

Det var vår yttersta förhoppning att kunna skriva denna uppsats trots alla motgångar som 

råder i en sluten ekonomi. Målet med uppsatsen var att beskriva Irans marknad för omvärlden 

och kanske hjälpa redan etablerade företag eller väcka intresse för potentiella investerare i 

framtiden. 

Vi vill tacka våra handledare, Hans Zimmerlund och Göran Grape för stöd och uppmuntran 

under arbetsprocessen. Vi vill även tacka Sepide för redigeringen av frågorna på persiska, 

våra intervjupersoner Niki och Siamack, apotekarna i butiken ”Arezu”, och de som deltog i 

enkätundersökningen eftersom de tog en risk med besvarandet.  

Vi vill tacka vår omgivning som har stått ut med oss under en lång arbetsperiod. 

Slutligen framförs även ett stort tack till Cheick Wagué, men också Jan Erik Nilsson som 

offrade sin tid för att ge oss värdefulla tips och råd.  

Stockholm, Januari 2008 

 

Mary Chitgar och Judith Vitense 
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Abstract 
Title: “Marketing global brands in a governmentally controlled market” 

Level: Bachelor Thesis in Business and Administration 

Authors: Mary Chitgar, Judith Vitense 

Tutors: Göran Grape, Hans Zimmerlund 

 

Keywords: Global Brand, Restricted Market, Brand Equity, Brand Awareness, 

Product and Promotion Strategies, Involvement Theory, 

Communication Models, Globalization 

 

Purpose: The purpose of this thesis is to analyze and evaluate essential 

prerequisites for companies and corporations aiming at marketing 

global brands in a restricted market. 

 

Method: 

 

The investigation strategy used for this essay was to perform a case 

study on the Islamic Republic of Iran. Both primary data – such as a 

survey, interviews and participating observation – and secondary 

data – found in books, scientific articles and the internet – have been 

used to achieve the results. The gathering of empirical data was 

performed inside the Islamic Republic of Iran during two weeks in 

November 2007 in three different cities: Tehran, Ispahân and Bâbol. 

This was carried out by considering several theories: global 

branding strategies, brand equity, involvement theory and 

communication models. 

 

Results: The outcome of this essay show several factors that should be taken 

in consideration in relation to marketing global brands in Iran. Many 

companies have chosen adaptation as their promotion– and product 

strategy because of countless rules and restrictions hindering global 

marketing. These strategies affect consumer involvement: low 

involvement global brands become high involvement global brands 

once in the Iranian market.  The authors have taken Brand 

Awareness as a primary factor for spreading and promoting global 
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brands. The empirical material also shows how global brand 

knowledge is mostly spread through prohibited new media (Satellite 

TV and Internet) as well as with the Word-of-Mouth practice in 

Iran. Furthermore, global brand knowledge amongst Iranian 

consumers is widely extended. As a result, consumers prefer 

standardized global brands before adapted global brands or local 

brands. What the authors also found out was that the enormous 

demand of standardized global brands has already been fulfilled by 

the use of new solutions for distribution and promotion in the 

Iranian market: most global brands enter the Iranian market via 

other countries (Dubai and Turkey).  

 

From gathering all the empirical findings by using methods of 

triangulation, the authors have concluded that it is impossible to 

hinder knowledge and accessibility of global brands, even in a 

restricted market such as the Islamic republic of Iran.  

 

A 

A 

A 

 

A 

A 

A 

 

A 

A 

 

A 

A 

A 

 

 



 
5 / 77 

Sammanfattning 
Titel: “Marknadsföring av Globala varumärken i en sluten ekonomi” 

Nivå: Kandidatexamen i Företagsekonomi 

Författare: Mary Chitgar, Judith Vitense 

Handledare: Göran Grape, Hans Zimmerlund 

 

Nyckelord: Globala Varumärken, Restriktiv Marknad, Sluten ekonomi, 

Varumärkeskapital, Märkeskännedom, Produkt– och 

Kommunikationsstrategier, Involveringsteorier, Word-of-Mouth, 

Kommunikationsmodeller, Globalisering 

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att analysera och utvärdera 

förutsättningar som är relevanta för företagens 

marknadsföringsstrategier av globala varumärken i en sluten 

ekonomi.  

 

Metod: 

 

Uppsatsens forskningsstrategi har varit att göra en fallstudie på Iran. 

Vidare kombinerar studien kvalitativ– och kvantitativ angreppssätt i 

form av litteratur såsom böcker, artiklar och Internet, samt en 

enkätundersökning, intervjuer, och deltagande observation. 

Empirisk datainsamling skedde i Iran under två veckor i November 

2007 på tre olika städer: Tehran, Ispahân och Bâbol.  

Detta utfördes med hjälp av följande teorier som bakgrund: global 

marknadsföringsstrategier, Brand Equity, involveringsteorier och 

kommunikationsmodeller. 

 

Resultat: Ett flertal faktorer bör beaktas i samband med marknadsföring av 

globala varumärken i Iran. 

De flesta företagen har valt anpassning som produkt– och 

kommunikationsstrategi på grund av en mängd regler och 

restriktioner som hindrar global marknadsföring. Dessa strategier 

påverkar konsumenternas engagemang: låg involverade köp 

omvandlas till hög involverade i den Iranska marknaden. 
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Uppsatsförfattarna har valt märkeskännedom som den viktigaste 

faktorn för att kommunicera och marknadsföra globala varumärken. 

Det empiriska materialet visar hur global märkeskännedom sprids 

framförallt genom de förbjudna nya medierna (Satellit TV och 

Internet) samt genom Word-of-Mouth metoden i Iran. Dessutom är 

global märkeskännedom redan utbrett bland Iranska konsumenter. 

Utifrån det, föredras standardiserade globala varumärken framför 

anpassade eller lokala varumärken. Uppsatsförfattarna har även 

konstaterat att den stora globala varumärkesefterfrågan har redan 

besvarats med hjälp av nya distribution– och 

kommunikationsslösningar för den Iranska marknaden: de flesta 

globala varumärken marknadsförs via andra länder (Dubai och 

Turkiet). 

 

Utifrån all uppsamlad empiri, har uppsatsförfattarna genom 

metodtriangulering dragit slutsatsen att det går inte att hindra 

tillgången och kännedom av globala varumärken, även i en sluten 

ekonomi såsom den Islamiska Republiken av Iran. 
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”Efter en lång och hopplös rundvandring i Östberlin på jakt efter det som hennes dotter hade 

önskat sig så mycket, än en gång mötte modern sin dotters förväntansfulla ögon.  Hon 

svarade med samma gamla visa: 

”... Tyvärr, det fanns inte” 

1. Introduktion 
 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden till uppsatsen samt syfte och avgränsningar. 
 
 
1.1 Problembakgrund  

 

1.1.1 Spridningen av Globalisering 

Världsekonomin har genomgått stora drastiska förändringar de senaste två decennierna. 

Produkterna som tidigare såldes av många olika företag på en lokal marknad säljs idag av ett 

fåtal globala företag över hela världen1.  

Reklam är anpassad till en global konsument: en konsument som har samma önskemål och 

efterfrågan över hela världen. Den globala konsumenten använder sig av samma elektroniska 

utrustning, lyssnar till samma musik samt tittar på samma musikvideos eller filmer2. De 

moderna mediesystemen kan alltså betraktas som dem fundamentala globaliserande 

krafterna3. Genom TV kanaler (MTV, CNN, Nickelodeon) och Internet, sprids samt 

globaliseras genrer, trender, kunskaper och varumärken4. Ett exempel på detta är mediejätten 

MTV som sprider globaliseringen runtom i världen5:  MTV når 240 millioner hushåll i 63 

länder världen över. Genom sina reklamsnuttar, förmedlas kunskap om globala märken såsom 

Levi Strauss, Procter & Gamble, Apple Computer, Pepsi Cola till en bred internationell 

publik6.  

Detta beskriver hur människors levnadssätt har förändrats via moderna mediesystem. Dagens 

struktur har därmed ändrats från industrisamhälle till informationssamhälle7. 

                                                 
1 Jones, 2007 s.13 
2 Korten, 2001, s. 155 – 156 
3 Ibid 
4Jansson, 2004, s.93 
5 Kotler, 1999, s.29 
6 Ibid 
7 Jansson, 2004, s.80 
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1.1.2 Förändrade Marknader 

Ett exempel på en sluten ekonomi är Östtysklands socialistiska stat under kalla kriget, som har 

varit ett kommando styrd ekonomi.  Östtyskland var ett politisk och kulturellt projekt, som 

både skapades och upprätthölls med hjälp av centralstyrda medie- och 

kommunikationsinstitutioner, som kämpade mot västerländskt inflytande8.  

Eftersom produkter och varumärken från Väst (till exempel, Coca Cola och McDonald’s) var 

otillgängliga och förbjudna i den slutna östtyska marknaden, blev dessa högt värderade av 

konsumenterna i Öst9. 

När Östtyskland rämnade och Berlinmuren föll var det delvis på grund av ekonomisk ruin, 

men också på grund av globaliseringens uppkomst som medförde svårigheter att hålla de 

mediterade kulturflödena utanför territoriets gränser10. Ett exempel var när 70 procent av 

Östtysklands population tittade på Västtysk TV11. Det medförde högre efterfrågan om 

västerländska produkter12.  

 

1.1.3 Nya Marknadsföringsstrategier 

Efter kalla krigets slut, insåg många internationella företag, det vill säga 

varumärkesinnehavare, att det forna Östblocket var en potentiell marknad13. Företagen 

använde sig utav olika former av marknadsföringsstrategier. Ett exempel på detta är hur Coca 

Cola och Pepsi Cola etablerade sig i Öst Europa. Pepsi Cola valde att behålla den redan 

existerande statliga management kulturen, medan Coca Cola investerade med 1,5 milliarder 

dollar för att skapa en ny företagsform14.  Coca Colas strategi fungerade bättre och Pepsi Cola 

förlorade sin marknadsandel eftersom dess ”Östblocks” modell av distribution fungerade inte. 

Konsumenterna föredrog då Coca Cola som etablerade sig från noll med hjälp av nya 

marknadsföringsstrategier15. 

I dag finns det fortfarande en del stater som är styrda av ett ”kommando system”16 där 

globaliseringen stöter på en mängd hinder som till exempel restriktioner och censur.  

                                                 
8 Jansson, 2004, s. 103 samt Borg, Kirsch & Åkerhielm, 2007, 183 
9 Borg, Kirsch & Åkerhielm, 2007, s.183 
10Jansson, 2004, s.103 
11 Borg, Kirsch & Åkerhielm, 2007, s. 183 
12 Ibid 
13 Onkvist & Shaw, 1997, s.26 
14 Ibid 
15 Ibid 
16 Parker, 1998, s.393 
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Därmed måste företagen hitta dem rätta kommunikations- och marknadsföringsstrategierna 

för att kunna övervinna dessa hinder. De flesta företagen idag informerar samt marknadsför 

sig via de nya medierna (Internet, Satellit TV och andra digitala medier). Problemet som kan 

uppstå är att både användning samt tillgång till dessa medier kontrolleras av vissa stater. Till 

exempel Nord Korea och Kina är länder där statlig censur förekommer17. 

 

1.2 Problemdiskussion 

Av bakgrunden ovan kan utläsas att platsen för marknadsföringen inte är densamma som den 

har varit. Den radikala marknadsförändringen har skett genom nya medier som skapar nya 

beteendemönster, nya möjligheter samt nya utmaningar.  

Det finns trots allt fortfarande slutna marknader i världen. Företagen har en del hinder för att 

kunna marknadsföra sina varumärken i dessa marknader. Därmed är det viktigt att företagen 

hittar en passande marknadsföringsstrategi. 

I bakgrunden skildrade även fenomen som beskriver att den digitala revolutionen har skapat 

informationssamhällen. Det finns dock vissa undantag då en del länder reglerar 

informationsflödet. 

 

1.3 Problemformulering 

Vilka globala marknadsföringsstrategier är viktiga för att skapa kännedom om globala 

varumärken i en sluten ekonomi? 

 

1.4 Hypotes 

Det går inte att hindra kännedom och tillgången om globala varumärken i en sluten ekonomi. 

Mothypotesen till detta är att det går att hindra kännedom och tillgång av globala 

varumärken i en sluten ekonomi. 

 

1.5 Syfte 

Iran är en sluten ekonomi där utländska företag inte har samma förutsättningar för att 

marknadsföra sina produkter som i resten av världen. 

                                                 
17 Källförteckning, Internet: Länk 2 
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Syftet med denna uppsats är att göra en fallstudie för att analysera och utvärdera 

förutsättningarna som är relevanta för företagens marknadsföringsstrategier av globala 

varumärken i Iran. 

1.6 Avgränsning 

I denna uppsats avgränsar forskarna sig till att studera marknadsföringen av globala 

varumärken i en sluten ekonomi. Undersökningen görs genom en fallstudie där 

uppsatsförfattarna kommer att analysera och utvärdera förutsättningar som är relevanta för 

företagens marknadsföringsstrategier av globala varumärken i Iran. Därför har val av 

perspektiv inte varit den traditionella där man utgår ifrån konsument– eller 

företagarperspektivet, eftersom uppsatsens fokus ligger på hur företagen marknadsför globala 

varumärken i Iran och hur marknadsföringen påverkar konsumenternas engagemang.      

Detta är ett brett ämne och kan utredas i evigheter. Ämnesområden som författarna har valt att 

inte behandla är följande punkter18: 

• Etableringen av utländska företag i Iran (strategier, svårigheter etc.). 

• Kulturella skillnader  

• Handels-, export- och importregleringar. 

• Politik: uppsatsens innehåll tar avstånd från politiska och religiösa 

ställningstaganden.   

• Nationalekonomiska och sociologiska problem: är många och tillhör inte 

ämnesområdet. 

 
 

                                                 
18 Dessa aspekter är dock relevanta i förförståelsen av studien och bör tas hänsyn till eftersom de presenterar en 
viktig grund för framtida forskningsämnen 
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1.7 Disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Uppsatsen är indelad i sju kapitel (exklusive källförteckning och bilagor). Inledningsvis 

presenteras en bakgrund om uppsatsen. Utifrån detta presenteras en problemdiskussion som 

behandlar ämnesområdet. Problemdiskussionen leder läsaren vidare till uppsatsens 

frågeställning, syfte. Kapitlet avslutas med uppsatsens avgränsning. I kapitel två presenteras 

metoden: läsaren får här tillgång till hur uppsatsförfattarna har gått tillväga och hur 

insamlingen av sekundär- och primärdata har skett. Sedan följer kapitel tre som behandlar 

relevanta teorier. Kapitel fyra innefattar empirin, det vill säga enkätundersökningen, referat 

till intervjuerna samt observationen i Iran. Kapitel tre och fyra integreras sedan i analysen som 

leder fram till resultatet som besvarar uppsatsens syfte. Analyskapitlet leder slutligen fram till 

uppsatsförfattarnas slutsatser där svar på uppsatsens frågeställningar presenteras. Kapitlet 

avslutas med en källkritik. Uppsatsen slutförs med en avslutande diskussion och ger förslag 

till vidare studier. 

 
Metod 

 

 
Inledning 

 

 
Litteraturöversikt 

 

 
Empiri 

 

 
Analys 

 
Slutsats & Diskussion 

 
Motiv och bakgrund till studien 
 
 
 
Metoder som används       
 
 
 
Teorikapitel: teorier och modeller som tillämpas i 
analysen 
 
 
 
Empirisk Material: enkät, intervju och observationer  
 
 
 
Här analyseras det empiriska materialet och knyts 
samman med den teoretiska referensramen 
 
 
I det sista kapitlet redogörs för de slutsatser som 
kommit fram i analysen. Kapitlet följs av diskussion 
samt förslag på framtida uppsatsämnen. 
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2. Metod 

I det här kapitlet förs en kort metoddiskussion samt en redogörelse för tillvägagångssättet i 

den genomförda undersökningen. 

 
2.1 Forskningsstrategi 

För att genomföra en vetenskaplig undersökning finns det fem typer av forskningsstrategier 

att välja mellan. Dessa strategier är surveyundersökningar, fallstudier, experiment, 

aktionsforskning och etnografi19. En fallstudie är en empirisk undersökning som samla in 

mycket information (data) inom ett avgränsat område20. Det finns två typer av fallstudier, 

enkelfallstudier då man undersöker ett enstaka fall och flerfallstudier som kan bestå av flera 

fall.  

 

Val av forskningsstrategi 

För denna studie har författarna valt att använda sig av enkelfallstudier i den Islamiska 

Republiken (Iran). Undersökningen grunder sig på en studie om vilka globala 

marknadsföringsstrategier är viktiga för att skapa kännedom om globala varumärken i en 

sluten ekonomi. Uppsatsförfattarna befann sig på plats i Iran för att samla in sa mycket data 

som möjlig. 

 
2.2 Vetenskapssyn  

Att människor uppfattar verkligheten på olika sätt beror på två olika existerande vetenskapliga 

förhållningssätt: positivismen och hermeneutiken.  

Ett positivistiskt synsätt baserar sig på antagandet att i den sociala världen finns mönster och 

regler, orsaker och följder, på samma sätt som i naturen21. På det sättet kan man från två 

källor: observation (det man kan iaktta med sina sinnen) och experiment (det man kan räkna 

ut med sin logik) få kunskap om verkligheten22. För att kunna bevisa en teori i samband med 

ett positivistiskt synsätt måste den vara möjlig att verifiera genom observation.   

Det andra synsättet är den hermeneutiska som definieras som tolkningslära vilken utgår ifrån 

att även andra värden än observation och experiment bör tas med i teorierna23.  

                                                 
19 Johannessen & Tufte, Samhälle, 2003, s.56 
20 Ibid 
21 Denscombe 2000 s.281 
22 Denscombe 2000 s.282  
23 Ibid 
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Val av vetenskapssyn 

Denna undersökning kommer att analysera och utvärdera förutsättningar för global 

marknadsföring i Iran. I detta sammanhang används ett positivistiskt perspektiv för att försöka 

mäta hur väl Iran passar in i dem enligt teorierna existerande mönster och regler, för att 

därmed kunna avgöra hypotesen.  

 

2.3 Forskningsansats 

Att samordna teori och empiri är målet till samhällsvetenskapligt forskning. Det finns tre 

olika forskningsansatser att utgå ifrån, deduktion, induktion och abduktion24: 

• Den deduktiva ansatsen undersöker huruvida empirin bekräftar teorin eller inte.  

• Induktion utgår från empirin för att skapa teorin. 

• Abduktion är en blandning av ovanstående forskningsansatser. 

 

Val av forskningsansats  

Med observationer skall studien upplysa om hur det ser ut i den Iranska marknaden, det vill 

säga hur globala varumärken förekommer och marknadsförs i en sluten marknad.  

 Uppsatsförfattarnas förförståelse består av gemensamt intresse för internationell 

marknadsföring i en alltmer globaliserad värld. När teorier och begrepp valdes, har 

uppsatsförfattarna känt till en betydande utgångspunkt som kunde kopplas till en viss 

kännedom och erfarenheter av slutna marknader. Empirin blir utgångspunkten för att skapa 

dessa teoretiska aspekter (induktion). 

Uppsatsförfattarna visste i förväg vilka aspekter som skulle observeras i Iran. 

Problemställningen är därmed utgångspunkten som utvärderas i verkligheten. Tillsammans 

med uppsatssyftet har problemet utvecklats med hjälp av befintliga teorier och för att uppnå 

syftet tillämpas teorierna på en fallstudie, det vill säga uppsatsförfattarnas ”verklighet”, vilket 

innebär att man utgår från redan befintliga teorier för att se om teorierna bekräftar empirin 

(deduktion). Man går från det generella till det konkreta. Uppsatsen bygger därmed på en 

abduktiv metod, som kombinerar deduktion och induktion. 

 

                                                 
 
24 Johanessen & Tufte, 2003, s.35 
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2.4 Vetenskapligt angreppssätt   

Det finns två vetenskapliga angreppssätt att välja mellan: kvantitativa och kvalitativa 

ansatser.  

 

2.4.1 Kvantitativa metoder  

Kvantitativ metod är ett arbetssätt där forskaren utgår från kvantitet, det vill säga antal siffror, 

för att testa ett antagande, en så kallad hypotes. Forskaren samlar in data genom till exempel 

enkäter eller med mätinstrument. Nackdelen med kvantitativ angreppssättet kan vara att man 

inte får tillräckligt med svar på enkäten och därför kan resultaten bli statistisk tveksamma.  

Efter bearbetning av materialet i exempelvis statistisk form analyseras resultatet i förhållande 

till hypotesen25. 

 

2.4.2 Kvalitativa metoder  

Kvalitativa metoder är småskaliga och försöker finna djupare förklaring till vissa fenomen.  

Kvalitativa intervjuer och deltagande observation är vanliga kvalitativa ansatser26. Nackdelen 

med kvalitativ angreppssätt är att man varken kan dra statistiska slutstater eller generalisera. 

 

Val av vetenskapligt angreppssätt   

Uppsatsförfattarna har valt att genomföra en fallstudie vilket handlar om att samla mycket 

information om ett avgränsat fenomen. För att få klarhet i vilka globala 

marknadsföringsstrategier som är viktiga för att skapa kännedom om varumärken i en sluten 

ekonomi, använts forskningsmetoden metodtriangulering27 till denna fallstudie vilket är en 

kombination av kvalitativa och kvantitativa datainsamlingsmetoder. Denna 

metodkombination skapar ett stabilt underlag för ett djupare perspektiv och helhetsbild av det 

undersökta ämnet.  

Den mest använda tekniken inom kvantitativ forskning, som den här studien kommer att 

tillämpa, är att samla data i form av en enkätundersökning. En enkät med frågor och i förväg 

formulerade svarsalternativ utformades innan själva datainsamlingen. Den viktigaste 

uppgiften vid redigering av enkäten var att ställa så noggranna frågor som möjligt för att 

kunna mäta teorierna som har används i studien28. Under formuleringen av enkätfrågorna samt 

                                                 
25 Johannessen & Tufte, 2003, s. 68 
26 Johannessen & Tufte, 2003, s. 69 
27 Denscombe, 2000, s.102 
28 Johanessen & Tufte, 2003, s.67 
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insamlingen av enkätundersökningarna, framkom det att vissa frågor behövde mer djupgående 

belysning, och därmed infördes frågorna i intervjuerna. 

Den första delen av empirin redovisar kvantitativ data genom enkätundersökningen.  De 

följande avsnitten är en samling av kvalitativ data via referat till intervjuer med en 

affärsinnehavare (Behruz), en Internet användare (Siamack) och en konsument (Niki), samt 

deltagande observation som kort berättar om hur den Islamiska Republikens marknad ser ut 

generellt. 

Eftersom båda angreppssätten har används i denna studie, har nackdelarna med kvantitativ 

och kvalitativ ansatser undvikits. 

 

2.5 Datainsamlingsmetoder för primärdata 

2.5.1 Intervju 

En kvalitativ intervju kan antingen vara strukturerad eller ostrukturerad29. En strukturerad 

intervju har en fast uppsättning av frågor som redigerats innan själva intervjutillfället som 

måste följas30. Ostrukturerade intervjuer har däremot inte redigerats i förväg som innebär ett 

informellt och icke-standardiserat sätt att genomföra intervjuer31. Uppsatsförfattarna har valt 

den sistnämnda formen av intervju eftersom den skapar en informell atmosfär där det är 

lättare för informanter att prata32. 

Intervju med apotekaren och ”drugstore” innehavaren Behruz 

I Iran, säljs kosmetika på apotek eller drugstore. Behruz äger två affärer på skilda platser, där 

han säljer kosmetika, hygienartiklar och läkemedel. Butiksinnehavaren utvaldes slumpmässigt 

och Behruz var villig att ställa upp på en inspelad intervju. Under besöket observerades 

samtidigt affärens sortiment (hyllor, produkter och varumärken) samt vilka varor som köptes 

under en hel timma.   

 

Intervju med Siamak Internetanvändare 

Siamak, en enkät respondent på sjukhuset, var villig att visa hur han lyckas bryta censurerade 

internetsidor. Intervjun inspelades i ett Internetcafé i närheten av sjukhuset. 

 

 

                                                 
29 Johanessen & Tufte, 2003, s.97 
30 Ibid 
31 Ibid 
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Intervju med Niki som har handlat hemma hos privatpersoner 

I en klädaffär i centrala Tehran, i Hafte Tir torget, uppstod en konversation med en ung 

kvinna som hade precis varit hemma hos en privatperson och handlat en cocktail klänning av 

märket MEXX. Hon var villig att förklara hur köpet hade gått till. 

 

2.5.2 Enkätundersökning och Urval 

Ett frågeformulär är en undersökning där samma frågor ställs till ett x antal personer. 

Undersökningen genomförs ofta skriftligt på en blankett, antingen med numrerade 

svarsskalor, kryssalternativ eller öppna svarsalternativ där respondenten själv får skriva sitt 

svar33. Undersökningen kan göras antingen per telefon, genom en intervju där intervjuaren 

själv skriver respondentens svar eller på en blankett där respondenten själv fylla i svaren34.  

Frågeformulären delades ut slumpmässigt i tre olika städer i Iran (Babol, Ispahân, Tehran). 

Urvalet som har används skedde genom utdelning av enkäter i tre olika städer i Iran, 

exempelvis allmänna platser såsom ett akutsjukhus, en park, arbetsplatser. Det är ett så kallat 

tillfällighetsurval35 av respondenter som rör sig på allmänna platser. Däremot är dessa platser 

valda enligt bekvämlighetsurval, som är en form av icke-sannolikhetsurval36. Med det 

menas att det finns olika situationer då forskaren finner det svårt eller icke önskvärt att göra 

ett sannolikhetsurval. Orsaken till att uppsatsförfattarna har ett icke-sannolikhets- och 

bekvämlighetsurval för de valda platserna där enkätundersökningen delades ut, är att det kan 

uppstå politiska varningar eftersom undersökningen genomfördes i en sluten ekonomi.  

Författarnas icke-sannolikhetsurval kan påverka resultatet eftersom de respektive städerna inte 

med säkerhet är representativa för hela landet samt att platserna valdes inte slumpmässigt37. 

I enkätundersökningen skulle varje person som nekar till deltagandet i undersökningen kunna 

räknas som bortfall. Även personer som inte svarade fullständigt i enkäten räknades bort.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         
32 Ibid 
33 Denscombe 2000  s.106-112 
34 Ibid 
35 Johanessen & Tufte, 2003, s.133-134 
36 Denscombe, 2000, s.22 
37 Denscombe, 2000, s.22 
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2.5.3 Struktur av primärdatasammanställning 

Enkät – och intervjufrågorna har kategoriserats enligt olika ämnesområden i följande tabell: 

Kategoriområdet Enkätfrågor Intervjufrågor 

Konsument 

För att undersöka hur konsumenterna värderar globala varumärken i Iran ställdes följande frågor: 

Engagemang 

• Personlig betydelse 

• Erfarenhet 

2. Föredrar du utländska 

varumärken framför iranska 

varumärken? 

3. Vilka faktorer är viktiga för dig 

när du väljer ett varumärke? 

3. Vad har du handlat och hur mycket 

kostade det? 

4. Har du handlat tidigare hos någon 

och hur ofta händer det? 

5. Är kvalitet viktigt för dig? 

Marknadsföring 

För att undersöka hur konsumenterna får tillgång och kännedom om globala varumärke i Iran ställdes 

följande frågor:  

Word-of-Mouth 

• Erfarenhet 
5. Varifrån fick du kännedom om 

dessa varumärken?   

1. Hur har du fått vetskap om att du 

kunde handla hemma hos någon? 

2. Hur fick du veta om vad som såldes? 

10. Har alla tillgång till kedjebrev? 

Brand Equity 

• Upplevd kvalité 

• Märkes association 

• Namngivning 

4. Vilka utav dessa globala 

varumärken känner du till? 

15. Vad associerar du till följande 

begrepp? 

 

15. Föredrar konsumenter utländska 

produkter ändå?  

14. Är alla produkter som Ni säljer 

original (eller äkta)? 

16. Varför föredras globala varumärken 

framför Iranska varumärken? 

 

 

 

 

 

 

Fortsättning av tabell: nästa sida 
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Kategoriområdet Enkätfrågor Intervjufrågor 

Marknadsföringskommunikation 

För att kunna undersöka tillgången och användning av kommunikationsmedel i Iran ställdes 

följande frågor: 

Kommunikation 

• Meddelande, Signal 

• Effektiv Media 

• Reglering, Riktlinjer 

6. Har du tillgång till Internet? 

9. Får du kännedom om globala 

varumärken via Internet? 

11. Har du tillgång till Satellit 

TV? 

14. Få du kännedom om 

globala varumärken via Satellit 

TV?  

7. Hur ser Internetanvändning ut generellt 

bland Iranier? 

8. Kan du besöka alla hemsidor, trots 

censuren?  

9. Kan du förklara hur de gå till? 

11. Varifrån kommer alla utländska 

varumärken? Hur får ni in dem i Iran? 

12. Hur kan dessa distributionsföretag 

lyckas med försäljningen?  

13. Hur får distributionsföretagen tillgång 

till globala varumärken?  

 

2.5.4 Observation 

Observation innebär att forskaren finns på plats i situationer som är relevanta för studien och 

registrerar sina egna iakttagelser genom att se och lyssna38. Det som sker antecknas under eller 

efter observationen. I vissa fall kan data registreras med hjälp av ljud- och bildinspelningar39. 

Uppsatsförfattarna har valt rollen som observerande deltagare där dem blev en del av miljön 

som studeras och deltar i den ordinarie samvaron mellan aktörerna40.  

Under tiden i Iran, utfördes observationer genomgående tillsammans med enkätutdelningen 

samt intervjutillfällen. Ibland användes fotografier samt videoinspelningar.  

 

2.6 Datainsamlingsmetoder för sekundärdata  

Skriftliga källor 

Eftersom det saknas tidigare forskning om ämnet, har uppsatsförfattarna använt böcker, 

artiklar, tidskrifter samt internetsidor.  

En fördel med detta tillvägagångssätt är datans beständighet och nackdelen är att datans 

trovärdighet kan ifrågasättas41.  

                                                 
38 Johanessen & Tufte, 2003, s.88 
39 Johanessen & Tufte, 2003, s.89 
40 Johanessen & Tufte, 2003, s.94 
41 Denscombe 2000  s.187-202 
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2.7 Kritisk granskning av fallstudie  

Fördel med fallstudie: Användningen av mer än en metod uppmuntrar till större djup då det 

är en eller ett fåtal enheter som undersöks42. Det främjar till användningen av mer än en 

datakälla. Det finns dessutom en större möjlighet att fokusera resurserna till ett fåtal 

undersökningsplatser43. 

 

Nackdelar med fallstudier: Kritik har uppmärksammats gällande trovärdigheten, eftersom 

man generaliserar utifrån ett fall44. 

Fallstudiernas gränser är oftast otydliga eller svårt att bestämma, och tillträde till relevanta 

miljöer kan vara begränsade45. 

 

2.8 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet avser undersökningens tillförlitlighet. Undersökningen måste vara genomförbar 

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

Variationer i resultaten ska ej vila på mätningsinstrumentet utan med objektet.  

Validitet avser hur noggrann undersökningen mäter verkligheten. De data som används ska 

reflektera så snarlikt som möjligt den verklighet forskaren avsett att granska.  

Den externa validiteten avser överförbarheten av resultaten till andra liknande situationer. 

Begreppsvaliditet avser hur noggrann en observation mäter ett teoretiskt begrepp eller 

egenskap46. 

2.9 Analysmetoder 

χχχχ
2 – test (chi-två testet) 

De kvantitativa resultaten i uppsatsen kommer att delvis analyseras med hjälp av χ
2-testet. 

Testet är baserat på hypotesprövning och kommer att gälla vissa utvalda variabler för att 

konfirmera den statistiska reliabiliteten. För att beräkna chi-två testet, utgår uppsatsförfattarna 

ifrån följande formler: 

 
 

 

                                                 
42 Denscombe 2000  s.52-53 
43 Ibid 
44 Ibid 
45 Denscombe 2000, s.52-53 
46 Denscombe, 2000, s.250-251 
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Formel 1: Fischers korstabell47 
 

a b r1 
c d r2 
k1 k2 N 

 
 
Formel 2: Fischers modell för beräkning av observerad Chi-två48: 
 
χ

2
obs   

 =       (ad – bc)           · N 
                 r1 · r2 · k1 · k2     
 
Formel 3: Antal frihetsgrader ”fg”49:   
fg = (r-1) · (k-1) 
r: antal rader  
k: antal kolumner i tabellen 
 
 

χ
2-test innebär att författarna testar de valda variablerna genom att jämföra de observerade 

värdena med de förväntade. χ2
obs står för det observerade värdet och χ2

kritisk  är det kritiska 

värdet50. 

Data som insamlats sätts in i Fischers korstabell och χ2
obs beräknas genom Fischers Formel. 

Kvadreringen tillåter möjligheten att undvika negativa resultat. De tillåtna frihetsgraderna är 

således antalet rader minus 1 multiplicerat med antal kolumner minus 1: 

Antal frihetsgrader fg = (r-1) · (k-1) med fem procent signifikansnivå. 

Detta innebär att de observerade värdena jämförs med så kallade kritiska värden för att hitta 

sambanden. 

                                                 
47 9.6 Enkätbilagor, formler (bilagor) 
48 Ibid 
49 Ibid 
50 Körner & Wahlgren L, 2005, s. 191- 198, kritiska värdet hittas i tabell 4 som heter ”χ

2 fördelningen” 
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3. Teorier 
 
I detta kapitel presenteras de teorier som valts att använda för att belysa faktorerna som rör 

frågeställningen. Kapitlet avser att ge läsaren en förståelse för teorierna som är relevanta för 

uppsatsen. I den teoretiska syntesen beskrivs en sammanställning av teorier och perspektiv för 

att sedan komma fram till en slutsats. Detta följs upp av den teoretiska referensramen som 

presenterar de variabler som valts till syfte för undersökningen. 

 

3.1 Teoridiskussion 

Bakgrunden visar att genom globaliseringen och dess spridning genom de nya medierna, leder 

till en marknads förändring, där företagen kan välja mellan olika typer av strategier för 

marknadsföringen av globala varumärken. Denna studie kommer att undersöka faktorerna 

som är viktiga för att företagen ska marknadsföra globala varumärken i en sluten ekonomi. 

I en sluten ekonomi, finns många regler och restriktioner som måste följas. Därmed har 

globala företag inte samma förutsättningar som i resten av världen, utan de måste välja mellan 

en anpassnings– eller standardiseringsstrategi. Dessa strategier påverkar konsumenternas 

värdering av respektive globala varumärken. 

För att belysa fenomenet har uppsatsförfattarna ställt följande teorier mot varandra: 

• Global Marknadsföring som visar de olika strategierna. 

• Branding som behandlar ämnet varumärke. 

• Kommunikationsmodeller som belyser sättet att sprida kännedom om globala 

varumärken. 

• Involveringsteorin som mäter konsumenternas engagemang. 

Dessa teorier kommer att tolkas utförligt i avsnitten som följer för att sedan knytas 

tillsammans till en förklarande syntes. 
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3.2 Global Marknadsföring 

3.2.1 Definition av globalisering 

Utgår man från motsatta termer såsom lokal, lokalisering och lokalitet är det möjlig att hitta 

besläktade ord i plats, placering eller någonting som är bunden till en viss plats51. Därmed kan 

man konstatera att ordet global betyder att någonting inte är bunden till en viss plats och 

därmed är globala förhållanden varken beroende eller begränsade av det lokala. 

”Globalisization: increased permeability of traditional boundaries, such as nation, time 

and space.” 52 

Denna definition bekräftar antagandet att nationer, tid och plats blir oväsentliga under 

globaliseringsprocessen. 

 

3.2.2 Definition av globala märken 

”Brands whose positioning, advertising strategy, personality, look, and feel are in most 

respects the same from one country to another.”53 

Ett globalt varumärke är alltså ett varumärke som är försedd med samma positionering, 

utseende, och strategier i olika länder. Dessa varumärken förmedlas med hjälp ”globala 

namn”54. 

 

3.2.3 Produkt- och kommunikationsstrategin 

Som det redan påpekades i problembakgrunden, har världen förändras till en gemensam 

marknad där folk, oavsett vart de bor, önskar samma produkter och livsstilar55. 

Webbutvecklingen, snabba spridningen av kabel- och satellit TV över hela världen, och 

sammankopplingen av globala telekommunikationsnätverken har lett till likheter i livsstilar. 

Dessa likheter ger upphov till samma önskemål och efterfrågan vilket leder till uppkomsten av 

den globala marknaden för standardiserade produkter56. Men standardisering av en del 

produkter har inte fungerat i vissa globala marknader. Därmed har företagen valt att använda 

en annan strategi där produkten anpassas till den lokala marknaden genom ”adaptation”. 

Därmed kan man definiera ”adaptation” eller anpassning som motsatsen till standardisering57. 

                                                 
51 Jansson, 2004, s.12 
52 Parker, 1998, s.38 
53 Aaker & Joachimsthaler, 1999, s.1 
54 Wright & Nancarrow, 1999, s.420 
55 Kotler, 2006, s.679  
56 Ibid 
57 Medina & Duffy, 1998, s.223 
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Standardisering används i samband med globalisering, medan adaptation är kopplad till lokala 

omständigheter58. 

För att kunna få bättre inblick för företagens globala marknadsföringsstrategier, kan produkt 

och kommunikation indelas i fem typer av strategier59: 

 

Figur 1: Fem internationella produkt- och kommunikationsstrategier (promotionsstrategier) 

 
 

PRODUKT 

 Förändrar inte 

produkten 
Anpassar produkten 

Utveckling av ny 

produkt 

Oförändrad 

Kommunikation 

Strategi 1: 

Direkt Utvidgning  

(Straight Extension) 

Strategi 3: 

Produktanpassning 
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Adapterad eller 

anpassad 

Kommunikation 

Strategi 2:  

Anpassning av 

Kommunikation 

Strategi 4: 

Dubbel anpassning 

Strategi 5: 

Uppfinning av en 

ny produkt 

 

Förklaring: 

Direkt utvidgning menar att produkten introduceras utan förändring i en utländsk marknad60. 

Det vill säga att elementena såsom produktegenskaper, varumärkesnamn, etikett, paketering, 

färger, reklamutföring, material, priser, sales promotion, reklam teman, och medier för 

reklam, förändras inte. Detta kan benämnas som standardisering av produkt samt 

kommunikation61. 

Anpassning av Kommunikation: varumärket har samma standard, men kommunikationen ser 

annorlunda ut från land till land. 

Produktanpassning: varumärket adapteras, men kommunikationen är densamma. 

I dubbel anpassningsstrategin anpassar företagen kommunikationen samt produkten till den 

lokala marknaden. Då måste företagen respektera och följa de obligatoriska riktlinjerna i den 

lokala marknaden, eftersom både kommunikationen och produkten skall adapteras62. 

                                                 
58 Medina & Duffy, 1998, s.223 
59 Kotler, 2006, s.680 
60 Kotler, 2006, s.678 
61 Ibid 
62 Medina & Duffy, 1998, s.231 
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Med uppfinning av ny produkt avses att företagen varken anpassar eller standardiserar, utan 

skapar en hel ny produkt samt använder sig av ny promotion (kommunikation). 

 

Relevans 

Både standardisering samt anpassning (”adaptation”) bör undersökas i empirin för att utföra 

hypotesprövningen. Sedan kan rätt strategi för företagen som vill marknadsföra sina globala 

varumärken utläsas ur observationen. 

Utifrån produkt och kommunikation, kommer en del teorier som är relevanta för att finna 

variablerna som påverkar kännedom av globala varumärken i en sluten ekonomi. Dessa 

teorier är följande: 

• Varumärke och Brand Equity som mäter varumärken 

• Involveringsteorin som mäter konsumentens engagemang 

• Word-of-Mouth som kommunicerar upplevd kvalitet 

• Nya medier som kommunicerar budskapet 

Dessa teorier förklaras mer utförligt i kommande avsnitt. 

a 

3.3 Branding 

3.3.1 Definition av brand ”Varumärke” 

För att till fullo kunna tillgodogöra sig resten av innehållet i denna uppsats måste läsaren 

därför först ha klart för sig vad som menas med begreppet varumärke och Brand Equity. I 

varumärkesrelaterad litteratur finner man lika många definitioner av begreppet varumärke 

som det finns författare. Författarna till uppsatsen har därför valt ett par definitioner som 

anses vara relevanta. 

Amerikanska Marknadsföringsgruppen (AMA) definierar ”brand” som ett namn, ett begrepp, 

ett tecken, en symbol, eller en design; eller en kombination av dem som har till mål att 

identifiera varor och tjänster från en försäljare eller en grupp av försäljare63. Dessutom är 

målet att differentiera varor och tjänster från konkurrenterna.  

Murphy hävdar att varumärket består av så mycket mer än enbart namnet och det rent grafiska 

kring detta64. Enligt definitionen består ett varumärke av själva produkten, dess paketering, 

reklam och helhetspresentation.  

                                                 
63 Kotler, 2006 s.274 
64 Hart & Murphy, 1998, s. 3 
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Relevans 

Genom att sammanfoga dessa definitioner av ordet varumärke har uppsatsförfattarna fått en 

heltäckande bild av varumärkesbegreppet. Definitionen som anses passa till denna uppsats 

och som fortsättningsvis kommer att användas baserar sig på Murphy’s antagande om att 

kommunikationen ingår i varumärket65. 

Ett varumärke består av två nivåer: 

• den yttre delen som består av visuella och grafiska attribut 

• den inre delen som består av funktion och innehåll  

Ur detta kommuniceras produktens eller tjänstens identitet och image till konsumenten, via 

t.ex reklam. 

 

3.3.2 Definition av Brand Equity 

Begreppet ”Brand Equity” används oftast i varumärkeslitteratur och dyker flitigt upp i 

samband med diskussioner kring varumärket som tillgång. Syftet med denna uppsats är att 

undersöka relevanta faktorer för marknadsföring av globala varumärken i en sluten ekonomi. 

Det finns ett antal olika definitioner av Brand Equity: 

a) Kotlers Definition av Brand Equity: 

 “Brand Equity is the added value endowed to products and services. This value may 

be reflected in how consumers think, feel, and act with respect to the brand, as well as 

the prices, market share, and profitability that the brand commands for the firm.”66  

Med detta menas att Brand Equity är ett tillagt värde för produkter och tjänster. Detta värde 

uttrycks i konsumenternas tankar, känslor och reaktioner till respektive varumärke, samt pris, 

marknadsandel, och lönsamheten som märket innehar för företaget. Brand Equity är försedd 

med styrande konsument- och företagsvärde67. 

 

b) David Aakers definition av Brand Equity 

“Brand Equity is a brand asset (or liabilities) linked to a brand’s name and symbol that 

adds to (or subtract from) a product or a service.” 68 

Brand Equity är en tillgång (eller en förpliktelse) som är kopplad till märkets namn och 

symbol som antingen adderar eller subtraherar till produkten eller tjänsten. Enligt Aakers 

                                                 
65 Hart & Murphy, 1998, s. 3 
66 Kotler, 2006, s.276 
67 Ibid 
68 Aaker, 2002, s.17 
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definition kan denna tillgång (eller förpliktelse) ha en negativ eller positiv inverkan, vilket ger 

en realistisk synvinkel.  

Relevans 

Varumärkets positiva eller negativa tillgång är mycket viktiga för denna studie och kommer 

att granskas vidare. För att finna en passande definition för uppsatsen, har en definition 

sammanställts utifrån definitioner a) och b): 

Enligt ”Språk Rådet”69 betyder ”Equity” stamaktie, och är därmed ett finansiellt begrepp. Med 

benämning av ordet aktie, kan ”Equity” ses som en form av kapital. I överförd betydelse kan 

”Brand Equity” översättas som varumärkeskapital. Enligt David Aakers definition, kan det 

också betyda en juridisk förpliktelse eller som exempel en visuell tillgång. Utifrån denna 

svårighet att översätta termen ”Brand Equity”, har användningen av det engelska ordet 

tillämpats för denna studie, då det inte verkar finnas någon svensk översättning som stämmer 

helt med det engelska ordets betydelse. Summan av ett varumärkes samtliga marknadsfördelar 

benämns alltså som Brand Equity. 

David Aakers definition är intressant eftersom den baseras på fem olika egenskaper som kan 

skapa marknadsfördelar. Dessa fem egenskaper presenteras i Figur 2 (nedan). 

 
Figur 2: Överblick på David Aakers Brand Equity modell70 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
69 Källförteckning, Internet Länk 1 
70 Aaker, 2002, s.17 
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Förklaring: 

Brand Awareness : Märkeskännedom 

Märkeskännedom framkallas för att medvetandegöra kunden om produktens eller tjänstens 

existens. För att lyckas med detta, bör märkesinnehavarna bland annat väcka 

märkeskänsligheten hos kunden. Det är oftast ett underskattat attribut som påverkar 

uppfattningar och smaker (man gillar det man känner igen). Denna varumärkeskapital är 

mycket viktig för denna studie. 

 

Perceived Quality: Upplevd Kvalité 

Kvalitetsuppfattning som enligt forskningen påverkar mest räntabiliteten ur företagets 

synvinkel. Men ur konsumenters synvinkel är bland annat priset, anledningen till köpet och 

positioneringen och differentieringen viktiga. Dessa utgör en del av den upplevda kvaliteten. 

 

Brand Loyalty: Märkeslojalitet 

En grundläggande egenskap för att ett varumärke skall kunna utvecklas till ett ledande 

konkurrensmedel är att det har en förmåga att skapa betydande värde, både för företagen, det 

vill säga märkesinnehavaren, och för konsumenterna. Ett huvudbegrepp i detta sammanhang 

är lojalitet. Konceptet är att förstärka storleken och intensiteten av varenda lojal konsumment 

ur ett kundsegment. Ett varumärke med liten men intensiv lojal kundbas kan få en signifikant 

Equity, det vill säga en hög märkesvärdering. 

 

Brand Association: Märkesassociationer 

För att få produkten eller tjänsten att framstå som tilltalande gäller det att förknippa den med 

olika värden som kan ge upphov till starka och positiva märkesassociationer. 

De verktyg som används för att skapa dessa associationer kan vara allt som kopplar märken 

till sina konsumenter, som till exempel bildspråk (den mörkblåa färgen kopplas till Nivea 

kräm eller rött till Coca Cola), produktegenskaper, märkesidentitet, användningssituationer, 

organisationsassociationer, märkespersonlighet och symboler. 

 

Other proprietary Brand Assets: Övriga Egenskaper 

Patent, fabrikat och varumärke, samt relationer till distributionskanaler och konkurrenter.  
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Relevans 

Utifrån Brand Equitys fem olika variabler, konstateras att Märkeskännedom är det första 

steget till märkesvärderingen. Om en konsument först känner ett varumärke då kan denne gå 

vidare och uppleva kvalité, bilda associationer och sedan bli lojal till varumärket. Eftersom 

uppsatsen handlar om kännedom av globala varumärken anses då ”Märkeskännedom” som 

relevant variabel som bör undersökas. 

3.3.3 Märkeskännedom 

Märkeskännedom, består av ”märkeserkännandet” (Brand Recognition) och märkets 

”påminda prestation” (Brand Recall Performance)71. 

 
 
Figur 3: Märkeskännedom 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Märkeserkännande är konsumenters förmåga att konfirmera tidigare exponering av märket, 

och den ”Påminda Prestationen” är konsumenters förmåga att återkalla ett specifikt varumärke 

från minnet när en produktkategori, användningsområde eller användningstillfälle gör sig 

påmind.  Det är därmed viktigt att konsumenten skapar en korrekt bild av märket i minnet72. 

 

Relevans 

Märkeskännedom är alltså kopplad till konsumenternas minne. Alltså bör företagen konstant 

påminna konsumenterna om varumärkens existens och produktfunktion. Ett 

marknadsföringsstrategi som bör användas för att förenkla kopplingen av produkt och 

varumärke är namnet. 

 

                                                 
71 Kelly, 2003, s.67-68 
72 Kelly, 2003, s.67-68 
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3.3.4 Namngivningen av ett varumärke ”Brand Name” 

Namnet är ett effektivt sätt att placera märket i konsumenternas minne och kopplar direkt till 

en viss produkt73.  Namngivningsprocessen är oftast mycket lång och kräver intensiva 

förundersökningar innan själva namnsättningen äger rum74.  

 

Det finns tre viktiga kriterier för namngivning av ett varumärke75: 

 

a) Uttal och stavning: Ju lättare och enklare att uttala namnet, desto bättre för att öka 

märkeskännedomen hos konsumenter. Man kan till exempel förkorta vissa namn, som till 

exempel ”Chevy” för Chevrolet eller ”Cola” för Coca Cola. Namnets betydelse och läte ur ett 

språkligt perspektiv kan också bidra till olika typer av positiva associationer hos konsumenter: 

Fransk klingande namn för vissa varumärken ger ett hedoniskt uttryck, som till exempel 

parfymnamn (”Egoïste”, ”J’adore”) och Tyska namn relaterar till hög standard och kvalité76. 

 

b) Namnet ska låta bekant eller ha en mening, så att det kan lätt väcka existerande 

kännedomsstrukturer: Alla möjliga saker kan användas för att forma ett namn (folk, platser, 

djur, etc.) och på så sätt kan man lätt återkoppla till dessa saker för att bli påmind om ett 

varumärkesnamn. Detta blir särskilt lätt då namnet kopplar till visuella ting77. 

 

c) Annorlunda, ovanliga och särskiljande namn: detta är viktigt för att bland annat särskilja 

märken från konkurrenterna78. 

 

På så sätt kan ett varumärkesnamn påverka märkeskännedomen hos konsumenten.   Att bli 

bekant med ett visst varumärke är också viktigt för att påverka konsumenternas uppfattning av 

ett varumärke79. Konsumenter blir påminda om varumärken via 

marknadsföringskommunikation. Graden av märkeskännedom ökar och deras uppfattning om 

produkten blir mer detaljerad då märket konstant blir påmind i till exempel TV reklam80. 

 

                                                 
73 Keller, 2003, s.182 
74 Ibid 
75 Keller, 2003, s.183-185 
76 Leclerc, Schmitt, Dubé, 1994, s.263 
77 Keller, 2003, s.183-185 
78 Ibid 
79 de Chernatony & MacDonald, 1998, s.398 
80 Ibid 
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Relevans 

Företagen, det vill säga, varumärkesinnehavarna, måste ha en effektiv namngivningsstrategi, 

där enkel uttal och associationer är att föredra för att öka bekantskap. 

3.4 Kommunikationsteorier  

3.4.1 Modeller 

Figur 4: Grundläggande Kommunikationsmodell ( Shannon & Weavers 1949) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Med hjälp av den 1949 skapade kommunikationsmodellen beskriver Shannon & Weavers  

kommunikationen som enkelt och linjär som enligt dem fungera på följande sätt81: 

Utgångspunkten i modellen är en informationskälla, en sändare eller beslutstagare som 

bestämmer över vilket meddelande som ska sändas. Efter att budskapet utvaldes omvandlas 

det av sändare till ett signal som kan skickas vidare genom en kanal till mottagaren. Det 

erhållna budskapet måste omvandlas så att mottagaren kan förstå och vidarebifoga 

meddelandet till destinationen. Då meddelandet och signalerna överförs kan dem störas av 

brus. Enligt modellen definieras brus som en eller flera störande element. Denna störning 

leder till att sändarens avsikter blir förändrade82.  

I samband med denna kommunikationsmodell identifierades enligt Shannon och Weaver, tre 

olika problemnivåer83: 

 

• Nivå A: Tekniska problem, hur exakt kan kommunikations symbol överföras 

• Nivå B: Semantiska problem, hur noggrant uttrycker de överförda symbolerna den 

önskade betydelsen 

• Nivå C: Effektivitesproblem, hur effektivt påverkar den mottagna betydelsen 

beteendet på önskat sätt. 

                                                 
81 Fiske, 1997, s.17 
82 Fiske, 1997, s.18 
83 Fiske, 1997, s.18 
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På senaste tiden har den grundläggande kommunikationsmodellen (Figur 4) förändrats genom 

addering av en feedbackfunktion som återkopplar destinationen till sändaren84. Dessutom är 

utgångspunkten i den nya versionen att meddelandet sänds genom effektiv media och därmed 

möjliggör rätt budskapsförmedling till målgruppen. Med hjälp av dem utvecklade 

feedbackkanalerna kontrolleras destinationens respons gentemot erhållen budskap till 

sändaren.  

Figur 5: moderniserad version av Shannon & Weavers kommunikationsmodell 85 

 
        
 
               

               

               

          

 

 

 

Relevans 

Utifrån Figur 5 (ovan), kan ett företag vara sändaren och kommunicera sina varumärken 

genom olika medier. Därmed är det viktigt att kommunikationen sker på ett effektivt och 

enkelt sätt. Den intressanta aspekten i samband med undersökningens syfte kan vara 

bruskällan i figur 5 som betecknar en del regleringar och riktlinjer som företagen måste följa i 

en reglerad marknad. Företagen har därmed olika möjligheter att undvika brus för att få den 

önskade effekten på konsumenter. En av dessa möjligheter är användningen av moderna 

kommunikationsmedier, såsom Internet, Satellit TV och andra digitala medier. 

 

3.4.2 Kommunikationens påverkan i världen 

Ett medium är någonting som enlig Kotler överför ett meddelande eller budskap genom icke 

personliga kommunikationskanaler d.v.s. utan direkt kontakt eller interaktion86.   

Massmedierna definieras som medier som kan nå många människor samtidigt, till exempel 

tidningar, radio, TV och Internet87.  

                                                                                                                                                         
 
84 Kotler, 1999, s.606 
85 Ibid 
86 Kotler, 2006, s.621 
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Man kan skilja mellan två typer av medier: solida medier och flyktiga medier88. Med solida 

medier menas till exempel brev, diskett och alla andra lagringsmedel för information som 

sedan kan transporteras. Solida medier har utvecklats till digitala lagringsformer som är 

mycket mindre men med större lagringsminne till exempel USB eller SD-card och därmed lätt 

förflyttningsbara. Med flyktiga medier avses radio, TV (Digital och Satellit) som skapar 

utrymme för ökad mobilitet och framförallt flödet av information.  Man kan alltså snabbt 

överföra komplex information via flyktiga medier över allt större avstånd. Sändnings- och 

mottagningstekniken har blivit allt mer flyttbar89. 

De globala kommunikationsmedierna ligger till grunden för den globala förändringsprocessen 

och bär därmed frön till globaliseringen90.  

Genom tekniska hjälpmedel (till exempel Internet, Satellit TV) har rörligheten ökat samt 

medvetenheten om globala varumärken som till exempel ”Disney, McDonalds eller Coca 

Cola“ blivit påminda91. Mobilitet och gränsupplysning är tongivande i dagens moderna 

samhällsutveckling oavsett om det gäller människor, pengar eller kultur92.  

 

Relevans 

Genom dessa tekniska hjälpmedel är det lättare för konsumenter att ge feedback till 

informationskällan, det vill säga varumärkesinnehavarna. Denna feedback kan vara att man 

till exempel söker information om produkten innan eller efter köpet, vilket kan förklaras 

vidare i teorin kring låg– och höginvolvering. 

 

                                                                                                                                                         
 
87 Kotler, 2006, s.621 
88 Jansson, 2004, s.28 
89 Ibid 
90 Jansson, 2004, s.14 
91 Ibid 
92 Ibid 
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3.5 Involveringsteori 

När en kund blir involverad i ett köp, är det av stor betydelse för konsumentens köpvanor och 

beteende och mäter alltså dennes engagemang. Detta engagemang uppdelas i hög- och 

låginvolvering93.  Involveringen har en kognitiv mening och är relaterad till olika typer av 

individer94.   

 

3.5.1 Höginvolvering 

Höginvolvering inträffar när en konsumment uppfattar ett förväntat köp enligt egen personlig 

betydelse. Konsumenten samlar först information om produkten innan själva köpet. Bilar, 

tvättmaskiner och försäkringar är exempel på oregelbundna köp men med hög involvering. 

Det finns alltid en risk med höginvolvering och med exemplen såsom bil och tvättmaskiner 

blir denna risk finansiell. Risken som rör köp av till exempel parfym, kläder och smycken kan 

innebära social risk. Därmed är det viktigt att konsumenten tar sin tid och söker upp 

information om produkten för att minska risken95. 

 

3.5.2 Låginvolvering 

Låginvolvering innebär minst risk och hot för konsumenten. Lågprisvaror såsom livsmedel 

som köps regelbundet behöver inga förkunskaper innan köpet. Dessutom är erfarenheter av 

produktkategorin oviktiga för engagemangen. Kunden agerar ofta passivt och utan 

engagemang, då produkten inte är av så stor personlig betydelse för denne96. 

 

Relevans  

Involveringsteorin är relevant för undersökningen för att uppmärksamma konsumenternas 

engagemang och hur den påverkas av olika marknadsföringsstrategier. 

För att kunna marknadsföra i nya marknader är det mycket viktigt för företagen att öka 

konsumenternas kännedom och involvera dem i företagens existens och utbud.  

Positiva upplevelser leder till att konsumenter talar väl om företaget med sina vänner vilket i 

sin tur minimerar riskerna vid köpet. Nöjda kunder blir oftast lojala kunder vilket är ytterst 

viktigt för företagen då dem är beroende av Word-of-Mouth.  

                                                 
93 Fill, 1999, s. 96-106.   
94 Fill, 1999, s.99 
95 Ibid 
96 Ibid 
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3.5.3 Word-of-Mouth 

Word-of-Mouth är en personlig kommunikationskanal97 som skapas om kunden är nöjd med 

sitt val av köp, där den nöjda kunden sprider sina erfarenheter av produkten till andra personer 

i sin bekantskapskrets. Kunder har alltid haft ett starkt behov av att diskutera sina erfarenheter 

av ett produktköp, samt bekräfta det till andra personer98. 

 
Relevans 

Positiv Word-of-Mouth kan kopplas till Involveringsteorin. Genom Word-of-Mouth kan 

företag minimera de risker som finns när slutkunden ska välja att investera i en produkt eller 

inte. Om man får positiv Word-of-Mouth är det ett effektivt och kostnadssnålt 

marknadsföringssätt och är därför viktig vid etablering av globala varumärken i en ny 

marknad. Företag måste öka kännedomen om varumärken. 

       

Global Marknadsföring är väsentlig då uppsatsen handlar om globala varumärken i en sluten 

ekonomi. Den tekniska utvecklingen ligger till grunden för effektivare kommunikation av 

varumärken utöver gränserna.  

A 

                                                 
97 Kotler, 1999, s.768 
98 Fill, 1999, s.39 
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3.6 Teoretisk Syntes 

I denna uppsats undersöker författarna vilka faktorer som är viktiga för att marknadsföra 

globala varumärken i en sluten ekonomi. Den teorietiska syntesen visar hur företag kan 

använda sig av olika marknadsföringsstrategier. Utifrån studien kan företagen marknadsföra 

sig antingen genom anpassningsstrategi eller standardiseringsstrategi. Frågan är hur dessa 

strategier påverkar konsumenternas involvering, det vill säga engagemang, när marknaden är 

restriktiv? För att kunna koppla samman alla teorier, har en sammanställande modell skapats : 

 Figur 6: Modell av teoretisk syntes 

 
 
 
 
 
 
A 
A 
A 
Aa 
A 
A 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

I Figur 6 ser man hur företagen lyckas komma in i en sluten ekonomi och vilka strategier för 

kommunikation och produkt som används: varumärke A blir A** vid anpassning, men förblir 

densamma vid standardisering (A). Effekterna av marknadsföringen  är olika och kan 

utvärderas genom konsumenternas engagemang. 

Märke A 

S t a n d a r d i s e r i n g   

Marknadsföring 
genom  
utländska medier 
(Internet, Satellit TV) 

Marknadsföring  
genom lokala medier 

Märke A** 
Dubbel anpassning 

Höginvolvering 

Låginvolvering 

Märke A 
Direkt utvidgning 

 

 

V a r u m ä r k e s- 
 k ä n n e d o m 

S 
t 

r 
a 

t 
e 

g 
i v

 a
 l 

Öppen 
Marknpad 

Sluten 
Marknad 

K
 o n s u m

 e n t b e t e e n d e n 

A n p a s s n i n g 

M a r k n a d s t y p e r 



 
40 / 77 

3.7 Teoretisk referensram 
Syftet med denna uppsats är att göra en fallstudie för att analysera och utvärdera 

förutsättningarna som är relevanta för företagens marknadsföringsstrategier av globala 

varumärken i Iran. Den teoretiska referensramen presenterar de viktigaste faktorerna 

hämtade från teoridelen. Utifrån dessa faktorer har olika undersökningsområden samt 

oberoende variabler valts ut av uppsatsförfattarna, som redovisas i tabellen nedan (Figur 7).  

 
Figur 7: Teoretisk referensram 

 

Område Teori och respektive faktorer            Oberoende variabler 

Global 

Marknadsföring 

Marknadsföringsstrategier: 

• Produkt & Kommunikation 
• Anpassning & Standardisering 
 

• Anpassning 

• Standardisering 

Marknadsföring 
(varumärke) 

Brand Equity: 

• Visuella grafiska attribut 
• Funktion & innehåll 
• Varumärkesbegrepp 
• Marknadsandel 
• Existens 
• Tillgång & förpliktelse 
• Upplevd kvalitet  
• Märkeslojalitet 
• Märkesassociationer 
• Märkeserkännandet 
• Påminda prestation 
• Namngivning 

• Upplevd kvalitet 

• Märkesassociationer 

(positiva associationer) 

• Namngivning 

• Existens 

Marknads- 

kommunikation 

Kommunikationsteorier: 

• Meddelande 
• Signal 
• Budskap 
• Feedback 
• Effektiv Media 
• Regleringar, Riktlinjer 
• Brus 

• Meddelande, Signal, Feedback 

• Brus 

• Effektiv Media 

• Regleringar, Riktlinjer 

Marknadsföring 
(Kommunikationskanal) 

Word-of-Mouth: 

• Erfarenheter (upplevd kvalitet, 
positiva upplevelser) 

• Erfarenheter  
(upplevd kvalitet, 
 positiva upplevelser) 

 
Konsument Involveringsteori: 

• Köpvanor 
• Personlig betydelse (identitet) 
• Erfarenheter (upplevd kvalitet, 

positiva upplevelser) 
• Existens 
• Utbud 
• Engagemang 

• Engagemang 

• Personlig betydelse (identitet) 

• Erfarenheter  
(upplevd kvalitet, 

 positiv upplevelser) 
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Relevans 

Då märkeskännedom är av yttersta vikt för kunna lyckas med marknadsföringen i en sluten 

ekonomi är det den beroende variabeln i undersökningen som leder till lyckad 

marknadsföring.  

 

Graden av engagemang kommer att undersökas genom konsumentens helhetsvärdering av 

globala varumärken samt deras informationssökning om produkten. Engagemang är därmed 

ur konsumentens perspektiv, och kan nyttjas av företagen. Engagerade nöjda konsumenter blir 

ofta höginvolverade kunder som är benägna att rekommendera köpet vidare samt ha en positiv 

värdering som kan leda till lojalitet.  

 

Användningen av kommunikationskanaler påverkar hur företagen marknadsför sig. 

Uppsatsen kommer även att behandla hur personliga kommunikationskanaler kan styra 

konsumenternas val av varumärken i en sluten ekonomi. 

Kvalitet och varumärkesvärdering kommer att undersökas för att se hur konsumenter bedömer 

och uppfattar produkter och varumärken.  

Arbetar företagen för att bygga stark kännedom om varumärket, kan det leda till att 

konsumenternas identifierar sig med varumärket samt testar varumärket för att sedan få 

upplevd kvalité, namn associationer av varumärket. 

 

Alla ovannämnda punkter är dessutom relevanta ur ett globalt perspektiv. Därmed undersöks 

den globala marknadsföringsstrategierna i en sluten ekonomi. 

 
Med utgångspunkt från syftet ämnas både beroende och oberoende variabler undersökas i 

empiriavsnittet. 
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4. Empiri 

Här redovisas observerad data samanställt ifrån våra undersökningar (enkät och intervju) 

samt deltagande observationer på plats i  den Islamiska Republiken (Iran). 

 

4.1 Enkätundersökningen  

Undersökningen syftar till att kunna besvara frågor kring tillgång till globala varumärken 

samt dess värdering, och tillgången samt användning av kommunikationsmedel bland 

konsumenterna i Iran. Uppsatsförfattarna genomförde undersökningen på plats i den Islamiska 

Republiken (Iran) i november 2007.  

I samband med undersökningens utförandet valdes slumpmässigt tre städer i Iran. Babol som 

är en handelsstad vid Kaspiska Havets kust; Ispahân, Irans kulturella centrum och Tehran som 

är Irans huvudstad. Platserna där frågeformulären delades ut var bland annat ett akutsjukhus 

(Tehran), allmänna parker och olika  arbetsplatser (statliga och privata).  

Frågeformulären redigerades först på persiska och senare översattes på engelska99. 

Frågeformulären var anonym och uppdelad i 16 frågor.  Uppsatsförfattarna har valt en stad 

och invånarfördelning som motsvarar antal respondenter för enkätundersökningen100. 

 

Fråga 1 gav generell information om respondenten såsom kön, ålder, yrke, lön och 

utbildning. Könsfördelningen av de respondenter som deltog i undersökningen var hälften 

kvinnor och hälften män som utgjorde samanlagt 50 deltagare. Alla yrkes och 

utbildningsnivåer var representerade. Resultaten har visat en jämn fördelning mellan könen, 

ålder och utbildningsnivå101. Uppsatsförfattarna har valt att inte fokusera på dessa variabler i 

samband med resultatredovisning. 

Resultaten av frågorna kring hur mycket respondenterna använder informationsmedier 

(Satellit TV och Internet) har visat sig vara icke-relevanta för studien. I följande 

resultatredovisning bortses alltså svar av frågor 7, 8, 12, 13102. Däremot är tillgången till dessa 

nya medier väldig viktiga och svaren på frågorna som följer upplyser vidare om detta. 

                                                 
99 9.7 Enkätundersökningsfrågor (bilagor) 
100 9.6 Enkätbilagor (bilagor) 
101 9.6 Enkätbilagor (bilagor) 
102 9.7 Enkätundersökningsfrågor (bilagor) 
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ja

nej 

 

 

Fråga 2: Föredrar du utländska varumärken framför iranska varumärken? 

Beträffande favoriseringen av globala 

varumärken, blev resultatet som följande: 

Av de 50 tillfrågade var det endast tre 

respondenterna som inte föredrog utländska 

varumärken framför iranska varumärken. 

 

 

 

Fråga 3: Vilka faktorer är viktiga för dig när du väljer ett varumärke? 

 Uppsatsförfattarna ansåg följande faktorer 

som väsentliga vid val av varumärke: 

Kvalitet, pris, sortiment, tillgänglighet, 

vana. Majoriteten av respondenterna ansåg 

att kvalitet var viktigast vid val av 

varumärke, och minst viktigt var vana. 

 

 

 

Fråga 4: Vilka utav dessa globala varumärken känner du till? 

Frågan besvarar huruvida respondenter hade kännedom om följande slumpmässigt utvalda 

globala varumärkena: Crest, Garnier, Pringles, Schwarzkopf, Dove, Gillette, Lindt, Nescafé, 

Milka, L’Oréal, Coca Cola/Fanta/Sprite och Nivea.  De mest kända varumärkena blev Nivea 

och Coca Cola/Fanta/Sprite (94 % kände till varumärkena) och minst känt var Lindt och 

Pringles (14 % respektive 24 % kännedom). I snitt var det 64 % av respondenterna som 

kände till de slumpmässigt utvalda varumärkena. 
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Fråga 5: Varifrån fick du kännedom om dessa varumärken? 
 
 
 
 
 

Undersökningen gällande huruvida 

respondenterna har lärt känna till de 

ovanstående tolv varumärken, visade 

följande resultat: Majoriteten, 84 %, 

har fått kännedom om dessa 

varumärken via vänner och familj. 

Minst betydelse har Internet när det 

gäller kännedom om varumärken. 

 
 
Fråga 6: Har du tillgång till Internet? 

 

Av de 50 tillfrågade hade 34 

respondenter tillgång till Internet mot 

16 som inte hade tillgång till Internet. 

Detta utgör 68 % som har tillgång till 

Internet mot 32 % som inte har det.   

 

 

Fråga 9: Får du kännedom om globala märken via Internet? 

 

Av de 34 respondenterna som hade 

tillgång till Internet var det 44 % (15 

respondenter) som fick kännedom om 

globala varumärken via Internet mot  

56 % som inte fick kännedom via 

Internet. Av dem 16 respondenter som 

inte hade tillgång till Internet var det 

bara en person mot 15 som fick 

kännedom om globala varumärken 

genom Internet. 
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Fråga 11: Har du tillgång till Satellit TV?  

 

Av de 50 personer som tillfrågades 

hade 66 %, motsvarande 33 

respondenter, tillgång till Satellit TV. 

17 respondenter, som utgör 34 %, hade 

inte tillgång till Satellit TV.  

.  

 

 

Fråga 14: Får du kännedom om globala varumärken genom Satellit TV? 

Alla de tillfrågade som inte hade tillgång 

till Satellit TV, svarade att de inte fick 

kännedom om globala varumärken.  

Av dem som hade tillgång till Satellit TV 

fick 85 % kännedom om globala 

varumärken via Satellit TV mot 15 % 

som inte fick kännedom  via Satellit TV.  

 

Fråga 15: Vad associerar du till följande begrepp?  

 

0 
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Taft Kleenex Tide  Nescafé Kentucky 
 

Uppsatsförfattarna har valt ett antal 

persiska vardagstermer som härstammar 

från välkända globala varumärken: 

”Taft” som är hårspray, ”Kleenex” som 

betyder pappersservetter, ”Tide” som 

betyder tvättmedel i pulverform, 

“Nescafé” som betyder snabbkaffe, 

“Kentucky” som är en förkortning av Kentucky Fried Chicken och betyder friterad kyckling. 

Dessa termer används dagligen för att beskriva produkter i det persiska språket, och inte 

själva märket. Med enkäten ville uppsatsförfattarna även undersöka hur respondenter 

kopplade dessa ”vardagstermer”. Medelresultaten blev som följande: 91 % kopplade orden 

till produkt mot endast 9 % som kopplade orden till varumärken. 

 

15 % 
% 

85 % 

Ja 

Nej 

Varumärke 

Produkt 

Ja 

Nej 

34 % 

66 % 



 
46 / 77 

4.2 Referat av intervjuerna 
 
Referat av Intervjun med Niki som handlade på Hemförsäljning 

På grund av den islamiska republikens regler och lagar (Alla Iranier kan inte resa utomlands 

samt frånvaron av representation av globala varumärken och företag på marknaden) blir det 

därför vanligt att handla utländska varumärken hemma hos privatpersoner. Vetskapen om 

försäljningen är helt och hållet via ”Word-of-Mouth”, det vill säga att familj och vänner spelar 

en stor roll för köparens beteende. Det är svårt att få tag på äkta (det vill säga icke-plagierade) 

varumärken i den islamiska republiken och hemförsäljningen har därför utvecklats för att 

tillgodose konsumenternas behov. Eftersom Iranska konsumenter kopplar kvalitet till 

utländska varumärken, föredrar dem att handla utländska varumärken trots höga 

prisskillnader.   

 

Referat av Intervju med Siamack om Internetanvändning 

Den islamiska Republiken har infört en del regleringar för att kunna kontrollera 

Internetanvändningen: censur och uppkopplingshastighet bland annat. 

Men det är lätt att undkomma filtreringen av vissa hemsidor på nätet. Det finns många olika 

”tricks” eller sätt att besöka dessa blockerade hemsidor och alla kan få tillgång till dessa. Man 

kan till exempel få kedjebrev med utländska serveradresser som kan användas för att besöka 

”förbjudna” hemsidor eller hämta serveradresser från en del ”tillåtna” hemsidor där man får 

logga in. 

 

4.3 Referat av intervjun och observationen i en drugstore i Tehran 

Det finns distributionsföretag som är baserade i Dubai som köper in fel tillverkade produkter 

direkt från varumärkesinnehavarna och sedan säljs vidare i Iran. Dessa får sedan en etikett för 

att kunna säljas lagligt. Inga utav dessa varumärken är representerade och alla saknar den 

internationella trademarktillåtelsen. Iranska konsumenter föredrar globala varumärken 

eftersom de anser att inhemska märken har bristande kvalitet och dålig visuella attribut såsom 

paketering. Marknadsföringskommunikationen i den islamiska republiken är begränsad och 

därmed blir det svårare att marknadsföra inhemska produkter. Utländska produkter har 

fördelen med välkända namn som redan föremedlar och kommunicerar kvalitet och prestige. 

Distributionsföretagen har nära kontakter i regeringen och kan därmed hitta genvägar och 

lösningar i en reglerad marknad. 
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4.4 Referat till den deltagande observationen  

Observationen har inneburit att uppsatsförfattarna fanns på plats i den islamiska republiken då 

situationer ansågs vara lämpliga och relevanta för studien. Städerna som besöktes var Babol, 

Ispahân och Tehran. Registreringen av iakttagelserna skedde genom anteckningar, samt ljud- 

och bildinspelningar. 

 

4.4.1 Förarbete 

Uppsatsförfattarna har gjort ett förarbete med att söka upp globala företag som ansågs vara 

representerade i Iran innan resan dit. Företagen söktes via hemsidor och kontaktpersoner 

nåddes via e-mail. Det framkom att utländska företag har svårigheter att bli respresenterade i 

Iran eftersom det finns en del riktlinjer och lagar som gör det besvärligt att etablera sig. Man 

måste få ett godkännande från ”Ershad”103, ministeriet för islamisk vägledning, som granskar 

hela verksamheten och ser till att regelverken för den islamiska staten respekteras.  

 

4.4.2 Varumärkesutbudet på plats 

Beträffande hur utländska produkter ställdes fram i vitrinen hos olika försäljningsplatser, 

fanns en tydlig trend där alla de välkända varumärkena ställdes synligt på hyllor eller vitriner 

för att locka till konsumenterna104. Uppsatsförfattarna har inte sett inhemska varumärken 

uppställda i butikernas externa vitriner, varken i Tehran, Ispahân eller Babol.  Däremot hade 

nästan alla återförsäljare inhemska produkter som lades längs ner i hyllorna inne i butiken105.  

De varumärken som märktes var mestadels konsumtionsvaror av välkända globala företag. 

Det fanns även andra produkt kategorier som bilar och hemelektronik som även 

uppmärksammades. Ett exempel är Volkswagens (VW) modell ”Golf” som fick namnet 

”Gol” i Iran, som betyder ”Blomma” på persiska och är därmed lätt att komma ihåg för 

lokalbefolkningen.  

Varumärket Schwarzkopf (Henkel) är ett av de få varumärkena som är representerade i Iran, 

men går under namnet ”Pakvash”106. På hemsidan finner man kontaktuppgifter och 

företagspresentation. 

                                                 
103 9.2.2 Intervju med Behruz och Payam, fråga 11 
104 9.5 Fotografier och bilder (bilagor): Bild 3 
105 9.5 Fotografier och bilder (bilagor): Bild 4 
106 Källförteckning, Internet Länk 6 
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Ett annat globalt varumärke som är representerad i Iran är Sunsilk (Schampo och Balsam) av 

märket Unilever. Uppsatsförfattarna har besökt Unilevers hemsida och valt ”Iran” i listan av 

länder, men istället för att öppna en motsvarig hemsida på persiska, hänvisas man till 

unilever.tr107. Det fanns alltså ingen hemsida på persiska av företaget Unilever som finns 

representerade i Iran. Under ett besök i Tehrans tunnelbana, har uppsatsförfattarna stött på ett 

flertal direkt marknadsförings events i biljetthallarna, bland annat för Sunsilks Schampo serie 

som nyligen lanserades i Iran. Uppsatsförfattarna bad om tillåtelse att fotografera 

reklamplatsen men nekades. Reklamplatsen bestod av en stor monter med ett 

presentationsbord och en man och kvinna i 20 årsåldern som delade ut gratis prov på 

schampo108 . I butikerna, var denna Sunsilk serie relativ ”gömd” längs ner på hyllorna.  

Nivea är ett annat företag som har länge funnits i den Iranska marknaden109. Enligt ett e-mail 

svar har uppsatsförfattarna fått informationen om att Nivea har distributörer samt 

representanter för den Iranska marknaden i Dubai. Även Marknadsföringen sker därifrån110. 

Milka, den kända blockchokladen, som ägs av Kraft har nyligen lanserats i Iran. 

Marknadsföringen sker via sales promotion där man kan köpa ett paket choklad för ett bra 

pris. Yngre butikspersonal klädda i lila (Milkas färg) står utanför butiken och lockar 

konsumenter med smakprov av choklad bitar. 

 

4.4.3 Kommunikationen via nya medier  

Uppsatsförfattarna upplevde personligen Internetcensuren då det inte var tillåtet att 

exempelvis besöka youtube.com, samtliga tyska tidningar, och Facebook 111.   

Uppsatsförfattarna har även frågat taxichaufförer i Tehran, Babol och Espahan, om tillgången 

till Satellit TV. Av de tio slumpmässigt tillfrågade, hade samtliga tillgång till Satellit TV som 

sänder bland annat program på persiska från utlandet samt världens kanalutbud (MTV, CNN, 

Europeiska kanaler, osv.). Samtliga föredrog Satellit TV framför lokala medier trots 

förbudet112. Visuell reklam har dessutom observerats i den islamiska republiken (på statlig 

TV, Affischer, i tidningar). Landet har strikta regler angående kvinnors klädsel, där hår och 

kropp inte heller får visas. Därmed måste reklamen även granskas av Ershad. Sexuella 

företeelser i reklam censureras. All reklam i Iran anpassas därmed till landets islamiska lagar. 

                                                 
107 Turkiets hemsida för Unilever på turkiska 
108 9.5 Fotografier och bilder (bilagor): Bild 1 
109 9.5 Fotografier och bilder (bilagor): Bild 2 
110 9.4 E-mail Kontakt från Nivea (bilagor) 
111 9.5 Fotografier och bilder (bilagor): Bild 6 
112 Stiglitz , Bremmer, Zhang, Dam, Hatakeyama, 2007, s.11 
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5. Analys och Resultat 
I detta kapitel avses både den kvalitativa och den kvantitativa empirin analyseras enligt den 

teoretiska referensramen. Detta görs genom att se delar av en helhet och undersöka hur de 

förhåller sig till varandra. 

 

Frågorna som återfinns i enkäten har grundats på de variabler som författarna valt att 

undersöka113. Av frågorna som ställts, är frågorna 2, 3, 4 och 15 i enkäten relevanta för 

utförande av analysen, och frågorna 6, 9, 11 och 14 relevanta för  Chi-två testet:  

• Fråga 2: Föredrar du utländska varumärken framför iranska varumärken? 

• Fråga 3: Vilka faktorer är viktiga för dig när du väljer ett varumärke? 

• Fråga 5: Varifrån fick du kännedom om dessa varumärken? 

• Fråga 6: Har du tillgång till Internet? 

• Fråga 9: Får du kännedom om globala varumärken via Internet? 

• Fråga 11: Har du tillgång till Satellit TV? 

• Fråga 14: Får du kännedom  om globala varumärken via Satellit TV? 

• Fråga 15: Vad associerar du med följande ord?(Taft, Kleenex, Tide, Nescafé, Kentucky)  

 

5.1 Chi-två test 

Chi-två testet har valts för att mäta hur kännedom påverkas av de oberoende variablerna 

såsom tillgång till kommunikationsmedier (Internet och Satellit TV). Chi-två testet användes 

för att förbättra reliabiliteten i resultaten som sedan används för analysen och slutsatserna. 

 

Sammanställning av intervju och enkät gentemot teorierna 

Uppsatsförfattarna testar de valda variablerna genom att jämföra de observerade värdena med 

det kritiska värdet. Data som insamlats sätts in i korstabellen114 och sedan beräknas det 

observerade Chi-två115 samt frihetsgraden116 för att sedan hitta det kritiska värdet i tabellen. 

 

 

 

                                                 
113 hänvisning till teorietisk referensram i kapitel 3 
114 Formel 1, metodkapitel 
115 Formel 2, metodkapitel 
116 Formel 3, metodkapitel 
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Hypotesprövningar av Ha och Hb: 

• Ha0: Det föreligger inget samband mellan kännedom av globala varumärken och tillgång 
till Internet 
χ

2
obs ≤ χ2

kritisk 
 
• Ha1: det föreligger ett samband mellan kännedom av globala varumärken och tillgång till 

Internet 
χ

2
obs ≥ χ2

kritisk 
 
• Hb0: Det föreligger inget samband mellan kännedom av globala varumärken och tillgång 

till Satellit TV. 
χ

2
obs ≤ χ2

kritisk 
 
• Hb1: det föreligger ett samband mellan kännedom av globala varumärken och tillgång till 

Satellit TV. 
χ

2
obs ≥ χ2

kritisk 
 
Dessa Hypoteser mäter huruvida de nya medierna påverkar kännedom om globala 

varumärken. 

 
5.1.1 Hypotesprövning av Ha: Internet 117 
Eftersom χ2

obs blev större än χ2
kritisk kan accepteras Ha1, det vill säga att det finns ett samband 

mellan tillgången till Internet och kännedom av globala varumärken.  

 

5.1.2 Hypotesprövning av Hb: Satellit TV118 
Eftersom χ

2
obs blev större än χ

2
kritisk kan Hb1accepteras, det vill säga att det finns ett 

övervägande samband mellan tillgången till Satellit TV och kännedom av globala 

varumärken.  

 

                                                 
117 9.6Enkätbilagor, se tillämpningar 
118 Ibid 
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5.2 Analys av intervju och enkätsvaren                                                                                           

 

Kategoriområde Resultat och svar från intervju och enkät 

Konsument 

Undersökningen på hur konsumenterna värderar globala varumärken i Iran visade följande 

resultat: 

Engagemang 

• Personlig betydelse 

• Erfarenhet 

En överväldigande majoritet av Iranska konsummeter föredrar globala 

varumärken. 

Kvalitet är den allra viktigaste faktorn för värderingen av varumärken. 

Det finns en stark ”märkes fixering” bland iranska konsumenter. Trots att 

global marknadsföring är restriktiv i Iran, hittar konsumenterna genvägar till 

globala varumärken inofficiella marknader (svarta marknaden, hemförsäljning 

och privat import). 

Marknadsföring 

Undersökning om hur konsumenterna får tillgång och kännedom om globala varumärken i Iran 

gav följande resultat:  

Word-of-Mouth 

• Erfarenhet 

I Iran är Word-of-Mouth det effektivaste marknadsföringsverktyget för att 

sprida kännedom om varumärken.  

Brand Equity 

• Upplevd kvalité 

• Märkes association 

• Namngivning 

Majoriteten av respondenterna har kännedom av globala varumärken.  

Även om de globala varumärkena består av fabriksfel föredras dessa av 

konsumenterna i Iran. 

Namnen på vissa globala varumärken är så pass starka att de relaterar till 

produkten och inte varumärket, vilket bevisar på starkt varumärkeskännedom.  

Globala varumärken associeras till bättre kvalitet med märkesnamnet som 

tillgång. 

Marknadsföringskommunikation 

Undersökning av tillgången och användning av kommunikationsmedel i Iran gav följande resultat:   

Kommunikation 

• Meddelande, Brus 

• Effektiv Media 

• Reglering, Riktlinjer 

Majoriteten har tillgång till nya medier: Satellit TV och Internet. 

Det förekommer ”brus” i kommunikationen i form av censur och restriktioner. 

Många Iranska Internetanvändare har möjlighet att hitta genvägar för att 

komma åt censuren. 

Kännedom av globala varumärken påverkas starkt av de nya medierna.  

De globala företagen av konsumtionsvaror får inte representeras i Iran, men 

varorna importeras in i Iran via distributionsföretag som är spärrade för 

offentligheten.  
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I förgående tabell följde analys utifrån den teoretiska referensramens variabler som ansågs 

relevanta. Uppsatsförfattarna valde att redovisa undersökningen genom att indela frågorna i 

grupper enligt relevanta faktorer som presenterades i teori kapitlet 

Frågorna som ställdes i enkäten och intervjuerna har varit förknippade med syftet att besvara 

frågor kring tillgången samt användning av kommunikationsmedel, tillgång till globala 

varumärken samt dess värdering bland konsumenterna i Iran. 

 
 
5.3 Analys av deltagande observation 
 

 

Företag 

 

Produkt 

 

Märkesnamn 

 

Vald Global Marknadsstrategi i Iran 

Kraft 

(Milka) 

Choklad ”Milka” Direkt Utvidgning  

Precis samma produkt och kommunikation som i 

resten av världen. 

Nivea Hygien ”Nivea” Anpassning av Kommunikation 

Nivea har precis samma utbud som i resten av 

världen, men däremot sker kommunikationen 

utanför Irans gränser (genom Dubai). 

Unilever 

(Sunsilk) 

Hygien ”Sunsilk” Produktanpassning 

Produkten är inte densamma som i resten av 

världen, det vill säga att innehållet, paketeringen 

och presentationen är anpassad till Iranska 

marknaden. 

VW 

(Golf) 

Bil ”Gol” Dubbelanpassning: 

Kommunikationen samt produkten är anpassad 

till den lokala miljön. Namnet ”Gol” är anpassad 

för persiskan. 

Henkel 

(Schwarzkopf) 

Hygien ”Pakvash” Uppfinning av ny produkt 

Helt ny produkt med annorlunda namn. 

Kommunikationen sker enligt riktlinjerna i Iran. 
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6. Slutsats  
Här drar vi slutsatser utifrån analysen och presenterar förslag till fortsatt forskning. 

Slutsatsen besvarar frågeställningarna: Vilka faktorer är viktiga för att företagen ska 

marknadsföra globala varumärken i en sluten ekonomi samt hur påverkar den tekniska 

utvecklingen marknadsföringen av globala märken i en sluten ekonomi? 

 

6.1 Utvärdering av forskningen 

Kännedomen om globala varumärken är allomfattande och efterfrågade i en sluten ekonomi 

där dem värderas högt av konsumenterna.  

De officiella kommunikationsvägarna är restriktiva i en sluten ekonomi. Därmed är Word-of-

Mouth det enklaste sättet att kommunicera eftersom staten inte kan påverka informationen. 

De nya medierna är tillgängliga. Konsumenterna är medvetna om Internetcensur och 

restriktionerna kring Satellit TV. Men de har dock hittat genvägar för att bryta censuren och 

restriktionerna. 

Företagen som marknadsför globala varumärken använder sig av anpassningsstrategier 

eftersom lagar och riktlinjer måste följas. Anpassningsstrategier påverkar engagemang hos 

konsumenter. 

Marknadsföring av globala varumärken hittar nya vägar för att nå konsumenter i en sluten 

ekonomi: dels med hjälp av mellanhänder eller via inofficiella marknader. 

Globaliseringen har därmed nått ut till konsumenterna, även i en sluten ekonomi. 
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6.2 Kritisk granskning av uppsatsen 

6.2.1 Källkritik 

Resultat som framkommit påverkas av val av metod. Även det valda perspektivet och 

teorierna påverkar resultat och därmed slutsatserna. Tid och rum påverkar det erhållna resultat 

samt generaliseringen från urval till population. Urvalet har koncentrerats i tre viktiga 

handelsstäder i Iran, vilket kan påverka det resultat som åstadkommits från enkäten. 

 De val av städer som gjorts och deras befolkning, samt sysselsättningen kan alltså ha 

inverkan på svaren. Bekvämlighetsurval gällande platsen där enkäterna utdelades medför 

minskad generaliserbarhet, men ger större djup i undersökningen. 

Precisionen i enkäten är även en faktor som har inverkan på de slutsatser som dras.  

Chi-två testen som utfördes kan avslöja andra resultat vid en annorlunda signifikansnivå och 

ett annat antal respondenter. Uppsatsförfattarna anser dock att reliabiliteten i undersökningen 

om kännedom om globala varumärken i Iran är relativ hög. 

Utvunnen information från intervjuerna medför hög validitet, reliabilitet, och förknippas med 

djup snarare än bredd. Val av informant påverkar även den information som framställts, dock 

anser uppsatsförfattarna att de valda informanterna motsvarar den yngre aktiva generationen i 

Iran som är mer benägna att konsumera globala varumärken.  

Fallstudien för med sig begränsad generaliserbarhet men har å andra sidan ett större djup. Den 

externa validiteten avser överförbarhet till liknande situationer och eftersom den Islamiska 

republiken är en säregen marknad blir överförbarheten begränsad. Däremot medför 

enkätundersökningen ökad generaliserbarhet och mindre djup, dock måste hänsyn tas till att 

den avser endast persisktalande respondenter119.  

Intervjuerna samt enkätundersökningen avses komplettera varandra. 

Studiens originalitet är relativ hög då den Iranska marknaden är ännu outforskad och med 

hjälp av studien kan aspekter ur företagsekonomisk synvinkel upplysas. De valda metodernas 

originalitet är avgränsad eftersom enkätundersökning och intervjuer är tämligen vanliga i 

företagsekonomiska studier.    

Med avseende på fallstudiens aspekter samt metodtrianguleringen med intervjufrågorna, 

enkätundersökningen och deltagande observation som källor leder till en hög validitet. 

                                                 
119 9.7 Enkätundersökningsfrågor, se fråga 15 
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Studien visar hög begreppsvaliditet då relationen mellan fenomen och konkret data från 

empirin speglar det som uppsatsförfattarna valt att belysa. 

 

6.2.2 Kritik av metod 

Fördelar med enkätundersökningar: Frågeformulär är tid- och kostnadseffektivt. Det är 

lättare att arrangera och ge standardiserade svar vilket underlättar analysen120. De förkodade 

svaren underlättar även vid inmatning av insamlade data. De empiriska data som insamlas 

kommer från en säker källa (tillförlitlighet) samt att bred och omfattande täckning uppnås.  

Nackdelar med enkätundersökningar: De förkodade frågorna kan uppfattas som frustrerande 

och respondenter undviker att svara. Svaren kan sneddriva resultaten och speglar snarare 

forskarens uppfattning än respondenterna. Signifikansen i data kan komma att förbises då en 

tendens till empirism uppstår121.   

Fördelar med intervjuer: Den insamlade informationen är djup och beskrivande122. 

Informanten kan leverera värdefulla insikter baserade på sina erfarenheter och kunskaper. Det 

krävs en väldigt enkel utrustning för en intervju.  Datan kan lätt kontrolleras samt ge hög 

svarsfrekvens. Detta medför till en hög validitet. 

Nackdelar med intervjuer: Intervjuer är tidskrävande och dataanalysen innebär oftast icke-

standardiserade svar. Tillförlitligheten kan kritiseras då det är svårt att uppnå objektivitet på 

grund av intervjueffekten. Informanten kan känna kränkning av personliga integriteten om 

intervjuaren ställer för djärva frågor, samt hämmande av upptagningsutrustning. Intervjuer 

medför oftast kostnader för tid, resor och utskrift123. 

 

A 

Aa 

A 

A 

 

 

                                                 
120 Denscombe, 2000, s.37-38 
121 Denscombe, 2000, s.39 
122 Denscombe, 2000, s.161-162 
123 Denscombe, 2000, s.162-163 
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7.  Diskussion 
I detta kapitel diskuteras slutsatserna som upplystes i föregående avsnitt, som ledar vidare till 

framtida forskningar och rekommendationer. 

 

7.1 Diskussion kring hypotesen 

Undersökningen i Iran visade att tillgången och användning av de nya medierna ökar 

kännedom av globala varumärken, även i en sluten ekonomi. Detta bekräftades med hjälp av 

Chi-två testen som upplyste om att det finns ett starkt samband mellan tillgången till de nya 

medierna och kännedom av globala varumärken. Utifrån detta, kan hypotesen accepteras, det 

vill säga att det går inte att hindra kännedom och tillgång av globala varumärken i en sluten 

ekonomi. 

 
 
7.2 Vidare forskning och rekommendationer 
 

Konsumenter har ett klart värderingsmönster där globala varumärken föredras helt utan 

ifrågasättningar. I en restriktiv marknad som i den islamiska republiken, förvandlas 

låginvolverade köp till höginvolverade: konsumenterna söker information, ifrågasätter kvalitet 

och innehåll i livsmedelsvaror innan själva köpet. Konsumenterna har förutfattade meningar 

då dem tror att utländska varumärken har bättre kvalitet och iranska varumärken är mycket 

sämre. Deras attityd skapades redan innan köpet eftersom erfarenheter och rykten sprids 

mycket med hjälp av Word-of-Mouth. Detta skiljande konsumentbeteende kring köpet kan 

vara intressant för vidare studier. 

Utifrån konsumenternas värderingsmönster kan konstateras att företagen i Iran inte bör 

anpassa sina varumärken, och att direkt utvidgning är att föredra framför 

anpassningsstrategier. Men däremot går det inte att utföra en standardiserad kommunikation 

på grund av restriktionerna. Många koder och symboler som används globalt i 

marknadsföringen anses vara olämpliga enligt ministeriet för islamisk vägledning, som har ett 

stort inflytande på medierna och spridningen av dessa koder och symboler. Konsumenterna 

efterfrågar inte varumärken som associeras till felaktiga och alldeles för långsökta koder. 

Vidare forskning på hur anpassad reklam uppfattas av konsumenterna kan upplysa 

beaktansvärda aspekter av marknaden i den islamiska republiken. 
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Det råder en aktuell internationell fokus på Irans utveckling och framtid. Med tanke på 

kommande val, kunde det vara intressant att återgenomföra undersökningen om ett par år. Än 

så länge är det rekommenderat att inte marknadsföra via Iran på grund av alla motgångar som 

visar sig. Marknadsföringen särskilt via Dubai till Iranska konsumenter har kraftig framgång 

men  gynnar inte den Iranska ekonomin. 

Uppsatsförfattarna har fått intryck att det finns en potentiell marknad som bara väntar på 

investeringar. På grund av politiska spänningar mellan Irans regering och resten av världen, är 

Iranska marknaden än så länge onåbar och outforskad. 
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9.  Bilagor 

9.1 Intervjuer 

9.1.1 Intervju med Niki som handlade på Hemmaförsäljning 

Intervju med Niki, 26 år, som bor i staden Sari och tar magisterexamen i Kemi i Tehran. Hon 

var villig att besvara på vissa specifika frågor. Intervjun genomfördes efter konversationen i 

en stor klädesaffär i Tehran, den 10:e November år 2007 och pågick i 15 minuter. Delar som 

inte var relevanta i intervjun har valts bort. 

 

1. Hur har du fått vetskap om att du kunde handla hemma hos någon? 

Jag var hos min moster, och hon hade fått besök av en väninna som hade rekommenderat mig 

till en bekant. Jag fick ett visitkort med telefonnummer. Det stod inte vad som såldes.  

 

2. Hur fick du veta om vad som såldes? 

Jag fick veta av min mosters väninna att det såldes klänningar från Kanada i min storlek. Jag  

ringde först upp och sedan bestämde jag en tid för att prova kläderna. 

 

3. Vad har du handlat och hur mycket kostade det? 

Jag handlade en svart klänning av märket MEXX. Den kostade 50 000 tuman (35,97 euros). 

Hade jag handlat en klänning i en butik skulle det kostat minst det dubbla priset. Det blir 

billigare att handla hemma hos folk som tar med sig kläder eller hudkrämer från utlandet. 

 

4. Har du handlat tidigare hos någon och hur ofta händer det? 

Ja, jag har tidigare handlat parfym på det viset. Om det är ett speciellt tillfälle, som till 

exempel bröllop och födelsedagar, då brukar jag leta under en lång tid efter fina kläder. Det 

har blivit ganska vanligt att folk gör så.  

 

5. Är kvalitet viktigt för dig? 

Ja, mycket. Jag tittar särskilt mycket på märket. Är det ett Iranskt varumärke, då föredrar jag 

att inte handla. Benetton och Zara är bland mina favoritmärken för kläder. De har bra kvalité 

men är mycket dyra. 
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9.1.2 Intervju med Siamack (26 år gammal) om Internetanvändning (*intervjun pågick 

unders själva Internetanvändningsproceduren). 

Siamack, 26 år,  bor och arbetar i Tehran. Intervjun genomfördes i Tehran, i ett nätcafé, den 

4:e November år 2007 och pågick i 20 minuter. Delar som inte var relevanta i Intervjun har 

valts bort. 

 

6. Hur ofta brukar du surfa på nätet? 

Varje kväll brukar jag checka mina e-mail samt ladda ner en del filmer och South Park serier. 

 

7. Hur ser Internetanvändningen ut generellt bland Iranier? 

Staten har infört regler där telekomföretagen inte får erbjuda snabb Internetkoppling för 

privatbruk. Man kan inte och  får inte ha snabb uppkoppling hemma  Då måste jag gå på 

nätcafé eller på Universitetet  istället.. 

 

8. Kan du besöka alla hemsidor, trots censuren? 

Ja. Här i Iran kan alla hjälpa varandra för att komma åt filtreringen.  

 

9. Kan du förklara hur det går till? 

Varje kväll får jag mail om serveradresser från utlandet. Det är Iranier från utlandet som 

varje kväll skickar kedjebrev till oss här i Iran. I breven finns en lista med nya serveradresser 

som regeringen inte har hunnit kontrollera och sätta stopp på. I listan finns cirka 100 sidor. 

Sidorna skrivs på det sättet ”www dot unblock dot com” istället för www.unblock.com för att 

regeringen inte ska kunna filtrera dem. Jag kan till exempel gå på youtube.com och 

facebook.com via dessa serveradresser. Man måste först testa alla adresser och se om 

censuren har hunnit införas eller inte. 

 

10. Har alla tillgång till kedjebrev? 

Mer eller mindre, ja. Man kan till och med gå in på vissa hemsidor, där man loggar in, och få 

listor av servrar från utlandet. Men risken finns att listorna har hunnit blockeras av Staten. 



 
62 / 77 

9.2  Observation av drugstore ”Arezu” Tehran. 

Den 7e November 2007, 17h00, fick vi göra en fältstudie i en nyöppnade affär, ”Arezu”. 

Obersvationen pågick i en timme och bedrevs på följande sätt: 

• Fotografier av hyllorna med de olika varumärken 

• Observerandet av köp beteende: antal globala varumärken som såldes under 1 timme. 

• Under hela observationen ställdes frågor som även spelades in samt antecknades. Vi 

har gjort en sammanställning av frågorna och svaren.  

Delar som inte var relevanta i observationen har valts bort. 

 

9.2.1 Visuella attribut i Arezu (drugstore): 

1 konsol innehåller cirka 6-7 hyllbrädor. Antal produkter beror på djupet och storleken på 

produkterna. 

Försäljarna var måna om att separera de utländska produkterna från de lokala produkterna : 

De lokala hygienartiklarna såsom schampo, balsam och duschtvål var uppställda i 1 konsol 

invid kassan.  

Produkterna syntes inte lika mycket eftersom de var placerad på mitten  

Utbudet var låg och hyllkonsolen var liten. 

 

 

 

 

 

 

 

           Lokala varumärken  

Globala varumärken (internationella märken) 

 

Försäljningen  

Vi har observerat antal produkter som såldes under tiden. Dessa produkter uppdelades i 

utländska och lokala produkter: 

Utav totalt 24 produkter (ej läkemedel) såldes 6 lokala (dvs iranska) och 18 utländska 

produkter.  
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Utifrån dessa siffror, kan man göra en grov sammanställning av följande procenttal: 

• 75% utländska produkter 

• 25% lokala produkter 

De globala märken som såldes under 1 timme var: Gilette, Sensodyn, Dove, Lancôme 

(smink), Garnier/Fructis, Nivea. De inhemska var: Ivan och Siv. 

 

9.2.2 Intervju med Behruz och Payam, (runt 25-30 år), apotekare som äger två ”drug 

stores” (bland annat ”Arezu”) i en huvudgata i Tehran (Shariati Street).  

 

11. Varifrån kommer alla utländska varumärken? Hur får ni in dem hit i den islamiska 

republiken? 

Det finns ”distributionsföretag” som tar in dessa produkter från Dubai. Islamiska republiken 

har hittat ett sätt att kontrollera detta, genom att införa regleringar där alla utländska varor 

måste ha en etikett på persiska med innehållsförteckning samt användningsområde och 

kontaktnummer till distributörerna på baksidan av flaskorna. Men det finns inga lagar som 

säger att man inte kan sälja om etikett saknas. Etiketterna är utan ”trademark tillåtelse” men 

företagen vill på det sättet kunna sälja lagligt i den islamiska republiken, men det blir olagligt 

i den globala marknaden. Trademarklagarna gäller inte i Iran och därmed kan man göra så. 

Man kan säga att regeringen tillåter olaglig marknadsföring. Globala företagen kan inte 

heller etablera sig i Iran utan Ershad’s tillåtelse. Ershad är ” ministeriet för den islamiska 

vägledningen” och de är emot globaliseringen och företag från ”Väst” som vill etablera sig 

här i Iran.. De styr allt det icke-offentliga i Iran, det vill säga privata sektorn.  

 

12. Hur kan dessa distributionsföretagen lyckas med försäljningen? 

Ledningen inom dessa företag brukar vara besläktade med mullor som sitter i regeringen. Till 

exempel, familjen Rafsanjani. De underlättar och tillåter att ta in direkt utvidgningar till den 

iranska marknaden. Sedan säljs produkterna vidare in i butikerna här i Iran utan några som 

helst problem. Visuell kommunikation för kosmetika är restriktiv i den islamiska republiken. 

Därför är ”Word-of-Mouth” och ”face-to-face” mycket effektiva medel i Iran.  

Distributionsföretagen har även lyckats med annonsering via broschyrer på persiska som 

tryckts i utlandet (t.ex. Turkiet och Dubai) 
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13. Hur får distributionsföretagen tillgång till globala varumärken? 

De köper ett antal produkter direkt från varumärkesinnehavarna som sedan säljs vidare som 

importvara till Iran. De fungerar som mellanhand mellan konsumenterna i Iran samt Globala 

företag. De få varumärken som är representerade, till exempel Sunsilk hårvårdserie, säljs 

som helt nya produkter i Iran som anpassas till den islamiska republikens marknad. 

Problemet är att folk inte köper Iransk Sunsilk eftersom de föredrar ”global” Sunsilk. 

 

14. Är alla produkter som Ni säljer original (eller äkta)? 

De är äkta eftersom de är producerade av respektive varumärkesinnehavarna. Däremot är 

innehållet tveksamt. De flaskor som säljs till distributionsföretagen tillhör fel producerade 

produkter eller produkter med fabriksfel som enligt globala föreskrifter inte får säljas vidare 

eftersom de motsvarar inte kvalitetsprövningsstandarden. Dessa standardlagar gäller inte i 

Iran och därmed säljs produkterna här.  99% av globala varumärkena tillhör tyvärr denna 

kategori här i Iran.  

 

15.  Föredrar konsumenterna utländska produkter ändå? 

Vi har statistik på detta och det visade sig att 25 % av sålda varor är Iranska märken. Det vill 

säga att majoriteten föredrar fortfarande utländska produkter.  

 

16. Varför föredras globala varumärken framför Iranska varumärken? 

Iranska produkter har dåligt innehåll. Till exempel en Iransk kamomill Schampo innehåller 

mindre kamomillextrakt än utländsk motsvarighet. Paketeringen är väsentligt för Iranier och 

därför har Iranska varumärkesinnehavare börjat kopiera globala varumärkes presentationer 

för att rivalisera med utländska produkter. Dessutom är kommunikationen bristfällig när det 

gäller kosmetika och andra konsumtionsvaror här i den Islamiska Republiken. 

Kombinationen av dålig paketering och bristfällig kommunikation gör att Iranier inte köper 

inhemska/lokala produkter. Utländska produkter har däremot redan vunnit eftersom själva 

namnet räcker som kommunikation och kvalitetsuppfattning. 

  

 17. Kan man kontakta distributionsföretagen? 

Det finns alltid ett telefonnummer på baksidan. Men det är svårt att få tag på dem 

 

Efter intervjun har vi vid flera tillfällen försökt att ringa dessa företag, utan svar.  
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9.3 Generell fakta om den Islamiska Republiken av Iran 

9.3.1 Iran landrapport 2006 (källa Utrikes Departementet” www.ud.se/Iran). 
 

Land:    Islamic Republic of Iran  

Huvudstad:  Teheran  

Världsdel:    Asien  

Språk:    Farsi (persiska)  

Folkmängd:  cirka 70 miljoner  

Yta:    1 648 195 kvadratkm (3,7 ggr Sverige)  

Statsskick:    Islamisk republik  

Ledare:    Ayatollah Seyyed Ali Khamenei  

Stats/regeringschef: President Mahmoud Ahmadinejad  

Nästa val:    2008 parlamentet, 2009 presidenten  

Valuta:    Iranska rialer (IRR)  

Växelkurs:   1 USD = 9 000 IRR (enhetlig flytande växel - kurs sedan  mars 2002)  

Inflation:    16 procent (Centralbanken) 2004 25 procent (oberoende) 2004  

Arbetslöshet:  12 procent (regering) 2004 21 procent (oberoende) 2004  

BNP:    114,1 miljarder USD, 2004 (Sverige: 209,8 miljarder USD)  

BNP/capita:   1 600 USD, 2004 (Sverige 23 750 USD)  

Utrikeshandel:   Export 2004: 33 miljarder USD (uppskattat)  

Import 2004:   27 miljarder USD (uppskattat)  

Utlandsskuld:   14 miljarder USD  

Oljetillgångar:   9 procent av världens tillg., 15 procent av Mellanösterns tillg.  

Gastillgångar:   13 procent av världens tillg., 44 procent av Mellanösterns tillg.  

Handelspartners:  Japan, Kina, Italien, Tyskland, Förenade Arabemiraten  

Näringsgrenar:  Olja, gas, petrokemi, gruvor, jordbruk, bilar, järn, stål, mattor  
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9.3.2 Bakgrunden till revolutionen och dagens läge (källa: egen referat av Samuelsson , 2000)  

Tiden innan revolutionen 1979, det vill säga under Pahlavi styret, genomgick Iran en dramatisk 

ekonomisk utveckling som yttrades med ökade industriella investeringar, urbanisering, höga inkomster 

från oljan samt en drastisk minskning av analfabetism som snabbt förvandlade det förre detta 

agrarsamhälle till ett modernt, industrialiserat och sekulärt samhälle. Shahen var dock framställd som 

en diktator och folkmotståndet började främst i universiteten med politisk aktiva studenter i spetsen. 

De politiska åsikterna var dock skiljaktiga, men socialister, liberaler och islamister demonstrerade 

tillsammans. De flesta krävde yttrandefrihet och pressfrihet. Islamistiska studentgrupper ökade 

kritiken mot oljeinkomstberoendet och mot importen av västerländsk teknologi. Dessa sistnämnda 

studentgrupper kom slutligen till makten och hade radikala åsikter. En ekonomisk aktiv islamistisk 

regering uppfattades som att vara garantin för oberoende ekonomi och framgång. Man ville bygga upp 

ett Iran utifrån egna ekonomiska, religiösa och kulturella förutsättningar. Imamen Khomeini, som 

levde i exil, ersatte Shahens position, som landets ”andlige ledare”. Han välkomnades dock endast av 

de radikala och islamistiska studentmotståndarna, men inte av hela befolkningen. Dessa radikala 

grupper heter basij och utgör tillsammans med mullorna den mäktigaste gruppen i den Islamiska 

republikens maktapparat idag. 

Revolutionens fadergestalt, Ayatolla Khomeini, skrev i sitt testamente från 1983 

att masskonsumtion , teknologisk framgång och kolonial dominans är absurda och värdelösa 

aktiviteter från ”satans makter”, det vill säga Väst (Imam’s Final Discourse: The text of the leader of 

the Islamic Republic d the Founder of the Islamic Republic of Iran Imam Khomeini. In: The Iranian 

Journal of International Affairs, Tehran 1 1989, 2/3, pp. 328-329). 

Klyftorna mellan Irans nya islamiska Regering samt resten av världen blev större. I detta samanhang 

är det viktigt att påpeka världens situation under den tiden: kalla kriget. Det marxistiska tankesättet 

blandades in med Islamism och skapade kärnideologin i post-revolutionära Iran. 

Konsumtionssamhället kritiserades och ansågs representera västerländsk kapitalism. Islamisk ekonomi 

i Iran blev som en ”tredje väg mellan kapitalism och marxism” (Samuelsson, 2000, s.104). Diplomatin 

mellan USA och Iran avtog och många utländska investerare lämnade landet för gott. Ett stort antal 

företag förstatligades direkt efter revolutionen. Utländsk handel monopoliserades och många varor 

rationaliserades samt att produktionen, distributionen och prissättningen kontrollerades av staten. Så 

gott som alla industri- och affärsaktiviteter kontrollerades med hjälp av lagstiftningar och föreskrifter 

som skulle leda till minskningen av teknologiberoendet samt öka motståndet mot den ideologiska och 

kulturella påverkan från Väst, speciellt USA som uppfattades som huvudmotståndare. Inte nog med att 

Iran blev isolerad från världssamfundet, landets ekonomi tvingades dessutom till självförsörjning 

(Samuelsson, 2000, s.104). 
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9.4  E-mail Kontakt från Nivea 

 
From: Vishal.Suvarna@Beiersdorf.com 
To: Judith2606@hotmail.de 

Date: Tue, 6 Nov 2007 08:25:27 +0100 
Subject: FW: NIVEA.ir contact form: Comments & Others|COMMENTS 

Dear Judith, 
  
Thank you for your email. 
  
Iran is managed by the Beiersdorf Middle east affiliate which is Headquartered in Dubai. We have a 
longstanding partner/sole distributor in Iran to whom Beiersdorf Middle East exports Nivea products. 
Our distributor is responsible for distribution & visibility of Nivea products in Iran – whereas our 
marketing office in dubai takes care of Media & other support for Iran through an agency based there. 
  
For various company confidential reasons we are unable to provide detailed information – but I hope 
that the above is of some assistance to you. 
  
All the best with you project & many thanks for your interest in Nivea products 
  
Warm Regards 
  
Vishal Suvarna 
Senior Country Development Manager 
UAE/Oman/Qatar/Iran/Pak/Afghtn 
Beiersdorf Middle East FZCO 
Direct Tel:  +9714 367 8140  
Direct Fax: +9714 367 2517 
Mob : +97150 6547240 
email : vishal.suvarna@beiersdorf.com 
  
IMPORTANT NOTICE - The contents of this email and attachments are confidential and may be subject to legal 
privilege. Copying or communicating any part of it to others is prohibited and may be unlawful. If you are not the intended 
recipient you must not use, copy, distribute or rely on this email and should please return it immediately or notify us by 
telephone. While we take every reasonable precaution to screen out computer viruses from emails, attachments to this email 
may contain such viruses. We cannot accept liability for loss or damage resulting from such viruses. The integrity of email 
across the Internet cannot be guaranteed and Beiersdorf Middle East will not accept liability for any claims arising as a result of 
the use of this medium for transmissions by or to Beiersdorf ME. 
Beiersdorf ME may exercise any of its rights under relevant law, to monitor the content of all electronic communications. You 
should therefore be aware that this communication and any responses might have been monitored, and may be accessed by 
Beiersdorf. 
  

_____________________________________________ 

From: Middleeast, Queries /BDF DXB  

Sent: Tuesday, November 06, 2007 9:08 AM 
To: Suvarna, Vishal /BDF DXB 

Subject: FW: NIVEA.ir contact form: Comments & Others|COMMENTS 

  
Dear Vishal,  
  
FYA 
  
Kind regards,  
  
Beiersdorf Middle East FZCO 

_____________________________________________ 

From: Politz, Christian /BDF DXB  
Sent: Tuesday, October 23, 2007 4:42 PM 
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To: Middleeast, Queries /BDF DXB 
Subject: RE: NIVEA.ir contact form: Comments & Others|COMMENTS 

  
Dear Sender, 
  
Here is the translation of: 
  
Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe zur Zeit meine Diplomarbeit zum 

Thema: Wie können europäische Unternehmen  der Kosmetikbranche ihre 

Produkte in einer kontrollierten Gesellschaft wie dem Iran vermarkten?\' 

Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass Nivea auch eine Homepage für Iran 

hat. Haben sie vor Ort auch Filialen oder exportieren sie nur? Hat Nivea 

Reklamefilme extra für den Iran zugeschnitten?  
  
Für jede Art von Informtionen im Zusammenhang mit dem Iran wäre ich Ihnen 

sehr dankbar. 
  
Dear Sir or Madam, 
  
i am currently writing my thesis diploma on 'how European cosmetic 

companies are able to market their products in a governmentally 

controlled/restricted country such as Iran. My interest has been drawn by 

seeing/spotting a NIVEA website for Iran. Do you have local branches in 

Iran or is it direct export only? Does NIVEA have TV commercials especially 

for Iran? 
  
I would be please for any type of information. 
  
Regards, 
  
________________________________________ 
  
Christian Politz 
  
BDF ****   Beiersdorf Middle East FZCO 
Product Manager Middle East & West Asia 
NIVEA Hair Care & Styling | Hansaplast | DUO 
  
Office.  00971-4-360-1673 

Mobile. 00971-55-917 29 08 
Fax.     00971-4-367-2517 
-----Original Message----- 

From: Middleeast, Queries /BDF DXB  

Sent: 23 September 2007 08:53 

To: Politz, Christian /BDF DXB 

Subject: FW: NIVEA.ir contact form: Comments & Others|COMMENTS 

Importance: High 
  
Hi Christian,  
  
Can you please translate the below email. Thanks,  
  
Best regards,  
  
BEIERSDORF Middle East 
  
  
-----Original Message----- 
From: eBrandManagement/BDF HAM  
Sent: Friday, September 21, 2007 11:26 AM 
To: int.contact.middleeast /BDF HAM 
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Subject: WG: NIVEA.ir contact form: Comments & Others|COMMENTS 
  
  
  
-----Ursprüngliche Nachricht----- 
Von: noreply@NIVEA.com [mailto:noreply@NIVEA.com]  
Gesendet: Donnerstag, 20. September 2007 17:27 
An: eBrandManagement/BDF HAM 
Betreff: NIVEA.ir contact form: Comments & Others|COMMENTS 
  
============================================== 
Origin:         www.nivea.ir 
============================================== 
Country:         
Gender:         female 
First Name:     Judith 
Last Name:      Vitense 
Street:           
Zip:             
City:            
Birthdate:      06/26/1980 
Phone:           

Mobile:         / 
Send more info:  
E-Mail:         Judith2606@hotmail.de 
============================================== 
Subject:        Comments & Others|COMMENTS 
============================================== 
Message: 
Sehr geehrte Damen und Herren, ich schreibe zur Zeit meine Diplomarbeit zum 

Thema: Wie können europäische Unternehmen  der Kosmetikbranche ihre 

Produkte in einer kontrollierten Gesellschaft wie dem Iran vermarkten?\' 

Ich bin darauf aufmerksam geworden, dass Nivea auch eine Homepage für Iran 

hat. Haben sie vor Ort auch Filialen oder exportieren sie nur? Hat Nivea 

Reklamefilme extra für den Iran zugeschnitten?   
Für jede Art von Informtionen im Zusammenhang mit dem Iran wäre ich Ihnen 

sehr   dankbar. 
  
Mit freundlichen Grüßen 
  

Judith Vitense      
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9.5 Fotografier och bilder 
Bild 1: Sunsilk Schampo och balsam serie broschyr med prov för Iran (källa: egen) 
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Bild 2: Niveas tidningsreklam från 60-talet (källa: www.iranian.com/nostalgia) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 3: Globala varumärken i butikens externa vitrin (källa: egen) 
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Bild 4: iranska varumärken längs ner i hyllorna (källa: egen) 

 
 

Bild 5: Kopierade flaskor: vänster Iransk/plagiat, höger Global/original (källa: egen) 

 

 
Bild 6: censur av www.facebook.com (källa: egen) 
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9.6 Enkätbilagor 
* Stad och befolkningsantal för att få korrekt respondent fördelning i förhållande till 

respektive stad, har följande siffror använts: 

 

 

 

 

 

 

 

*Åldersfördelningen mellan de respondenter som deltog, oavsett kön, var 8% minderåriga 

(det vill säga under 18 år gamla), 36% mellan 18-30 år, 26% mellan 31-40 år och 30% var 41 

år och uppåt, vilket är en ganska jämn fördelning om man bortser från minderåriga.  

 

Diagram bilaga 1: Åldersfördelningen mellan könen (i procent) 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

*Fördelning jämfört med utbildning  

Respondenterna delades in i två kategorier: de som saknade universitets- eller 

högskoleutbildning och de med universitets- eller högskoleutbildning. Av de tillfrågade hade  

66 % (33 st.) universitets- eller högskoleutbildning, medan 34 % (17 st.) hade inte det. 

Däremot, av de 34 % (17 st.) som inte hade någon högskoleutbildning finns dock 

gymnasiestudenter som planerar att läsa på högskolenivå inkluderade, och utgör 23,5 % (4 

st.).  

Stad Antal invånare Fördelning av frågeformulär (st.)  

Bâbol 201 335 2 % vilket ger  1 st. respondent 

Ispahân 1 602 110 17 % vilket ger 9 st. respondenter 

Tehran 7 797 520 81 % vilket ger 40 st. respondenter 

Total 9 600 965 50 stycken respondenter 
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χ
2

obs = 7,1698 

χ
2

kritisk = 3,84 

Diagram bilaga 2: Fördelning jämfört med utbildning mellan könen 
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Detta visar att universitets- eller högskoleutbildning är ganska jämt fördelad mellan män och 

kvinnor. I detta urval är dock universitets- och högskoleutbildade kvinnor flera.  

Tillämpning av Chi-två metoden (Källa: Körner, 2000, s.76): 

a) Hypotesprövning av Ha: Internet 
 

 Tillgång  
Internet 

Ej tillgång  
till Internet 

Summa 

Kännedom 
 

15 = a 1 = b 16 = r1 

Ej kännedom 
 

19 = c 15 = d 34 = r2 

Summa 
 

34 = k1 

 
16 = k2 50 = N 

 
Tillämpning: 
χ

2
obs = (15 · 15 – 19 ·1)2    · 50 = 7,1698 

           34 · 16 · 34 · 16 
 
 fg = (2 – 1 ) · (2 – 1) = 1  
 
Utifrån fg samt signifikansnivån på 5% letar man efter det  kritiska chi-två värdet genom att 

titta i tabell 4 som heter ” χ2 fördelningen”:  χ2
kritisk = 3,84 

Tolkning: 
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χ
2

obs = 32,7824 

χ
2

kritisk = 3,84 

 
 
 
b) Hypotesprövning av Hb: Satellit TV 
 
χ

2
obs ≥ χ2

kritisk 
 
 

 Tillgång  
Sat TV 

Ej tillgång  
Sat TV 

Summa 

Kännedom 
 

28 = a 0 = b 28 = r1 

Ej kännedom 
 

5 = c 17 = d 22 = r2 

Summa 
 

33 = k1 

 
17= k2 50 = N 

 
Tillämpning: 
χ

2
obs = (28 · 17 – 5 ·0)2    · 50 = 32,7824 

           33 · 17 · 28 · 22 
 
 fg = (2 – 1 ) · (2 – 1) = 1  
 
Utifrån fg samt signifikansnivån på 5% letar man efter det  kritiska chi-två värdet genom att 

titta i tabell 4 som heter ” χ2 fördelningen”:  χ2
kritisk = 3,84 

Tolkning: 
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9.7 Enkätundersökningsfrågor 

(Anonymous questionnaire) 
1- General information 
Age: 
less than 18 years old � between 18-30 � 31-40 � 41 and older � 
 
Salary: 
Less than 300 000 tumans*/month � 
Between 300 000 – 1 000 000 tumans*/month � 
Over 1 000 001 tumans*/month � 
*(November 2007, Bank Tejarat: 1 Euro = 1400 tumans)  
 
Have you attended college or university? 
Yes � 
No �
 
Profession: 

School Student � University Student 
� 

Employee or self employed � 

Out of work � Retired �  
 
2- Do you prefer foreign brands over Iranians brands? 
Yes � 
No �
 
3- What factors are relevant for your choice of brand? 
 Very important Quite important Not important 
Quality � � � 
Price � � � 
Assortment/Variety � � � 
Availability � � � 
Habit � � � 
 
4- Which of these brands do you recognize or know? 
Nivea � Fanta, Sprite, Cocal Cola � L’Oréal � Milka � 
Nescafé � Lindt � Gillette � Dove � 
Pringles � Schwarzkopf � Garnier � Crest � 
 
5- From where did you first heard about these brands? 
Friends/family � Satellite TV � Travelling abroad � 
Internet �   
 
6- Do you have access to the internet?
Yes � 
No �
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7- If yes, since when?
Less than 1 year � 
More than 1 year �
 
8- How often do you use the internet per day?
Less than 2 hours/ day � 
More than 2 hours/ day �
 
9- Do you get informed on foreign brands or products through the internet?
Yes � 
No �
 
10- Do you have access to forbidden web pages through proxyservers or filterblockers? 
Yes � 
No �
 
11- Do you have access to satellite TV? 
Yes � 
No � 
 
12- If yes, since when? 
Less than 3 years � 
Between 3-5 years � 
More than 5 years �
 
13- How often do you watch satellite TV per day? 
Less than 2 hours/day � 
More than 2 hours/day �
 
14- Do you get informed on foreign brands or products through satellite TV? 
Yes � 
No � 
 
15- What do you associate following words with? (only 1 choice per line) 
a) “TAFT” Brand � Hairspray � 
b) “KLEENEX”  Brand � Paper tissues � 
c) “TIDE” Brand � Washing powder � 
d) “NESCAFÉ” Brand � Instant coffee � 
e) “KENTUCKY” Brand � Chicken � 
 
16- Are you able to distinguish an original product from a fake/pirate product? 
 
Always � 
Sometimes � 

 

Thank you for your participation! 


