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Sammanfattning 

 
Titel Glocal Brands – Betydelsen av brand origin för globala 

varumärken i multinationella företag 
 
Författare  Carina Ericsson & Malin Noresved 
 
Handledare  Jurek Millak, Curt Scheutz & Maria Smolander 
  
Nyckelord  Brand origin, globalisering, marknadsföring  
 
Bakgrund Med globaliseringen ökar antalet multinationella företag vilket 

medför att många varumärken byter nationalitet när fusioner och 
förvärv genomförs. Många varumärken marknadsförs i sin tur 
med sitt ursprung vilket skapar ett potentiellt problem kring 
tvetydighet. Studier visar att ett varumärkes ursprung kan 
påverka konsumenter i deras köpbeslutsprocess då bland annat 
stereotyper om länder spelar in. 

 
Problemformulering Vilken betydelse har brand origin för globala varumärken som ägs 

av multinationella företag? 
 
Huvudsyfte Att undersöka varumärkens brand origin avseende hur 

konsumenterna uppfattar dem samt hur företagen marknadsför 
dem. 

 
Metod  Enkätundersökning, fokusgrupper, intervju och innehållsanalys 
 
Slutsats Konsumenter är medvetna om varumärkens ursprung och de 

tycker att ursprunget bidrar med något positivt. De lägger inte så 
stor vikt vid, eller så är de inte så medvetna om att det är 
multinationella företag som är ägare av varumärkena. Brand 
origin kan i vissa fall påverka konsumenternas köpbeslut och det 
är i de fall då de väljer mellan olika varumärken som förutom 
brand origin har liknande egenskaper och pris. Då är det troligt att 
konsumenterna väljer det varumärke som har ett brand origin 
som har positiva associationer för produkttypen eller som 
motsvarar konsumentens egen nationalitet. Inga direkta 
slutsatser kan dras från företagsperspektivet om vilken betydelse 
brand origin har för globala varumärken som ägs av 
multinationella företag. 
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Abstract 
 

Title Glocal Brands – The meaning of brand origin to global brands 
owned by multinational companies 

 
Authors  Carina Ericsson & Malin Noresved 
 
Advisory professors Jurek Millak, Curt Scheutz & Maria Smolander 
 
Keywords  Brand origin, globalization, marketing  
 
Background Globalization means that the number of multinational companies 

increases and that a lot of brands changes nationality after 
mergers and acquisitions. As many brands are marketed using 
their origin this creates a potential problem of confusion. Studies 
also shows that a brands origin can affect consumers in their 
decision making process because consumers can be influenced by 
stereotypes towards a country.  

 
Problem formulation Which impact has brand origin to global brands that are owned by 

multinational companies? 
 
Main purpose To examine how the consumers perceive brand origin and how 

the companies use brand origin in their marketing. 
 
Method  Survey, focus groups, interview and content analysis 
 
Conclusion Consumers are aware of a brands origin and they think that the 

origin contributes to something positive. They do not really take 
in to consideration (or maybe they are not aware of it) that there 
are multinational companies who are the owners of the brands. 
Brand origin can sometimes affect consumers' purchasing 
decisions and that is when they choose between different brands 
that has similar features and cost. In these cases it is likely that 
consumers choose the brand that has a brand origin which gives 
positive associations for the product type or is equal to the 
consumers' own nationality. No direct conclusions can be drawn 
from the business perspective on the importance of brand origin 
for the global brands owned by multinational companies. 
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1. Bakgrund 

___________________________________________________________________________ 
Denna magisteruppsats handlar om vilken roll globala varumärkens brand origin spelar i 
dagens multinationella företag. 
___________________________________________________________________________ 
 
Utvecklingen går idag mot en ökad globalisering och Sverige är ett tydligt exempel på det. 
Fram till början av 1980-talet fanns det många juridiska hinder för utländskt ägande av 
svenska företag, men efter en ändring i lagstiftningen så internationaliserades många 
svenska företag väldigt snabbt. Sverige hade tidigare ett stort flöde av utgående 
direktinvesteringar och fick nu även ett stort flöde av ingående direktinvesteringar. I den 
bemärkelsen anses Sverige vara ett av världens mest internationaliserade länder (Svenskt 
Näringsliv).  
 
I och men den ökade globaliseringen så har antalet multinationella företag (MNC) ökat 
kraftigt. Dessa företag uppnår stordriftsfördelar i och med att deras storlek möjliggör högre 
lönsamhet i exempelvis tillverkning, distribution och marknadsföring. Ett MNC kan antingen 
ha vuxit sig stora genom organisk tillväxt eller så är det en koncern som blivit multinationell 
genom förvärv eller fusioner. Då en fusion eller ett förvärv äger rum kan situationer uppstå 
där företagens ägare byter nationalitet. Detta leder till att ägarnas nationalitet ibland inte 
stämmer överrens med ett varumärkes ursprung. Dessa globala varumärken som tillhör 
MNC kan av omvärlden uppfattas som just internationella, som lokala eller som ”glocal”, 
alltså att varumärkena har ett tydligt ursprung och en historia om varifrån de kommer 
samtidigt som de är globala. Faktorer som organisk tillväxt kontra fusioner och förvärv och 
globala varumärken som uppfattas som globala, lokala eller glocal samt byten av 
nationalitet, gör att nationaliteten på globala företagsstrukturer blir svårare att avgöra. 
Definitionen av vilken nationalitet ett företag har beror på vilket synsätt som används, t.ex. 
om det anses vara där företaget är registrerat, aktieägarnas nationalitet eller där ledningen 
sitter (Jones 2005). 
 
Tidigare lokalanpassade många MNC sina produkter genom att skapa varumärken som var 
unika för respektive marknad. Det är dock dyrt att marknadsföra ett flertal olika varumärken 
eftersom det minskar möjligheten till stordriftsfördelar och utvecklingen går idag mot ett 
ökande antal globala varumärken som marknadsförs på samma sätt överallt på den 
internationella marknaden. Ett exempel är Diesel som marknadsför samma globala produkt 
och varumärke likadant på alla marknader (Mårtensson 2009). Det Mary T. Morgan menar 
med orden ”Think Local. Learn Global. Act Glocal” är att företag och marknadsförare i 
uppbyggandet och marknadsföringen av varumärken bör tänka lokalt eftersom det är där 
som alla varumärken börjar och slutar. De bör även ha ett globalt synsätt då det 
uppmärksammar vad som fungerar och vad som bör förbättras i arbetet med varumärket. 
Till sist bör de även agera ”glocal” eftersom det innebär att företaget har möjlighet att 
genom lokala framgångar generera globala framgångar, och vice versa (Internetkälla 1).  
  
Vid en genomgång av företagsekonomisk forskning kan man konstatera att ett antal olika 
begrepp växt fram som används för att beskriva och hantera problematiken med 
definitionen av både företags, produkters och varumärkens nationalitet eller ursprung på 
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den globaliserade marknaden. Begrepp som ofta förekommer är country of origin (COO) och 
brand origin. Definitionerna av dessa begrepp varierar men generellt så syftar country of 
origin ofta på en produkts tillverkningsland, medan brand origin syftar till konsumenternas 
uppfattning om ett varumärkes ursprung (Thakor, Lavack 2003; Thakor, Kohli 1996; Samiee, 
Shimp, Sharma 2005; Al-Sulaiti, Baker 1998).  Thakor och Lavack menar att brand origin har 
en större påverkan på konsumenter än vad information om tillverkningsland har. Till 
exempel så drar Toyota fördel av sitt japanska ursprung trots att många av bilarna tillverkas i 
USA (Thakor, Lavack 2003). I den här studien avser författarna undersöka varumärken och 
hur de marknadsförs och uppfattas, därför används begreppet brand origin som författarna 
definierar som det ursprung konsumenterna uppfattar att ett varumärke har. Genom att 
använda brand origin frångår man även problemet att COO och närbesläktade begrepp som 
country of manufacture (COM) och country of assembly (COA) för ett och samma varumärke 
kan vara olika. 
 
Många företag använder just sina produkters eller varumärkens ursprung i sin 
marknadsföring och anledningen till detta kan vara att det är en slags garanti för kvaliteten. 
En produkts nationella ursprung fungerar som en signal om produktens kvalitet och påverkar 
konsumentens uppfattning om risk samt värde och därmed även köpbeslutet (Roth, 
Diamantopoulos 2009). Anledningen till denna uppfattning att det är skillnad på kvaliteten 
från olika länder grundar sig bland annat på stereotyper om olika länder. Andra studier har 
visat att om ett land har en positiv image och om just denna image är viktig för en viss typ av 
produkter så är konsumenterna mer benägna att köpa produkten från just det landet 
(Thakor, Lavack 2003). Många av dessa studier har dock undersökt begreppet COO och dess 
betydelse för olika typer av produkter och har inte tagit hänsyn till varumärken och 
begreppet brand origin. Den främsta skillnaden med tanke på ursprung är att varumärken 
och brand origin bygger på immateriella faktorer och konsumenternas uppfattning medan 
produkter och COO bygger på konkreta faktorer. Till skillnad från tidigare studier inom 
området avser författarna därför att i denna magisteruppsats undersöka vilken roll just 
varumärkens brand origin spelar. 
 
I och med att Sverige är så pass internationaliserat så är landet också en del av den globala 
arbetsmarknaden. Eftersom Sverige är ett höglöneland går det inte att konkurrera med låga 
kostnader på den globaliserade marknaden och på det sättet locka multinationella företag 
att etablera sig i landet. För att multinationella företag ska kunna lägga arbetstillfällen i 
Sverige krävs att avancerad ekonomisk verksamhet utvecklas som kan bära höga 
lönekostnader. Ett exempel på sådan verksamhet kan vara huvudkontor och varumärkesvård 
(Svenskt Näringsliv). Detta betyder att varumärken som på något sätt har en koppling till 
Sverige skulle kunna medföra att arbetstillfällen behålls och/eller skapas på den svenska 
arbetsmarknaden. 
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1.2 Problemformulering 

Vilken betydelse har brand origin för globala varumärken som ägs av multinationella 
företag? 
 
 

1.3 Syfte 

1.3.1 Huvudsyfte  

Att undersöka varumärkens brand origin avseende hur konsumenterna uppfattar dem samt 
hur företagen marknadsför dem. 
 
1.3.2 Delsyften 

Att undersöka konsumenternas inställning till varumärkenas brand origin i de fall som ägaren 
bytt nationalitet. 
  
Att undersöka om det finns någon skillnad dels mellan olika branscher och dels inom samma 
bransch vad gäller både konsumenternas och företagens uppfattning om brand origin.  
 
Att undersöka om det finns någon skillnad mellan MNC som växt organiskt och MNC som 
växt genom förvärv och fusioner vad gäller både konsumenternas och företagens 
uppfattning om brand origin.  
 
 

1.4 Perspektiv 

Uppsatsen har två perspektiv, både konsumenternas och företagens, för att få en så bred 
bild som möjligt av hur varumärkenas brand origin används och uppfattas.  
 
 

1.5 Definitioner & Begreppsdiskussion  

• Brand origin/varumärkesursprung – Brand origin definieras i denna studie på följande 
sätt: den plats, region eller land som ett varumärkes målgrupp förknippar med 
varumärket (definition av författarna översatt från Thakor, Kohli 1996). 
 

• Country-of-origin (COO) – Definieras som”the country of manufacture (COM) or 
assembly (COA)” (Al-Sulaiti, J, Baker. 1998), det vill säga en produkts tillverknings- 
eller monteringsland. 

 
• Global brand/globalt varumärke – varumärken som konsumenter kan hitta under 

samma namn i många olika länder med liknande och centralt koordinerade 
marknadsföringsstrategier (Steenkamp, Batra, Alden 2003). 

 
• Multinationellt företag (MNC, multinational corporation) – är ett flerdimensionellt 

koncept och det finns olika sätt att definiera om ett företag är multinationellt. 
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Därmed finns det inte heller ett kriterium som alltid fungerar och flera kriterium kan 
även användas parallellt. Ett MNC förutsätts vara stort men denna storlek kan mätas 
utifrån olika faktorer som t.ex. marknadsvärde, försäljning, tillgångar, antal anställda 
eller vinst. Strukturella faktorer kan också användas för att definiera ett MNC vilket 
innebär att hänsyn tas till exempelvis antal länder som företaget är verksamt i eller 
hur många olika nationaliteter som finns representerade i ledningen, bland ägarna 
och bland anställda. Ett annat kriterium kan vara prestation på internationella 
marknaden där MNC definieras utifrån exempelvis försäljning i utlandet eller 
utländska tillgångar. Ytterligare en möjlighet att definiera ett MNC är utifrån dess 
beteende, dvs. hur ledningen agerar internationellt. Ett företag kan vara allt ifrån 
etnocentriskt, med en stark fokusering på hemlandet och nedvärdering av utländska 
marknader, till motsatsen polycentriskt, med fokus på värdlandet och uppfattningen 
att alla olika marknader är unika. Mellan dessa två extrema beteenden finns det 
geocentriska företaget, som anses vara det mest ideala, där hela världen ses som 
huvudmarknad och företagets resurser fördelas utan att hänsyn tas till nationella 
gränser. Ett geocentriskt företag identifierar sig troligtvis inte med något speciellt 
land och de konkurrerar med andra företag på en global nivå (Onkvisit, Shaw 2004).  

 
• Varumärke/Brand –Brand Channels definition av ett varumärke är: “a mixture of 

attributes, tangible and intangible, symbolized in a trademark, which, if managed 
properly, creates value and influence.” (Internetkälla 2) Enligt the American 
Marketing Association så är definitionen på ett varumärke ”a name, term, sign, 
symbol, or design, or a combination of them, intended to identify the goods or 
services of one seller or group of sellers and to differentiate them from those of 
competitors”. Ett varumärke är alltså en dimension som läggs till en produkt för att 
differentiera produkten från andra som tillfredsställer samma behov. Skillnaderna 
kan vara funktionella, rationella och materiella och/eller symboliska, emotionella och 
immateriella (Kotler, Keller 2009).  

 
 

1.6 Avgränsning 

Studien avgränsar sig till att endast behandla varumärken som finns på den internationella 
marknaden och antingen är svenskägda eller tidigare har varit svenskägda. I fortsättningen 
kommer författarna att referera till alla de valda varumärkena som ”svenska”. 
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2. Metod  

___________________________________________________________________________ 
Uppsatsen bygger på en flerfallstudie där flera olika metoder tillämpas. I detta kapitel 
presenteras först valet av fallen och sedan valet av metoderna. Sist redogörs för metodkritik 
och författarnas egen roll. 
__________________________________________________________________________ 
 
 

2.1 Val av varumärken  

De varumärken som valts ut är globala och ”svenska” varumärken som ägs av multinationella 
företag. Anledningen till att just ”svenska” varumärken valts är att författarna anser det 
intressant att ett så pass litet land som Sverige har genererat många stora internationella 
varumärken.  
 
Antalet varumärken som valts ut för studien är sex stycken för att få med varumärken från 
olika branscher. Två av varumärkena är även inom samma bransch för att undersöka om det 
finns skillnader inom samma bransch.  
 
Varumärkena som valts för studien är följande: 
 
Gant – Ägs av Maus Frères som köpte varumärket år 2008. Gant var innan det ett svenskägt 
varumärke sedan 1999. Gant säljs via ca 300 egna butiker och 4000 återförsäljare i ca 70 
länder (Internetkälla 3). 
 
Absolut Vodka – Ägs av Pernod Ricard som köpte varumärket år 2008. Pernod Ricard har 
19 000 anställda i 70 olika länder (Pernod Ricard Årsredovisning 2008/2009). Absolut Vodka 
säljs på 126 marknader världen över (Internetkälla 4).  
  
IKEA – IKEA har 123 000 medarbetare och 267 varuhus i 25 länder (Internetkälla 5).  
 
Volvo Personvagnar – Ägs av Ford som köpte varumärket år 1999. Ford har ca 213 000 
anställda och anläggningar i 90 länder (Ford Motor Company Årsredovisning 2008). Volvo 
Personvagnar har återförsäljare i 63 länder i alla världsdelar (Internetkälla 6).  
 
Saab Automobiles – Ägs av General Motors som köpte hela varumärket år 2000. GM har 
244 500 anställda, med tillverkning i 34 länder och försäljning i 140 länder (Internetkälla 7). 
Saabs största marknader är USA, GB, Sverige, Tyskland, Italien, Australien, Frankrike, 
Nederländerna och Norge (Internetkälla 8).   
 
Tiger of Sweden – Ägs av IC Companys som köpte varumärket år 2003. IC Companys har 
2 500 anställda och säljbolag i 16 länder (Internetkälla 9). Tiger of Sweden har 33 egna 
butiker i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Tyskland, Canada och Sydamerika och 
återförsäljare i 20 länder (IC Companys Årsredovisning 2008/2009).  
 
Genom detta urval har författarna fått fram varumärken som skiljer sig åt på vissa punkter.  
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Ett företag har växt helt organiskt och aldrig blivit uppköpt (IKEA) medan fyra av de andra 
företagen är grundade i Sverige men inte längre svenskägda då de blivit uppköpta (Absolut 
Vodka, Volvo, Saab och Tiger of Sweden). Ett annat företag är inte grundat i Sverige men har 
varit svenskägt under en lång tid (GANT). I och med detta anser författarna att de fått en bra 
mix av fall för flerfallstudien.  
 
De båda varumärkena Volvo och Saab befinner sig just nu – under hösten 2009 när denna 
magisteruppsats skrivs – i försäljningsprocesser och Ford och GM förhandlar om att sälja 
respektive varumärke. Då uppsatsens syfte främst är att undersöka hur konsumenter 
uppfattar själva varumärkena så anser författarna att försäljningsprocesserna inte stör 
uppsatsen.  
 
 

2.2 Val av metod 

Denna studie är en flerfallsstudie och flera olika metoder har valts för att belysa de två 
perspektiven. Vid en fallstudie är det lämpligt att använda flera olika metoder och fördelen 
är att det t.ex. kan ge en mer fullständig bild av det man vill undersöka och det kan även 
kompensera om vissa metoder är svagare än andra (Denscombe 2009 s.152-153).  
 
För att belysa konsumenternas perspektiv har författarna valt att göra en enkätundersökning 
då det är en metod som gör det lätt att snabbt få tag på många konsumenters åsikter om ett 
varumärke och på så sätt kunna generalisera svaren. Dessutom har författarna valt att 
genomföra två fokusgrupper för att det är en metod som möjliggör en djupare förståelse för 
konsumenternas perspektiv. Både enkäten och fokusgrupperna vänder sig främst till 
högskole- och universitetsstudenter då de utgör framtidens konsumenter som troligtvis 
kommer att ingå i de utvalda varumärkenas målgrupp och ha en stark köpkraft till följd av 
utbildningsnivå. I fallet med varumärket IKEA så tillhör studenterna redan målgruppen. 
 
För att belysa företagens perspektiv har författarna valt att göra en innehållsanalys av 
varumärkenas hemsidor och intervjuer med företagen. Syftet med innehållsanalysen av 
varumärkenas hemsidor är att få en bild av hur företagens marknadsföring av varumärkena 
till konsumenterna ser ut i praktiken och intervjuerna möjliggör en djupare förståelse för 
företagens avsikter bakom marknadsföringen. Två olika metoder används alltså för att få en 
så grundlig syn som möjligt av hur företagen använder sig av brand origin i sin 
marknadsföring. 
 
Uppsatsen har både en kvalitativ och en kvantitativ ansats. 
 
2.2.1 Konsumentenkät 

Enkätundersökningen (se bilaga 1) är en semistrukturerad webb-enkät som görs med ett 
program som heter SurveyMonkey som finns tillgängligt via internet genom prenumeration. 
Fördelarna med webbenkäten är att man kan nå ut till ett stort antal människor snabbt och 
den sammanställer även resultaten automatiskt vilket är tidseffektivt (Denscombe 2009). 
Enkäten är på engelska då syftet är att respondenter från hela världen ska kunna svara på 
enkäten. Detta för att kunna jämföra om det finns någon skillnad mellan svenska och 
utländska konsumenters uppfattning om de valda varumärkena.  Urvalsmetoden som 
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används är ett icke-sannolikhetsurval, snöbollsmetoden, vilket möjliggör en stor spridning av 
enkäten (Denscombe 2009). Författarna mailar länken till enkäten till alla sina kontakter och 
ber dem att de i sin tur mailar länken vidare till alla sina kontakter, och så vidare. Författarna 
mailar även länken till alla internationella studenter på Södertörns Högskola för att försäkra 
sig om att hitta många respondenter från andra länder än Sverige.  
 
Konsumentens kännedom om ett varumärkes existens påverkar kunskapen om varumärket, 
och därigenom också uppfattningen om varumärkets ursprung (Samiee, Shimp, Sharma 
2005). Därför inleds enkäten med en fråga om respondenten känner till de aktuella 
varumärkena eller inte. Enkäten behandlar ett varumärke i taget. Efter frågan om de känner 
till varumärket frågas respondenterna vilket land de förknippar varumärket med, om de har 
köpt varumärket och vad som var viktigt när de köpte varumärket. Respondenterna får även 
svara på frågan om de anser att ursprunget är viktigt för varumärket samt om de känner till 
ägarförhållandet för vissa av varumärkena vars ägare har bytt nationalitet och hur det har 
påverkat dem. Valet att fråga om just ägarförhållanden och inte till exempel tillverkningsland 
baseras på resultatet av en studie gjord av Thakor och Lavack (2003). Studien visade på att 
när det kommer till olika faktorer som ger information om en produkts eller ett varumärkes 
ursprung så är det just det land som varumärkets ägare finns i och har sitt huvudkontor som 
har störst påverkan på konsumenters uppfattning om brand origin.  
 
2.2.2 Fokusgrupper med konsumenter 

Två fokusgruppsdiskussioner genomförs, den ena bestående av svenska studenter och den 
andra av utländska studenter från olika länder för att kunna jämföra eventuella skillnader i 
hur de ”svenska” varumärkena uppfattas beroende på konsumenternas nationalitet. Ett bra 
antal respondenter till fokusgrupper anses vara 6-8 stycken. Författarna har här dock valt att 
använda sig av 4-6 stycken respondenter då ett mindre antal respondenter möjliggör en 
djupare diskussion (Christensen, Engdahl, Gräss, Haglund, 2007). Urvalet till fokusgrupperna 
är ett bekvämlighetsurval av studenter, både svenska och internationella, från Södertörns 
Högskola. Fokusgruppfrågorna bygger på frågorna i enkäten och är förutbestämda men kan 
under gruppdiskussionen kompletteras med ytterligare frågor beroende på hur 
diskussionerna utvecklar sig (se bilaga 2). Då fokusgrupperna genomfördes så var företagen 
Geely och Koenigsegg de intressenter som framställdes som mest troliga köpare av Volvo 
Personvagnar respektive Saab Automobiles. Därför tas dessa företag upp i frågorna till 
fokusgrupperna. 
 
2.2.3 Innehållsanalys av företagens hemsidor 

Innehållsanalys av dokument kan ses som en alternativ metod för datainsamling istället för 
frågeformulär, intervjuer och observationer. I denna magisteruppsats utgörs dokumenten av 
företagens hemsidor. Innehållsanalys är en metod som kan användas för att analysera skrift, 
ljud eller bild (Denscombe 2009).  
 
Ett varumärkes hemsida är ett medel som används för att stärka konsumenternas lojalitet 
gentemot varumärket och öka försäljningen (Lindström, Andersen 2000). Hemsidor är den 
viktigaste marknadsföringskanalen på Internet och som används som en del av 
marknadsföringsarbetet för att stötta och stärka varumärkets image (Armstrong 2001). 
Hemsidor är även en marknadsföringskanal som möjliggör att studera vilken information 
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som förmedlas runt om i världen genom respektive företags landsspecifika hemsida vilket 
tjänar syftet med denna uppsats som har en internationell utgångspunkt och då både 
svenska och utländska konsumenter ingår i konsumentundersökningen.  
 
Enligt Denscombe (2009) så följer en innehållsanalys följande procedur:  

1. Val av ett lämpligt textavsnitt eller bildval. 
2. Nedbrytning av texten i mindre enheter. 
3. Utarbetning av relevanta kategorier för analysen av data. 
4. Kodning av enheterna i överensstämmelse med kategorierna. 
5. Beräkning av förekomsten av dessa enheter. 
6. Analys av texten beträffande enheternas frekvens och deras förhållande till andra 

enheter som förekommer i texten. 
 
Det textavsnitt som valts är varumärkenas respektive hemsidor vilka har brutits ned efter 
hemsidans olika rubriker/avsnitt. Kategorierna utgörs av de eventuella budskap som 
uttrycker och/eller anspelar på varumärkets ursprung (t.ex. nationsnamn, språk, färger) och 
om de är implicita (t.ex. färgerna på hemsidan är gula och blå) eller explicita (t.ex. 
varumärket beskrivs med ordet ”svenskt”). Kodningen följer dessa kategorier genom att 
texten först kodas efter explicit/implicit och sedan efter budskapen och uttrycken.  
 
Författarna behandlar endast de hemsidor i de länder som utgör några av varumärkenas 
största marknader. Dessa är: Sverige, USA, Storbritannien, Tyskland och Frankrike (se bilaga 
3).  
 
2.2.4 Företagsintervju 

Intervjuerna är semistrukturerade och genomförs utifrån en mall med förutbestämda öppna 
frågor som under intervjun vid behov kan kompletteras med följdfrågor (se bilaga 4).  
 
2.2.5 Metodkritik 

Fallstudier har alltid en låg grad av generaliserbarhet och författarna är medvetna om att det 
inte går att dra några direkta slutsatser, framförallt om delsyftena som berör skillnader eller 
likheter mellan olika branscher och mellan tillväxtformer, då studien består av för få fall. 
Författarna anser det ändå intressant att jämföra de olika fallen i flerfallstudien på dessa 
punkter för att se hur just de här fallen ser ut, medvetna om att det aldrig kan bli hög 
generaliserbarhet. 
 
Författarna är medvetna om att webb-enkäten i de flesta av fallen besvaras av respondenter 
som inte har engelska som modersmål. Risken för bortfall på grund av språksvårigheter 
anses dock som ganska låg då frågorna, ämnet och vokabulär enligt författarna inte anses 
vara speciellt komplicerade. 
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2.3 Författarnas roll 

Då denna magisteruppsats har en delvis kvalitativ ansats är det viktigt att författarna 
reflekterar över sin egen roll och sitt synsätt samt hur det kan påverka empiriinsamlingen. 
Vid analys av kvalitativa data är även författarnas synsätt en faktor som kan påverka 
resultatet. Författarna har en tvärvetenskaplig utbildning och anser att de därmed har ett 
synsätt som skiljer sig något från ett rent ekonomiskt synsätt. Förutom företagsekonomi har 
författarna även läst språk och etnologi. Detta anses positivt för denna uppsats då den 
behandlar globala varumärken i multinationella företag och därmed berör både språkliga 
och kulturella dilemman.  
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3. Teoretisk referensram 

 

I teorikapitlet presenteras först tre olika teoriområden med teorier och modeller som är 
relevanta för studien. Sedan presenteras tidigare forskning inom området. Slutligen har delar 
ur teorier, modeller och tidigare forskning – med relevans till studien – valts ut och satts ihop 
till en syntes. Syntesen utgör den referensram som senare används för att analysera empirin. 
 

 
För denna studie har teorier och modeller från tre olika teoriområden valts ut för att 
analysera empirin som samlas in genom de olika metoderna. De tre teoriområdena är: 
varumärkesstrategier, köpbeslutprocesser och brand origin. De två första teoriområdena ger 
en förståelse för och sätter det sista teoriområdet brand origin i ett större sammanhang. Det 
första teoriområdet varumärkesstrategier beskriver företags strategier för hur de 
marknadsför varumärken. Brand origin är ett koncept som ingår i strategierna och som 
företag kan välja att använda sig av på olika sätt i sin marknadsföring. Teoriområdet 
köpbeslutsprocesser beskriver hur konsumenter fattar beslut om att köpa ett varumärke och 
vilka faktorer som påverkar deras uppfattning om ett varumärke. Brand origin är ett koncept 
som ingår i den processen. Det tredje teoriområdet brand origin beskriver konceptet på en 
mer specifik nivå genom hur brand origin uppstår, används och vilka effekter det kan ha på 
konsumenten. Brand origin är alltså ett koncept som ingår i de båda första teoriområdena 
varumärkesstrategier och köpbeslutsprocesser. Alla de tre teoriområdena påverkas av 
varandra genom att varumärkesstrategierna utformas med hänsyn till konsumenterna samt 
att deras köpbeslutsprocesser påverkas av företagens kommunikation. 
 
 

3.1 Varumärkesstrategier  

Varumärken har främst tre olika funktioner: att skapa kännedom om och identifikation med 
varumärket, att garantera en specifik nivå av kvalitet, kvantitet och nöjdhet samt att hjälpa 
till med marknadsföring (Onkvisit, Shaw 2004).  
 

3.1.1 Brand Equity 

Brand Equity är ett varumärkes totala värde och det är en viktig immateriell tillgång för 
företag, både psykologiskt och ekonomiskt. Värdet baseras på hur kunderna tänker, känner 
och agerar i förhållande till varumärket men även på priset, marknadsandelar och 
lönsamhet. Det finns ett flertal olika modeller över brand equity och hur det kan mätas. En 
sådan modell är Aaker modellen, utarbetad av professor David Aaker. Enligt denna modell 
består brand equity av fem kategorier av varumärkesegenskaper som kan öka eller minska 
varumärkets värde. Dessa kategorier är varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd 
kvalitet, varumärkesassociationer samt övriga tillgångar som t.ex. patent och trademarks. 
Aaker menar att en av de viktigaste faktorerna för att bygga upp brand equity är 
varumärkesidentitet (Kotler, Keller 2009). Denna magisteruppsats behandlar brand origin 
som är en av flera möjliga varumärkesegenskaper, och därigenom bidrar brand origin till 
varumärkets totala brand equity. 
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3.1.2 Varumärkesidentitet 

Varumärkesidentitet är företagets vision om hur de vill att målgruppen ska uppfatta 
varumärket (Mårtensson 2009). Varumärkesidentiteten är alltså den bild som företaget 
kommunicerar ut. Aaker menar att uppbyggandet av ett varumärke börjar med utvecklandet 
av en identitet. En varumärkesidentitet består av åtta till tolv olika element som 
representerar olika koncept, så som t.ex. attribut, kvalitet, COO och symboler. De viktigaste 
av dessa element bildar varumärkets kärna och de övriga elementen bildar den utvidgade 
identiteten som bidrar med ”texture and guidance” (Kotler, Keller 2009). Enligt Mårtensson 
innefattar varumärkesidentiteten även en varumärkessjäl som hon definierar som ”ett 
varumärkes löfte uttryckt på det enklaste, mest målmedvetna sättet” och ”en enda tidlös 
tanke som fångar varumärkets själ, det klister som håller samman de olika elementen”. 

 

 

 
   

 
 
 
 
 
 
 
Figur 1: Varumärkesidentitet, Mårtenson 2009 sid.81 
 
 

3.2 Köpbeslutsprocesser 

3.2.1 Köpbeslutsprocessen: 5-stegs modellen 

Kotlers köpbeslutsprocess (Kotler, Keller 2009) består av fem efter varandra följande steg 
som en konsument går igenom. Det är dock inte alltid som konsumenten går igenom alla 
steg då de vid köp av vissa produkter hoppar över informations och utvärderingssteget då 
det inte är nödvändigt för just den produkten. Detta gäller främst för köpbeslut som är 
låginvolverande eller för produkter där konsumenten har en stark preferens för ett bestämt 
varumärke. 
 
Det första steget i processen är identifiering av ett problem där ett behov hos konsumenten 
väcks. Detta leder fram till att konsumenten börjar leta efter information om produkter som 
kan tillfredsställa behovet. De vanligaste kanalerna för informationssökning är via personliga 
relationer, reklam, massmedia och produktprov. Sedan följer en utvärdering av olika 
alternativ där konsumenten jämför de olika produktalternativen och deras egenskaper. 
Utvärderingen gör konsumenten utifrån tidigare erfarenheter, attityder, övertygelser samt 
efter hur stor vikt konsumenten ger vid olika egenskaper, dvs. hur egenskaper som pris, färg, 
storlek etc. rangordnas. Konsumentens preferenser kan även påverkas av andra personers 
värderingar (t.ex. familj, vänner, massmedia). Utvärderingen leder fram till att konsumenten 
föredrar något av alternativen och därmed tar ett köpbeslut. I ett köpbeslut kan upp till fem 

Varumärkets 

själ 

Kärnidentitet 

Utvidgad identitet 
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underbeslut ingå; val av varumärke, försäljare, mängd, tidpunkt och betalningsmetod. Sista 
steget i modellen är efterköpsbeteendet där konsumenten agerar utifrån om den är nöjd 
eller inte med beslutet, dvs. om produkten/varumärket motsvarade förväntningarna eller 
inte. Konsumentens nöjdhet påverkar sannolikheten att klaga eller lämna tillbaks produkten, 
att köpa produkten igen eller vilket budskap/omdöme konsumenten kommer att sprida om 
produkten till sin omgivning. 
 
3.2.2 Engagemangsnivå / Hög- och låginvolvering 

Konsumenters beslutsprocess kan se olika ut beroende på graden av engagemang som läggs 
i beslutet och därför finns tillfällen då konsumenternas beslutsprocesser inte är lika utförligt 
planerade som i ovanstående modell. En konsuments engagemang kan indelas i varaktigt 
engagemang som avgörs av individens inneboende intresse för produktkategorin samt 
situationsberoende engagemang som avgörs av temporära faktorer som hur nära 
förestående köpet är och graden av upplevd risk i situationen. Mårtenson menar även att 
det är viktigt att skilja på engagemang för produktkategorier och för varumärken. Exempelvis 
så har konsumenten ett högt engagemang vid köp av ny bil och lägre engagemang vid köp av 
bensin. Däremot så har konsumenten vid köp av bensin ett högre engagemang för själva 
produktkategorin än vid bilköp, där varumärket är mer engagerande (Mårtenson 2009). 
 
Många produkter köps under låginvolvering av konsumenter och när de olika varumärkena 
inte skiljer sig speciellt mycket åt, exempelvis salt. De flesta konsumenter har ett 
låginvolveringsbeteende med de flesta billiga vardagsprodukterna. För sådana produkter är 
det viktigt för företagen att marknadsföra sina produkter på ett sådant sätt att 
konsumentens beteende ändras från låg- till höginvolveringsengagemang (Kotler, Keller 
2009). För att öka engagemanget kan företag exempelvis förena varumärket med ett 
engagerande tema, en personlig situation, en engagerande reklam eller förändra betydelsen 
av produktens fördelar/introducera ett viktigt kännetecken för produkten (Mårtenson 2009). 
 
Vissa köpbeslut kännetecknas av låginvolvering men med betydande skillnader mellan olika 
varumärken, exempelvis kakor. Där kan konsumenten ta olika beslut från situation till 
situation och byta varumärke för att eftersträva variation (Kotler, Keller 2009).  
 
ELM (elaboration likelihood model) är en modell som beskriver människors förmåga att ta till 
sig information och deras motivation till att använda och bearbeta informationen för att ta 
beslut. När konsumenterna är höginvolverade påverkas de av kvaliteten på 
informationen/budskapet om en produkts viktigaste egenskaper och bearbetar 
informationen på ett rationellt och analytiskt sätt, detta kallas ”the central route”. När 
konsumenterna är låginvolverade påverkas de indirekt (av faktorer som t.ex. reklam med 
kändisar) och använder förenklade beslutsregler, detta kallas ”the peripheral route” 
(Mårtenson 2009, Kotler och Keller 2009). 
 
3.2.3 Varumärkeskunskap 

Den viktigaste aspekten av varumärkeskunskap för den här studien är att företags 
marknadsföringsaktiviteter kan skapa eller påverka konsumenters varumärkeskunskap och 
den kunskapen påverkar i sin tur konsumenters svar och reaktioner på marknadsföringen. 
Konsumenters varumärkeskunskap kan definieras som den personliga åsikten om ett 
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varumärke som har lagrats i konsumentens minne. Varumärkeskunskapen är all information 
kopplat till varumärket som konsumenten kan ha fått på en mängd olika sätt. Varje möte 
med varumärket, oavsett om det är ett möte skapat av företagets marknadsföring eller inte, 
har möjligheten att ändra konsumentens mentala bild av varumärket och den information 
som lagras i minnet. Det finns en mängd olika sorters information som kan kopplas till ett 
varumärke och som – genom att de blir en del av konsumenters minne – påverkar 
reaktionerna på marknadsföring. Informationen och kunskapen kan komma från följande 
dimensioner: 
 

I. Medvetenhet – identifiering av varumärkets produktkategoritillhörighet och 
behov som tillfredsställs av varumärket. 

II. Attribut – deskriptiva egenskaper som karaktäriserar varumärket. 
III. Fördelar – personligt värde och mening som konsumenter sätter på varumärkets 

produktattribut. 
IV. Bilder – visuell information, antingen konkret eller abstrakt. 
V. Tankar – personliga kognitiva svar på varumärkesrelaterad information. 
VI. Känslor – personliga affektiva svar på varumärkesrelaterad information. 
VII. Attityder – sammanfattad bedömning och utvärdering av varumärkesrelaterad 

information. 
VIII. Erfarenheter – köp- och konsumtionsbeteenden samt övriga 

varumärkesrelaterade händelser. 
 
För att bygga upp varumärkeskunskap på den allt mer konkurrensutsatta marknaden måste 
företag ofta koppla eller associera sina varumärken till andra människor, platser, saker eller 
till och med andra varumärken. Genom att koppla varumärket till en person, plats, sak eller 
varumärke så kan företag antingen skapa ny varumärkeskunskap eller påverka/förändra 
redan existerande kunskap. För att bedöma i vilken utsträckning varumärkeskunskapen kan 
byggas upp genom att ett varumärke kopplas till en annan enhet (d.v.s. en person, en plats, 
en sak eller ett varumärke, i den här studien är enheten ursprunget, alltså en plats) kan tre 
på varandra följande faktorer användas: 
 

I. Kunskap om enheten – Vilken kunskap har konsumenterna om enheten? Samma 
dimensioner som identifierar varumärkeskunskap kan appliceras på enheterna. 

II. Betydelsen av kunskapen om enheten – I vilken utsträckning kan kunskapen om 
enheten bedömas vara meningsfull för varumärket? 

III. Överförbarhet av kunskapen om enheten – I vilken utsträckning kommer 
kunskapen om enheten verkligen kopplas till varumärket? 

 
Dessa faktorer kan översättas till två grundläggande frågor som svarar på hur troligt det är 
att en viss enhet påverkar varumärket: Vad vet konsumenterna om enheten? Påverkar den 
kunskapen på något sätt vad de tycker om varumärket när det kopplas ihop med enheten? 
(Keller 2003). Om konsumenterna har kunskap om ett varumärke så utvecklar de en bild av 
varumärket, en varumärkesimage. 
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3.2.4 Varumärkesimage 

Mårtenson (2009) menar att varumärkets image är hur människor uppfattar det, d.v.s. vilka 
associationer de får om varumärkets namn nämns. Bilden är väldigt subjektiv och kan variera 
mellan olika grupper av människor, t.ex. beroende på om de är användare eller icke-
användare av varumärket. Det finns fyra olika dimensioner av image. Den första 
dimensionen beskriver vilken typ av associationer som varumärket framkallar. Det kan vara 
associationer i form av produktrelaterade attribut (t.ex. funktionella, estetiska osv.), icke 
produktrelaterade attribut (t.ex. pris, förpackning) samt attityder. De nästföljande 
dimensionerna beskriver hur fördelaktiga associationerna är, styrkan hos associationerna 
och hur unika associationerna är. 
  

I. Typ av associationer: 
- Attribut  

i. Icke produktrelaterade 
ii. Produktrelaterade 

- Attityder 
II. Hur fördelaktiga associationerna är 
III. Styrkan hos associationerna 
IV. Hur unika associationerna är 

Figur 2: Image – olika dimensioner, Mårtenson 2009 sid. 224 
 
 

3.3 Brand origin 

3.3.1 Brand origin in context 

Thakor och Kohli presenterar en modell som beskriver brand origins ”placering” i förhållande 
till relaterade koncept. Modellen visar på brand origin ur konsumentens perspektiv genom 
brand image men kan även ses ur företagens perspektiv genom att den placerar ut brand 
origin i varumärkets personlighet, som byggs av företaget för att skapa en identitet. 

Figur 3: Brand origin and related concepts, Thakor, Kohli 1996 
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3.3.2 Antecedents and Consequences of Brand Origin 

Som tidigare förklarats så har författarna definierat ett varumärkes brand origin som det 
ursprung målgruppen uppfattar att varumärket har. Uppfattningen kan grunda sig på många 
fler faktorer än COO och det är inte ens säkert att det är varumärkets COO som är den mest 
betydelsefulla faktorn. Thakor och Lavack (2003) föreslår en modell som visar vilka faktorer 
som kan påverka brand origin och hur brand origin i sin tur påverkar andra faktorer (se figur 
2). De faktorer som påverkar konsumenternas uppfattning om ett varumärkes ursprung är 
till exempel COM, huvudkontorets lokalisering, företagets marknadsföring och 
konsumentens reserfarenheter. Genom den sammanlagda uppfattningen om brand origin så 
skapar konsumenterna uppfattningar, attityder, förväntningar och avsikter om varumärket 
och dess kvalitet, pris m.m. 
 

 
Figur 4: A model of the antecedents and consequences of brand origin, Thakor & Lavack 
2003 
 
 
3.3.3 Strategic uses of brand origin 

I inledningen nämndes att företag kan välja att använda brand origin på olika sätt. “Hintar” 
om ett varumärkes ursprung kan kommuniceras på en mängd olika sätt, och de behöver inte 
alltid tydligt hittas i varumärkesnamn eller i reklam. Ett varumärke kan innehålla många olika 
kulturella meningar och om de inte kommuniceras genom namnet så används ofta istället 
visuella instrument.  
 
Ett varumärke kan baseras på tre olika ”image concepts” och dessa koncept kan vara 
symboliska, funktionella eller användarbaserade (se figur 5). Om ett varumärke baseras på 
ett symboliskt koncept så kommuniceras abstrakta koncept så som lyx eller hälsa. Om ett 
varumärke istället är baserat på ett funktionellt eller användarbaserat koncept så 
kommuniceras varumärkets speciella attribut och egenskaper. Vissa varumärken använder 
sig av båda dessa koncept men när det kommer till kommunikation av ursprung så är 
skillnaden stor i användandet mellan de olika koncepten. ”Hintarna” om ursprunget är 
subtila och implicita när det symboliska konceptet används. När det funktionella konceptet 
används är dock hintarna mer explicita och ursprunget är tydligt kommunicerat. Vid det 
symboliska konceptet är ursprunget uttryckt genom det visuella eller genom ett namn som 
är typiskt för ett visst land eller en viss region. När det funktionella eller användarbaserade 
konceptet används så är hintarna tydligt utskrivna i marknadsföringen eller tydligt angivet i 
varumärkesnamnet (Thakor, Kohli 1996). 
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Concept Communication 
strategies 

Use of origin cues Example 

Symbolic Images Abstract concepts 
like status, luxury 
and wealth 

Implicit and subtle use, 
no specific origin-based 
claim. Origin cues 
contained in the visual 
aspects or suggested by 
brand name. 

Rolls Royce 

Functional images / 
Usage-situation 
based images 

Focus on specific 
features and 
attributes 

Explicit use, connection 
between origin and 
attribute clearly stated. 
Origin cues spelled out, 
a part of the claims or 
clearly stated in the 
brand name. 

Clearly Canadian 

Figur 5: Strategic uses of brand origin. Egen figur baserad på text från Thakor och Kohli 
(1996). 
 
 
3.3.4 Consumer perceptions of country of origin 

Kotler använder uttrycket ”country of origin perceptions” i meningen ”distinct attitudes and 
beliefs about brands or products from different countries” vilket är en mer omfattande och 
inkluderande användning av COO begreppet än vi tidigare presenterat att många forskare 
har. Enligt Kotler kan konsumenternas uppfattning om ett varumärke påverkas av 
varumärkets COO och det kan i sin tur påverka konsumenternas beslutsprocess, både direkt 
och indirekt. Uppfattningen kan vara en del av själva beslutprocessen eller påverka andra 
attribut som i sin tur påverkar beslutsprocessen. Marknadsförare måste tänka på 
konsumenternas uppfattning om COO både på den inhemska och på den internationella 
marknaden. På den inhemska marknaden kan COO väcka patriotiska känslor och när den 
internationella handel ökar kan det kulturella arvet och ursprunget anses som mer och mer 
viktigt för konsumenterna. Ibland kan det vara svårt för konsumenterna att se ett tydligt 
ursprung hos varumärken på grund av att ursprunget kanske inte var känt från början eller 
att varumärket har en relation till flera olika länder (Kotler, Keller 2009).  
 
 

3.4 Tidigare forskning 

Effect of perceived brand origin associations on consumer perceptions of quality 

Författare till artikeln: Mrugank V. Thakor och Anne M. Lavack 
Journal of Product & Brand Management vol.12 no.6, 2003 
I artikeln presenteras forskning inom konsumenters perception och ursprungsassociationer. 
Intresset har varit stort bland forskare att titta på samband mellan varumärkens egenskaper 
och konsumenters uppfattning om varumärken vilket ofta har gjorts genom att studera 
varumärkens namn och vilka associationer de framkallar. Majoriteten av de COO studier som 
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gjorts fokuserar främst på ursprungseffekter på produktnivå och inte på varumärkesnivå. 
Dessutom har många studier inte tagit hänsyn till varumärkets image utan endast 
ursprungsinformation av typen tillverkningsland vilket kan bli missvisande, speciellt i 
produktkategorier där varumärken spelar en stor roll som i t.ex. bilindustrin. I artikeln 
presenteras en figur som visar på fler faktorer än tillverkningsland som medverkar till 
konsumenters uppfattning om brand origin. Det är den figuren som använts tidigare här i 
uppsatsen (se Figur 4: A model of the antecedents and consequences of brand origin) då 
författarna ansluter sig till Thakors och Lavacks synsätt. Artikelns utgångspunkt att ett 
varumärkes image, och inte bara produktens ursprungsinformation, påverkar 
konsumenternas uppfattning är samma utgångspunkt som den här magisteruppsatsen tar.  
Artikelns metod är ett experiment med två stycken enkätundersökningar där studenter fick 
utvärdera i vilken utsträckning som fyra olika varumärken (Kawasaki och Denon i den ena 
enkäten och Epson och Mont Blanc i den andra) ”tillhörde” olika länder och vilken kvalitet 
varumärkena ansågs ha. Respondenterna delades upp och fick olika information om t.ex. 
tillverkningsland. Sedan gjordes en hypotesprövning om respondenternas uppfattning om 
tillverknings- och ägarland påverkade deras uppfattning om varumärket och om det 
påverkade varumärkets uppfattade kvalitet.  
Resultatet visar på att det finns en informationshierarki när det kommer till vilka faktorer 
som påverkar konsumenters uppfattning om brand origin och kvalitet. Stor betydelse har 
landet där varumärkets ägare finns och minst påverkan har landet där produktens delar 
kommer ifrån och tillverkningsland (COO).  
 
Som redan beskrivits i metodkapitlet så utgörs respondenterna även i den här studien av 
studenter för att undersöka konsumentperspektivet. De frågor som utformats till både 
gruppdiskussionerna och enkätundersökningen bygger till viss del på Thakors och Lavacks 
figur och på resultatet om informationshierarkin bland faktorer som associeras till brand 
origin. Författarna har valt att använda sig av enkäter för att studera konsumenternas 
uppfattning men har dock valt att inte göra ett experiment då respondenterna istället har 
fått utrycka vilket ursprung de kopplar till varumärket genom att beskriva vilken deras första 
association är. 
 
 
Brand origin recognition accuracy: its antecedents and consumers’ cognitive limitations 

Författare till artikeln: Saeed Samiee, Terence A. Shimp och Subhash Sharma 
Journal of International Business Studies 36, 2005 
Denna studie konceptualiserar, mäter och testar begreppet ”brand origin recognition 
accuracy” och artikelförfattarna menar att tidigare studier har antagit att konsumenter har 
en uppfattning om varumärkens verkliga ursprung, vilket de menar inte stämmer. Deras 
hypotes är att konsumenter endast har en begränsad kunskap om varumärkens ursprung 
och att det inte är så viktigt som tidigare studier kommit fram till. Artikelförfattarnas 
definition av begreppet brand origin är “the country a brand is associated with or the 
headquarters of where the brand’s owner is perceived to be located regardless of where it is 
manufactured”. Baserat på kategoriseringsteorier testar studien för variationer i brand origin 
igenkänning i olika grupper baserat på socioekonomiska faktorer, internationell erfarenhet, 
demografiska variabler och etnocentriska tendenser. Studien utfördes i USA och 
respondenterna ombads att genom enkäter identifiera 84 olika varumärkens, både 
amerikanska och utländska, ursprung. Respondenterna fick väja mellan olika länder eller så 
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kunde de svara att landet ej fanns med på listan eller att de inte visste. Resultatet visar att 
konsumenter har liten uppfattning om nationella varumärkens ursprung. Vad gäller 
utländska varumärken så fanns det skillnader mellan olika grupper, där män och 
respondenter med hög socioekonomisk status, internationell erfarenhet och låg 
etnocentrism identifierade varumärkens ursprung korrekt i större utsträckning än 
genomsnittet.  
 
I den här magisteruppsatsen har författarna tagit tillvara på det faktum att internationell 
erfarenhet och hög socioekonomisk status ökar kunskapen om varumärken genom att utföra 
gruppdiskussioner och enkätundersökning med högskolestudenter som har internationell 
erfarenhet och kan förväntas nå en hög socioekonomisk status. Genom att välja detta urval 
så ökar chanserna att studien visar på ett tydligt resultat och att respondenterna har en 
uppfattning om fallstudiens varumärkens ursprungsinformation, vilket är det författarna 
avser diskutera under gruppdiskussionerna. 
 
Brand origin: conceptualization and review 

Författare till artikeln: Mrugank V. Thakor och Chiranjeev S. Kohli 
Journal of Consumer Marketing vol.13 no.3, 1996 
 Den här artikeln är en litteraturstudie som presenterar en definition av begreppet brand 
origin samt hur begreppet kan ses i relation till andra begrepp som brand image och country 
of origin. Trots att artikeln är över tio år gammal så ger den en bra bild av hur begreppet 
brand origin har utvecklats och varför det är värt att undersöka. Artikelförfattarnas 
definition av brand origin är:”the place, region or country to which the brand is perceived to 
belong by its target consumers”. Det som har betydelse är alltså konsumenternas 
uppfattning eftersom det är de som kommer att köpa varumärket eller inte och därmed är 
det även intressant för företaget. Vidare menar Thakor och Kohli att brand origin är en 
demografisk variabel i den meningen att det är en del av ett varumärkes personlighet då 
varumärket kan beskrivas i termer av ursprung. Vad gäller begreppet COO så anser 
artikelförfattarna dels att tidigare studier som behandlat COO har metodologiska problem 
som påverkar deras trovärdighet, dels att begreppets betydelse har minskat i och med 
globaliseringen och framväxten av produkter som tillverkas, monteras och består av delar 
från en mängd olika länder. Tre viktiga skillnader mellan COO och brand origin presenteras i 
artikeln. COO tar endast hänsyn till produkter och varifrån de kommer medan brand origin är 
på varumärkesnivå där ursprung är en av flera variabler i ett varumärkes image. Den andra 
skillnaden är att brand origin endast är knutet till konsumenternas uppfattning och därmed 
förändras den inte automatiskt när ett företag t.ex. byter tillverkningsland, vilket COO gör. 
Detta gör att brand origin är mer lämpligt på den globaliserade marknaden. Den tredje 
viktiga skillnaden är att COO endast kan beskriva länder medan brand origin är ett mer 
inkluderande begrepp som kan beskriva även regioner, städer etc. I artikeln presenteras 
också hur brand origin kan användas strategiskt av företag för att kommunicera ut ett 
varumärkes identitet (för detaljer se rubriken ”strategic uses of brand origin” tidigare i detta 
kapitel). Sammanfattningsvis konstateras att brand origin och hur det påverkar 
konsumenters varumärkesimage är så pass viktigt att det inte går att förbise.  
 
Den här artikeln är en viktig utgångspunkt för magisteruppsatsen och anledningen till att 
författarna valt att använda begreppet brand origin. Författarna har även tagit hänsyn till de 
metodologiska aspekter som artikeln tar upp vad gäller studerandet av ursprung. En viktig 
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metodkritik som anges i artikeln är att tidigare COO studier bygger på att respondenter har 
fått information om en fiktiv produkt och var den tillverkats, vilket inte kan ge en relevant 
bild då konsumenten inte har tillgång till all information och tidigare upplevelser av 
produkten, och inte heller en verklig attityd eller åsikt om den. Därför genomförs den här 
magisteruppsatsen som en flerfallsstudie med verkliga varumärken och i utgångsläget har 
ingen information om tillverkningsland getts till respondenterna i enkäten och 
gruppdiskussionerna. Respondenterna har istället först fått utrycka vilket ursprung de 
kopplar till varumärket, vad deras första association är. 
 
Country of origin effects: a literature review 

Författare till artikeln: Khalid I. Al-Sulaiti och Michael J. Baker 
Marketing Intelligence & Planning 16/3, 1998 
Som artikelns namn antyder så är detta en genomgång av litteratur som behandlar country 
of origin och dess effekt på konsumenters uppfattning om produkter. Artikeln tar upp 
studier gjorda från 1965 till 1997. För det första tar artikeln upp svårigheterna med att 
definiera COO till följd av framväxten av multinationella företag och produkter bestående av 
komponenter från flera olika länder. Dessutom har olika studier använt olika och 
förhållandevis snäva definitioner av begreppet, t.ex. landet där huvudkontoret ligger eller 
landet som motsvaras av ”made in ___” märkningen. Vidare diskuteras vad olika studier har 
kommit fram till generellt gällande COO effekter, stereotyper kopplade till olika länder och 
hur stereotyperna påverkar uppfattningen om produkter därifrån, demografiska variationer, 
variationer mellan varor och tjänster samt hur riskfaktorn påverkar COO effekter. En studie 
föreslår att COO ska uppfattas som ett femte element i marknadsföringsmixen. Det finns 
dock annan forskning som tyder på att produktens ursprung endast spelar någon roll för 
konsumenten när det finns få övriga produktattribut att gå på vid bedömning av produkten. 
Företag använder sig även mindre av produktens ursprung som en differentieringsfaktor i 
byggandet av ett internationellt varumärke och varumärkets image, när produkten går mot 
mognads- och nedgångsstadiet i produktlivscykeln. Sammanfattningsvis konstaterar 
artikelförfattarna att de flesta studier visar på att konsumenter har en preferens för 
produkter från hemlandet men att preferenserna varierar mellan produktkategorier, 
specifika produkter och varumärken. Dessutom har konsumenter stereotypa uppfattningar 
om produkter från andra länder som påverkar deras val av produkt. Därför är det viktigt för 
företag som söker nya internationella joint-ventures att tänka på hur konsumenterna 
kommer att reagera på det nya ursprunget (och inte bara titta på kostnads- och 
teknologifördelar) hos företaget man jobbar tillsammans med. 
 
Dessa olika resultat, framförallt de om stereotyper har påverkat utformandet av 
fokusgruppsfrågorna då författarna velat titta djupare på just denna problematik.  
 

Does image of country-of-origin matter to brand equity? 

Författare till artikeln: Noraya Mohd Yasin, Mohd Nasser Noor, Osman Mohamad 
Journal of Product and Brand Management 16/1, 2007 
Denna artikel är en studie som behandlar malaysiska konsumenters attityder gentemot 
hushållsmaskiner, så som tv-apparater, kylskåp och luftkonditionering, i förhållande till deras 
ursprung. Metoden som användes var en enkät som mailades ut till alla anställda i olika 
slumpmässigt utvalda organisationer. Hushållsmaskiner valdes för att dessa produkter är 
generellt dyra och högengagerande produkter som kräver att konsumenten har 
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produktkännedom och väljer mellan olika kriterier som är viktiga vid ett köp, vilket medför 
att svaren kan anses som mer tillförlitliga. Studien visar att uppfattning om COO tydligt 
påverkar varumärkens identitet i en positiv riktning och varumärkets ursprung spelar en stor 
roll i beslutsprocessen för konsumenter när det gäller hushållsvaror. Konsumenters intresse 
och preferens för ett varumärke grundas både på bilden av COO och på andra attribut. Ett 
lands image kan påverka ett varumärkes image, och när konsumenterna har en positiv bild 
av ett land så kan detta leda till att kundlojaliteten till ett varumärke ökar. Varumärken som 
kom från högteknologiska länder ansågs av de malaysiska konsumenterna ha hög kvalitet 
och de ansågs pålitliga. Författarna avslutar med att påpeka att detta inte är något som vi 
kan styra över men det är något som inte kan ignoreras, utan som bör användas och 
utnyttjas av företag.   
 
 
Sammanfattnings så har författarna delvis använt sig av samma metod som den tidigare 
forskningen då en enkätundersökning med svenska och internationella studenter har gjorts. 
Författarna har dock velat ta det till en djupare nivå och därför även valt att använda sig av 
fokusgrupper, något som den tidigare forskningen inte gjort. 
Ingen av den tidigare forskningen tittat på hur företagen använt sig av ursprunget i sin 
marknadsföring vilket medfört att författarna själva valt metod utifrån det som ansågs bäst 
kunna svara på syftet.  
 
 

3.5 Sammanfattning teoretisk referensram 

Författarna har utifrån den teoretiska referensramen utarbetat en teoretisk syntes indelad i 
två delar, den ena är ur företagets perspektiv och den andra ur konsumentens perspektiv. 
Syftet med syntesen är att sammanfatta den teoretiska referensramen samt att 
operationalisera teorin för att kunna basera analysen på den. 
 
3.5.1 Företagsperspektivet 

Syntesen börjar med företagsperspektivet då företaget utvecklar varumärkets själ och 
identitet innan varumärket når marknaden och konsumenterna.  
 
Varumärkets identitet 
Ett varumärkes identitet är den bild som företaget vill förmedla av varumärket. Identiteten 
är ett resultat av varumärkets egenskaper som brand origin och vilka ”image concept” som 
finns runt varumärket. 
 
Brand origin 
Ett varumärkes brand origin är en del av dess identitet och ur företagets perspektiv så är 
brand origin den plats, region eller land som företaget definierar. 
 
Image concepts 
Företaget sätter upp ”image concept” (symboliska, funktionella eller användarbaserade 
koncept) runt varumärket. 
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Övrigt 
För företaget finns det även olika faktorer utanför själva varumärkets identitet som bidrar till 
bilden av varumärket. Dessa övriga faktorer kan företaget själv kontrollera men de tillhör 
inte ett varumärkes egenskaper och är inte direkt är kopplat till ett varumärkes identitet. 
 
Lokalisering 
Lokalisering syftar till var företagets huvudkontor ligger, tillverkningsland och ägarnas 
nationalitet. Tidigare studier har visat att av dessa tre faktorer så är ägarnas nationalitet det 
som påverkar brand origin mest. 
 
Kommunikationsstrategier 
Den här faktorn beskriver vad och hur företaget kommunicerar och hur ursprunget används i 
kommunikationen. T.ex. används ”the periphal route” eller ”the central route”. 
 
Use of origin cues 
Företaget kan använda ursprunget implicit (t.ex. genom det visuella eller genom namn som 
antyder ett visst ursprung) eller explicit (t.ex. ursprunget är tydligt utskrivet eller angivet i 
varumärkesnamnet).  
 
3.5.2 Konsumentperspektivet 

Alla faktorer inom företagsperspektivet som företaget kommunicerar ut kan påverka 
konsumenternas perspektiv och hur de uppfattar varumärket. Det finns även andra faktorer 
som står utanför företagets kontroll men som också påverkar konsumenterna.  
 
Varumärkets image 
Varumärkets image är konsumenternas uppfattning om ett varumärke. För att ha en 
uppfattning om ett varumärke så måste konsumenterna ha någon kunskap om varumärket. 
Imagen baseras på det brand origin som konsumenterna uppfattar samt på associationer till 
övriga egenskaper. 
 
Brand origin 
Konsumenternas uppfattning om brand origin är varumärkets verkliga brand origin, oavsett 
vad företaget har definierat som varumärkets ursprung. 
 
Andra egenskaper 
Förutom brand origin så har varumärken andra egenskaper och associationer som kan 
uppfattas av konsumenterna och bidra till varumärkets totala image. Det kan t.ex. vara pris, 
kvalitet, design, funktioner, tillverkningsland, huvudkontorets lokalisering eller ägarnas 
nationalitet. 
 
Övrigt 
Det finns även övriga faktorer som påverkar konsumentens attityd till ett varumärke men 
som inte direkt är kopplade till ett specifikt varumärke. Det kan vara information i media 
som på något sätt kan kopplas till varumärket, konsumentens internationella erfarenhet och 
upplevelser vid resor utomlands. Det kan även vara konsumentens nivå av engagemang för 
varumärket eller produktgruppen.  
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Köpbeslutsprocessen 
Konsumentens totala bild av varumärket är alltså ett resultat av vad företaget utsänder, vad 
konsumenten uppfattar av företagets kommunikation samt de övriga faktorerna. Den totala 
bilden påverkar i sin tur konsumenternas känslor gentemot varumärket i 
köpbeslutsprocessen och till sist om konsumenten köper varumärket eller inte.  
 
Återkoppling 
Modellen upprepas sedan då köpbeslutet återkopplas till företaget eftersom de anpassar sin 
marknadsföring efter den bild som konsumenterna har fått av varumärket och om den 
bilden ledde till köp eller inte.  Ett varumärkes identitet ska sträva efter att vara så lik 
varumärkets image som möjligt, vilket innebär att företaget ska sträva efter att den bild av 
varumärket som kommuniceras ut överensstämmer med den bild som konsumenterna har 
om varumärket. För att uppnå detta krävs återkoppling. Något som dessutom kan påverka, 
förändra och utveckla kommunikationen från företaget och konsumenternas image om 
varumärket är var i produktlivscykeln som varumärket befinner sig, vilket alltså är ytterligare 
en anledning till att modellen upprepas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 5. Teoretisk syntes. Egen bild. 
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4. Empiri 

___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras den empiri som bygger på konsumentenkäten, fokusgrupperna 
med konsumenter, innehållsanalysen av företagens hemsidor och intervjuerna.  Då det tyvärr 
endast var ett företag som kunde ställa upp på en intervju så motsvarar intervjudelen av 
empirin inte vad som avsågs i metodkapitlet.   
___________________________________________________________________________ 
 
 

4.1 Kort varumärkespresentation  

 

Varumärke Ägare Huvudkontor Varumärkesvärde 

Gant Schweiziska Maus Frères Sverige 4 095,3 Mkr 

Absolut Franska Pernod Ricard Sverige 2 286,1 Mkr 

IKEA Holländska Stichting INGKA 
Foundation  

Nederländerna 81,6 miljarder kr 

Volvo Amerikanska Ford Sverige 500 tkr 

Saab Amerikanska General 
Motors 

Sverige n/a 

Tiger of Sweden Danska IC Companys Sverige n/a 
 

Källa: Varumärkenas respektive årsredovisningar samt internetkälla 10.  

 
 

4.2 Konsumentenkätundersökning 

I detta kapitel redovisas en sammanfattning av enkätundersökningen. För diagram över 
samtliga resultat, se bilaga 7. Totalt har 262 personer svarat på enkäten, 63 % kvinnor och 37 
% män. De flesta av respondenterna (74 %) är i åldersspannet 18-25 år, de övriga 
respondenterna är äldre. Totalt är 40 olika nationaliteter representerade bland 
respondenterna. Se diagram 1, bilaga 7. 
 
Enkätundersökningen redovisas här nedan enligt samma ordning som i enkäten, först 
varumärke för varumärke och sedan de sista frågorna som gällde alla varumärken. 
 
Gant 
64 % av respondenterna känner till varumärket Gant, 32 % känner inte till varumärket och 
resterande 4 % vet inte. Drygt hälften av respondenterna (56 %) vet inte vilket land de 
associerar med Gant, 22 % associerar varumärket med USA och 14 % med Sverige, se 
diagram 2, bilaga 7.  
 
14 % av alla respondenter har någon gång köpt produkter av varumärket Gant, 70 % har inte 
gjort det och 16 % vet inte. För dem som har köpt produkter av Gant så var de tre faktorerna 
kvalitet, design/färg och funktion/passform de viktigaste, se diagram 3, bilaga 7.  
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Absolut 
92 % av respondenterna känner till varumärket och de resterande 8 % svarade nej eller vet 
inte. De flesta av respondenterna associerar Absolut med Sverige, se diagram 4, bilaga 7.  
72 % av respondenterna har någon gång köpt varumärket Absolut Vodka, 24 % har inte köpt 
och övriga 4 % vet inte. För de som har köpt varumärket var i genomsnitt kvalitet och smak 
de viktigaste faktorerna och minst viktigt var tillverkningsland. Se diagram 5, bilaga 7.  
 
IKEA 
Alla respondenter förutom en, 99,6 %, känner till varumärket IKEA. Majoriteten (97 %) 
associerar IKEA med Sverige, se diagram 6, bilaga 7.  
 
95 % av alla respondenter har någon gång köpt produkter av IKEA, 4 % har inte gjort det och 
1 % vet inte. För de som har köpt IKEA produkter så var de viktigaste faktorerna pris, 
funktion och design. De minst viktiga faktorerna var tillverkningsland och varumärkets 
ursprung, se diagram 7, bilaga 7. Respondenterna hade även möjlighet att i enkäten själva 
ange andra viktiga faktorer för köpet och det har sju personer gjort. Några av faktorerna är 
tillgänglighet och att av känslomässiga skäl vilja handla svenska produkter. 
 
Volvo Personvagnar  
Av alla respondenterna så var det endast en som svarade vet ej på frågan om de kände till 
varumärket Volvo. Övriga svarade ja. På frågan vilket land de associerar varumärket Volvo 
med så svarade de flesta Sverige, se diagram 8, bilaga 7.  
 
7 % av respondenterna svarade att de har köpt varumärket och 93 % svarade att de inte 
köpt. De som hade köpt varumärket svarade att funktionen och kvaliteten var de viktigaste 
faktorerna vid köpet. Tillverkningsland och ursprungsland anses vara de minst viktiga 
faktorerna, se diagram 9, bilaga 7.  
 
Saab Automobiles 
Enkätfrågorna 16 till 19 berör varumärket Saab. Av respondenterna var det 95 % som kände 
till varumärket Saab. De resterande 5 % kände inte till det, eller var inte säkra. På frågan om 
vilket land de associerar varumärket med svarade de flesta Sverige, se diagram 10, bilaga 7.   
 
På frågan hur många som hade köpt varumärket Saab svarade 4 % ja och resterande nej. De 
som har köpt varumärket svarade att funktionen och kvaliteten var de viktigaste faktorerna 
vid köpet. Tillverkningsland och varumärkets ursprung anses vara de minst viktiga 
faktorerna, se diagram 11, bilaga 7.  
 
Tiger of Sweden 
Frågorna 20 till 23 i enkäten handlar om Tiger of Sweden. 50 % av respondenterna känner till 
varumärket Tiger of Sweden, 45 % gör det inte och de resterade 5 % vet inte. På frågan om 
vilket land de associerar varumärket med svarade de flesta Sverige, se diagram 12, bilaga 7. 
Flera av respondenterna verkade dock irriterade över denna till synes självklara fråga och 
skrev ironiska svar. På grund av detta är det svårt att veta om svaren på denna fråga är 
tillförlitliga.  
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22 % av respondenterna hade köpt varumärket Tiger of Sweden och 70 % hade det inte, de 
resterande 8 % av respondenterna visste inte. De faktorer som anses som viktigast bland 
dem som har köpt varumärket var design och användande och minst viktigt var 
tillverkningsland, se diagram 13, bilaga 7.  
 
Fråga 28: Brand origin och brand image 
 
“Do you think that brand origin of the following brands contribute to the brands’ images?” 
 
Totalt 76 respondenter har kommenterat frågan. För att se svar för respektive varumärke se 
diagram 14, bilaga 7.  
 
Ja: 47 kommentarer anser att ett eller flera av varumärkenas ursprung bidrar till 
varumärkets image. Många av respondenterna förknippar Sverige som land med kvalitet och 
design och därmed associeras dessa begrepp även till varumärken med svenskt ursprung.  
 

”I think that the image of Sweden as a reliable and responsible country gives these brands 

credibility.” 

 
Många har även beskrivit Sverige och svenskar som besittandes vissa egenskaper och dessa 
egenskaper tycker man även stämmer överrens med varumärkenas image. Några av dessa 
egenskaper är: pålitlighet, enkelhet, effektiva, prisvärd design, komfortabla, funktionalitet, 
ansvarstagande, inga krig, natur, kvalitet, säkerhet. Några av respondenterna kopplar även 
ihop varumärkens ursprung och image genom att de kännetecknar en viss nordisk eller 
svensk livsstil eller kultur. Detta gäller främst Absolut, IKEA och Volvo och beskrivs bland 
annat med ord som: värdighet, framstående kultur, dryckeskultur, kvalitet, användbar, 
teknologi, framsteg. Majoriteten av respondenternas kommentarer handlar om de 
varumärkena som var med i enkäten men vissa kommentarer är av mer allmän formulering 
och menar att ett varumärkes ursprung och image alltid hänger ihop eller att alla länder 
uppfattas av omvärlden på ett visst sätt och att därmed bidrar ursprunget alltid till imagen 
av varumärken från det landet. 
 
Nej: 5 kommentarer anser att varumärkets ursprung inte bidrar till varumärkets image alls 
medan 9 kommentarer menar att för vissa varumärken eller produktgrupper så bidrar inte 
ursprung till varumärkets image.  Anledningen till att respondenterna inte anser att ursprung 
bidrar till imagen är framförallt att det är en obetydlig faktor och att andra kriterier är 
viktigare så som kvalitet, smak, säkerhet, att man tycker om varumärket och pris.  
 

“I don’t think people buy Absolut Vodka because it’s Swedish… they buy it because they 

like it… the same would apply to all the other brands.” 

 
Någon menar att vad gäller svenska varumärken så bidrar ursprunget endast till svenskars 
image av varumärken men att man utanför Sverige inte bryr sig. En annan kommentar är att 
det mesta ändå tillverkas i Kina och då spelar inte varumärkets ursprung någon roll för 
imagen. Två kommentarer menade att ursprunget för de sex varumärkena i enkäten inte har 
någon betydelse för imagen eftersom de inte har tillräcklig kännedom eller uppfattning om 
ursprunget för att det ska få betydelse. De nio respondenterna som menade att det endast 
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är i vissa fall som varumärkets ursprung inte bidrar till imagen angav att detta gäller för bilar 
(där är säkerhet viktigast), alkohol (vodka är en rysk/slavisk produkt och svenskt ursprung 
bidrar inte till imagen för ett vodkamärke), kläder och/eller IKEA. 
 
Resterande 15 kommentarer är osäkra, har inte förstått frågan eller så har det vid 
sammanställningen varit svårt att förstå svaren och därför kan dessa inte användas i 
empirimaterialet.  
 
Fråga 29: Brand origin och varumärkets kvalitet 
 
“Do you think that brand origin of the following brands influences the brands’ quality?” 
 
Totalt 54 respondenter har kommenterat frågan. För att se svar för respektive varumärke se 
diagram 15, bilaga 7.  
 
Ja: Totalt 18 kommentarer menar att ett varumärkes ursprung påverkar kvaliteten. 
Majoriteten av dessa anser att ursprung har en positiv inverkan på kvalitet och de flesta 
kopplar samman Sverige eller Skandinavien med kvalitet.  
 

”I believe Sweden stands for good and accurate manufacturing which automatically 

would influence quality so when you think about Volvo you think good quality.” 

 
Man menar att Sverige är ett högutvecklat land som därmed har hög teknologi och 
kvalitetsprodukter. Dessa värden smittar av sig på varumärkena som man anser har 
tillverkats på ett bra sätt, är välutförda, har bra design och gott rykte. Man drar också 
paralleller till att personalen är kvalificerad och kunniga, svenskar är praktiska och gör saker 
bra och rätt. Några respondenter menar också att varumärkenas uppfattade kvalitet beror 
just på deras ursprung men att kvaliteten egentligen inte är bättre än varumärken från andra 
ursprung. En respondent skriver:  
 

”Volvo is famous for its quality… and Scandinavian people are also famous for their 

”quality”(…)Just take a look at Lada or Dacia. Everybody knows that they come from 

Eastern Europe and so they have much less success, even they build good cars!!!” 

 
Ytterligare en annan skriver:  
 

”IKEA is crap but because it is Swedish, it seems great quality and serious…” 

 
Två kommentarer kopplar varumärkena Absolut och Gant till Ryssland respektive USA och 
menar att dessa ursprung är väldigt viktiga för deras uppfattning om kvalitet. En kommentar 
menar att anledningen till att ursprung påverkar kvaliteten i Absoluts och Volvos fall är de 
extrema väderförhållandena i Sverige som gör att man får en positiv uppfattning om kvalitet. 
En kommentar menar att svenskt ursprung har en negativ påverkan på kvalitet på grund av 
att IKEA massproducerar och säljer produkter till låga priser med dålig kvalitet. 
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Nej: Totalt 10 kommentarer uppger att varumärkenas ursprung inte påverkar kvaliteten alls 
och 4 kommentarer uppger att ursprung i vissa fall inte påverkar kvalitet. Majoriteten av 
dem menar att det istället är andra faktorer och egenskaper som påverkar kvaliteten: 
tillverkningsland, varumärkenas storlek/styrka, företagens positionering och pris (dyra 
märken betyder hög kvalitet och vice versa). Några menar att varumärkens ursprung inte 
påverkar kvalitet utan andra faktorer som försäljning, trovärdighet eller image i andra 
länder.  
 

”I believe that brands origins does not influence in the quality of their products, however 

they help the companies to have better sales!” 

 
En annan kommentar menar att kvalitet talar för sig själv och ytterligare en annan att 
kvalitet inte är viktigt utan att det är popularitet/mode som är viktigt (speciellt för kläder). 
De fyra kommentarer som menar att varumärkenas ursprung i vissa fall inte påverkar 
kvaliteten uppger att detta gäller för IKEA, alla sex varumärken förutom IKEA eller att 
respondenten generellt sett ibland tvivlar på budskap om att ursprung skulle garantera 
kvalitet. 
 
De övriga 22 kommentarerna är osäkra, har inte förstått frågan eller så har det vid 
sammanställningen varit svårt att förstå svaren och därför kan dessa inte användas i 
empirimaterialet. 
 
Fråga 30 – 32: Ägarbyten  

Fråga 30:”Did you know that these brands used to be Swedish but are no longer so?”  

På denna fråga svarade majoriteten att de visste om att Volvo och Saab varit svenskägda 
men inte är det längre (145 respektive 136 av totalt 262 respondenter) samt att de inte 
visste att Absolut och Tiger of Sweden varit svenskägda men inte är det längre (140 
respektive 193 av totalt 262 respondenter). Tiger of Sweden var det varumärke där flest 
antal respondenter var osäkra (38 av 262). Se diagram 16, bilaga 7.  
 
Fråga 31: “If yes, have the changed ownerships had any influence on your image of the 
brand(s)? In what way?” 
 
På frågan om det ändrade ägarskapet (för Absolut, Volvo, Saab, Tiger of Sweden) har 
påverkat konsumenternas bild av varumärket så har 132 respondenter valt att svara.  
 
De flesta svarade nej med motiveringen att man inte alltid visste om att varumärket ändrat 
ägare, men även på grund av att varumärket redan är så pass starkt rotat och förknippat 
med Sverige, så att ett ägarbyte inte kan ändra det. 
 

”No, not really, it still has kind of Swedish image, even though it’s no more Swedish” 

 
Det var 18 stycken som svarade ja, med motiveringen att varumärkets trovärdighet minskar 
eftersom något som är starkt förknippat med Sverige inte längre ”är svenskt.” 
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”I think, how silly to sell it to France, it is one of the most popular alcohol brands ever” 

 
Flera av respondenterna svarar även att det beror på situationen och att det är skillnad 
mellan varumärkena. Någon menar att det är missvisande att ett varumärke har ”Sweden” 
med i varumärkesnamnet om det inte längre är svenskägt. Några menar att det spelar 
mindre roll för Absolut och Tiger of Sweden, men större roll för bilvarumärkena.  
 
Några av respondenterna svarade eventuellt och vet ej. Resterande delen av svaren kunde 
inte tydas ordentligt och kan därför inte användas i empirimaterialet.  
 

Fråga 32: “Do you think that the changed ownerships have had any influence on the general 
brand image? In what way?” 

På frågan om det ändrade ägarskapet har påverkat den generella bilden av varumärkets 
image, och på vilket sätt, var det 134 respondenter som svarade.  
 
De flesta av dem (69 respondenter av 134) svarade att det inte påverkar den generella 
bilden. De menar, precis som på den föregående frågan, att det inte märks att ägarna har 
ändrats. I de fall som tillverkningen ligger kvar i Sverige så spelar det absolut ingen roll.  
 

”I don’t believe that the changed ownership had any significant influence on the general 

brand image, as the vast majority of people (in particular non Swedish people) didn’t 

realize that these brands have been acquired by international firms.” 

 
De som svarat ja på frågan menar att det påverkar och att det antingen kan vara negativt 
eller positivt beroende på hur den nya ägaren uppfattas och vilket rykte som det nya 
ägarlandet har. 
 

”It is important for a brand to be associated with a ”good” country” 

 
 Några menar att det beror på vilket varumärke det är. Om varumärket är väldigt starkt 
förknippat med landet så påverkar det bilden av varumärket negativt.  
 

”Some people are really sensitive to the brand or about goods’ origin. For instance during 

spring 09 the American firm Unilever decided to stop Dijon’s mustard production in 

France, some people was totally mad…/.. We’ve noticed that people had a kind of feeling 

of brand protectionism.” 

 
9 av respondenterna svarade vet ej på frågan och 17 av svaren kunde inte tydas ordentligt 
och kan därför inte användas i empirimaterialet. 
 
 

4.3 Fokusgrupper med konsumenter 

Två fokusgrupper har genomförts med konsumeter, en bestående av svenska och en av 
internationella studenter. I följande avsnitt presenteras en sammanställning av 
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fokusgruppernas diskussioner. Frågorna som ställdes till fokusgrupperna finns redovisade i 
bilaga 2. 
 
4.3.1 Fokusgrupp med svenska studenter 

Här redovisas en sammanfattning av fokusgrupp 1 bestående av fyra svenska studenter. 
Sammanställningen är uppdelad utefter de olika varumärkena och sist redovisas de 
avslutande och mer allmänna frågorna.  
 
Gant 
Alla utom en av respondenterna kände till varumärket och alla som kände till varumärket 
hade någon gång köpt något av varumärket. Faktorer som var viktiga vid köpet var bilden av 
varumärket i sig och designen.  
 
Alla respondenter förknippar varumärket med USA. Om ursprunget ger positiva eller 
negativa associationer till varumärket tycker respondenterna är en svår fråga. Någon ställer 
sig neutral och någon menar att det i alla fall inte är negativt.  
 

”Det är som Lexington liksom, också ett svenskt märke. De säljer in den stilen. Det känns 

så typiskt.  GANT, Lexington slår du ihop dem så har du New England. Det är svenskar som 

satsar på den där drömmen.” 

 
På frågan om tillverkningslandet spelar någon roll så kommer fokusgruppen in på barnarbete 
och respekt av mänskliga rättigheter. Det konstateras att så länge inte barnarbete 
förekommer eller mänskliga rättigheter kränks så spelar det ingen roll. Huvudkontorets läge 
spelar heller ingen roll för respondenterna. Nationaliteten på ägarna spelar inte heller någon 
roll, men en av respondenterna uttrycker lite stolthet när han fått reda på att ytterligare ett 
stort varumärke har varit svenskt. 
 
Absolut 
Samtliga av respondenterna kände till varumärket och alla utom en hade någon gång köpt 
det. De faktorer som ansågs viktiga vid köpet var kvaliteten och att det var ett märke som 
man kände ingen. En respondent påpekade att det inte var det billigaste av vodkamärkena, 
men det vägdes upp av det faktum att man visste vad man fick för pengarna.  
 

”Däremot känner jag att jag gärna köper det här varumärket när jag inte vill köpa det 

billigaste, jag känner att jag vill ha lite kvalitet, för jag tycker att det varumärket står för 

kvalitet, när det kommer till vodka.” 

 
Samtliga associerade varumärket med Sverige och alla tyckte att ursprunget ger positiva 
associationer till varumärket.  
 
På frågan om tillverkningslandet var viktigt så spelade det inte så stor roll så länge kvaliteten 
eller något annat med varumärket inte ändrades.  
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”Att det tillverkas i Sverige känns ju, ja, det är ju en del av själva varumärket tycker jag. 

Men samtidigt så är det ju inte så att kvaliteten blir bättre bara för att den tillverkas i 

Sverige”. 

 
Samma gällde för frågan om det spelade någon roll var huvudkontoret låg eller vilken 
nationalitet ägarna har. Ingen av respondenterna har ändrat sitt köpbeteende efter att 
franska Pernod Ricard köpte Absolut. 
 
IKEA 
Alla respondenter kände till och hade någon gång köpt något av varumärket IKEA. Faktorer 
som var viktiga vid köpet var priset och användningen. IKEA anses som ganska bra kvalitet 
men ändå till ett bra pris.  
 
Alla respondenter associerar IKEA med Sverige och man tycker att det helt klart ger positiva 
associationer till varumärket. Någon uttrycker återigen stolthet med tanke på att ett så pass 
litet land som Sverige har producerat så pass många och internationellt stora varumärken.  
 

”… jag menar det är inte så många människor i det här landet och om man kan dyka upp 

med någonting riktigt bra, stora företag som Volvo och Saab, Ikea och Ericsson, jag 

menar, det är ju ändå en bedrift liksom, med så pass få människor liksom, det är klart 

man blir det, och om andra människor från andra nationaliteter också får positiva 

associationer till det, då blir man stolt själv, tycker jag i alla fall.” 

 
Så länge som inte barnarbete används så spelar det ingen roll för respondenterna var 
produkterna tillverkas. Var huvudkontoret ligger och vilken nationalitet ägarna har spelar 
heller ingen större roll så länge kvaliteten inte ändras eller en massa arbetstillfällen inte 
flyttas till något annat land. 
 
Volvo 
Samtliga respondenter känner till varumärket Volvo, men ingen har köpt det. Alla associerar 
varumärket med Sverige och de anser att ursprunget ger positiva associationer till 
varumärket. 
  
Var det tillverkas spelar ingen större roll, då kvaliteten inte är beroende av tillverkningsplats. 
En av respondenterna anser att tillverkningen bör ligga på samma ställe då Volvo är ett 
företag med mycket teknik och att teknik är något som är lätt att kopiera. Var 
huvudkontoret ligger och vilken nationalitet ägarna har spelar ingen större roll så länge som 
kvaliteten behålls.  
 

”Alltså jag tror som sagt som vi var inne på förut att rent kvalitetsmässigt blir det lika om 

det tillverkas någon annanstans. Men den betydelse det har för Sverige så beror det ju 

definitivt på var det tillverkas, att det tillverkas här det ger ju många jobbtillfällen.” 

 
På frågan om respondenternas inställning till varumärket skulle ändras om Volvo skulle bli 
uppköpt av ett kinesiskt företag, så svarar alla nej. Inte så länge som kvaliteten inte ändras. 
Att företaget varit amerikanskt under relativt lång tid är inget som respondenterna tänkt så 
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mycket på då de alla var relativt unga när det uppköpet ägde rum och alla anser att 
amerikanerna bevarat samma koncept.  
 
Saab 
Alla respondenter känner igen varumärket Saab, men ingen har någon gång köpt det. 
Samtliga associerar varumärket med Sverige men respondenterna anser att ursprunget 
varken ger positiva eller negativa associationer till varumärket.  
 
På frågorna om var produktionen sker och var huvudkontoret ligger så blir svaret samma 
som för Volvo. Det spelar ingen roll så länge kvaliteten och konceptet inte ändras.  
 
På frågan om det spelar någon roll vilken nationalitet ägarna har så kommer genast 
diskussionen in på möjligheten att Saab kan bli svenskt igen. Respondenterna verkar tycka 
att det skulle vara ganska naturligt om det skulle bli svenskt igen eftersom rötterna finns i 
Sverige. Men det viktigaste är ändå att Saab får en ny ägare som klarar av uppgiften, oavsett 
vilket land ägaren kommer ifrån.  
 

”Och med tanke på hur bra resultat som Saab presenterat de senaste (författarnas anm. 

ironiskt tonfall), jag vet inte, 20 åren eller något sådant och när den nya ägaren är en 

väldigt liten sportbilstillverkare känns det nästan lite oväsentligt om det är en svensk eller 

inte, huvudsaken är att de får en ägare som kan klara sin uppgift”. 

 
Tiger of Sweden 
Alla utom en känner till varumärket och två stycken har någon gång köpt det. Faktorer som 
var viktiga vid köpet var designen och bilden av varumärket i sig.  
 
På frågan om vilket land de associerar varumärket med så associerar två av respondenterna 
det med Sverige, och en av dem med USA. Då har dock den respondenten inte uppfattat 
hela varumärkets namn och då han hört vissa uttala namnet ”tiger” på engelska så 
associerade han varumärket till USA. Då han får veta att det har ett svenskt ursprung så blir 
han lite mer positiv till varumärket. För de andra verkar ursprunget inte ha någon direkt 
betydelse.  
 
På frågan om tillverkningslandet spelar någon roll så kommer diskussionen om barnarbete 
och respekt av mänskliga rättigheter upp igen. Det konstateras att så länge dessa punkter 
respekteras så spelar det ingen roll var det tillverkas. En av respondenterna anser dock att 
om tillverkningen hade legat i Sverige så skulle statusen på varumärket öka ytterligare för att 
då skulle det verkligen vara helsvenskt och mer exklusivt. Var huvudkontoret ligger och 
vilken nationalitet ägarna har spelar ingen större roll. En av respondenterna menar att det i 
det här faller inte är ägarna utan chefsdesigner som är viktigt. Vilken nationalitet han eller 
hon har spelar dock ingen roll, utan det viktiga är att chefsdesignern är kreativ och utvecklar 
och uppdaterar varumärket.  
 

”Kläder måste förnyas hela tiden för människor vill ha nya varor. Så det är inte avgörande 

med vilken nationalitet chefsdesignern har, utan det är kreativiteten.” 
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Att varumärket inte för så länge sen blivit uppköpt av ett danskt företag är inget som 
respondenterna bryr sig om då det inte är något som märks på varumärket i sig då inget 
ändrats.  
 
Allmänna frågor 
Samtliga varumärken har förknippats av respondenterna med ett land som varumärkena har 
varit men inte längre är ägda i. En fråga ställdes därför om ägandeland inte alls spelar någon 
roll för varumärkena och ursprunget och respondenternas svar blev nej. De menar att så 
länge som inte någon aspekt av varumärket ändras så blir inte ändringen av 
ägareförhållandena påtagliga. En av respondenterna menar att det inte är alltid som ett 
ägarbyte uppfattas av konsumenterna men det är större sannolikhet att man har koll på 
ursprunget.  
 
På frågan om ett visst land kan ge ett varumärke mer eller mindre trovärdighet så svarar 
respondenterna att det kan ge mer trovärdighet. De menar att de ibland väljer att köpa eller 
att inte köpa en vara på grund av ursprunget. Om det till exempel har hänt något i ett visst 
land som ger landet dåligt rykte så kan det påverka i beslutsprocessen att köpa en produkt 
eller ett varumärke som förknippas med det landet. På frågan om de skulle kunna betala mer 
för ett varumärke som har ett ursprung som ger positiva associationer så svarar 
respondenterna att det beror på vilken vara det är och hur stor prisskillnaden är.  En vara 
som en av respondenterna skulle kunna lägga mer pengar på är kläder, men hon skulle 
däremot inte lägga mer pengar på teknik.  
 

”Vad är det som avgör att man köper Volvo och inte Lexus fast den har den där lite 

exklusivare stämpeln på sig. Och jag tror att, när det kommer till landet, så tror jag landet 

har faktiskt väldigt stor betydelse. Man kanske väljer kanske bort det för att man har hört 

något. Just precis den här veckan kanske man har hört något negativt om just det landet.” 

 
På den exemplifierande frågan om respondenterna hellre skulle vilja köpa pasta från Norge 
eller Italien, så svarar de att det beror på prisskillnaden. Men om det dock inte finns några 
andra skillnader än ursprunget så skulle alla välja den italienska pastan.  
 

”Det skulle väl inte vara helt omöjligt, jag menar folk är ju ändå, folk är ju ändå beredda 

att pröva något nytt, kanske. Och då har vi ju priset också om den norska kostar en 

miljard och den italienska 25 kronor. Men bara så där rakt av så skulle jag antagligen 

köpa den italienska.” 

 
Till sist ställs frågan om respondenterna någon gång helt valt bort ett varumärke på grund av 
ursprunget. Ingen av respondenterna kan komma ihåg något tillfälle då de har gjort det, men 
däremot så tas exemplet Dole-bananer upp och att en av respondenterna slutat att köpa 
bananer av det varumärket på grund av filmen som avslöjar kränkningar av de anställdas 
rättigheter och dåliga arbetsförhållanden.  
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4.3.2 Fokusgrupp med internationella studenter 

Totalt 5 personer deltog i fokusgrupp 2, bestående av internationella studenter på 
Södertörns högskola. Deltagarna kom alla från olika länder; Tjeckien, Nederländerna, 
Pakistan, Spanien och Italien.  
 
Gant 
Två av respondenterna kände till varumärket och tre gjorde det inte. Av de som kände till 
varumärket så hade en köpt det för att den tyckte om plaggets design och en hade inte köpt 
det men var positivt inställd till varumärket. 
 
Några i fokusgruppen associerar varumärket med Norden, några med USA och en vet inte. 
Associationerna till både Norden och USA är positiva enligt respondenterna. 
 
Fokusgruppen är enig om att det inte spelar någon roll var Gants produkter är tillverkade 
eftersom i princip alla kläder tillverkas i andra länder och eftersom det är så vanligt i 
klädbranschen så är det inte negativt.  
 

“No, I think that clothes it doesn’t matter, I think that a lot of clothes are made in China 

or, it doesn’t matter which brand because I don’t think there are any clothes made here.” 

 
Fokusgruppen är också överens om att det inte spelar någon roll var huvudkontoret ligger 
eller vilken nationalitet ägarna har. 
 
När fokusgruppen får veta att varumärket startades i USA av en ukrainare, att det sedan 
köptes av svenskar och att det nu ägs av ett schweiziskt företag så tycker ingen att det spelar 
någon roll. 
 

“I’m sure that in Italy all people think that this brand is from USA.” 

 
Absolut 
Alla respondenterna kände till varumärket men bara en hade någon gång köpt det. För de 
fyra som inte hade köpt Absolut var anledningen att de inte tycker om eller inte dricker 
vodka. Den respondent som hade köpt gjorde det av vana och för att varumärket har gott 
rykte.  
 
Tre respondenter förknippar varumärket med de Nordiska länderna och inte ett specifikt 
land, en förknippar det med Finland och en med Ryssland. Dessa associationer ses som 
positiva för varumärket, en respondent menar att det nordiska ser fräscht ut. En respondent 
menar att associationerna varken är positiva eller negativa. Den spanske respondenten 
berättar att texten ”Product of Sweden” inte finns med på flaskans logga i Spanien. 
 

“Yes but I think that, the ones that I’ve seen in Spain it’s without this sentence.” 

 
Fokusgruppen är enig om att tillverkningslandet inte spelar någon roll för Absolut. Vad gäller 
huvudkontorets lokalisering är de oeniga, en person är osäker, en menar att det inte spelar 
någon roll. Tre personer menar att det spelar roll, dels för att det är huvudkontoret som 
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kontrollerar resten av företaget och det är därför viktigt att huvudkontoret ligger i ett bra 
land som sköter produktion på ett bra sätt.  
 

“It doesn’t matter where it is being manufactured as long as it’s, you know, as long as the 

headquarters are at a good country, a country where they take good care of 

manufacturing”. 

 
Dels bör huvudkontoret alltid ligga i ursprungslandet och ledningen vara av den 
nationaliteten. Vad gäller ägarnas nationalitet så är fokusgruppen även här oenig. Några 
menar att är viktigt eftersom om ägarna kommer från samma land som varumärket så 
förstår ägarna varumärket, medan en annan menar att det inte är viktigt eftersom det är 
ledningen och inte ägarna som tar de viktigaste besluten. 
 
När fokusgruppen får veta att Absolut Vodka nu är ägt av ett franskt företag så tycker några 
att det är synd och att företag alltid påverkas av ägarbyten, andra menar att det inte spelar 
någon roll så länge de nya ägarna väljer att behålla den nordiska stilen. 
 
IKEA 
Alla i fokusgruppen kände till varumärket och hade någon gång köpt produkter från IKEA. 
Anledningarna till att respondenterna har köpt var bra kvalitet till bra pris, bra design och 
rykte.  
 

“I think that it is a good quality for a good price.” 

 
Det pratades även om att i fall något är fel på produkten så är det lätt att gå tillbaka och 
byta, att sortimentet är så stort, att IKEA arbetar för rättvis handel och miljö, att varuhusen 
har generösa öppettider samt att restaurangen är bra. 
 
Alla respondenterna förknippar varumärket med Sverige. Associationen till ursprunget 
ansågs även vara något positivt eftersom Sverige som land kopplas ihop med 
miljömedvetenhet. 
 
Fokusgruppen är enig om att tillverkningsland för IKEA:s produkter inte spelar någon roll, 
under förutsättning att kvaliteten är bra, att barnarbete inte förekommer och att arbetarnas 
rättigheter följs i alla länder. Huvudkontorets placering spelar inte heller någon roll, en 
person säger att det är för att IKEA är så stort. Vad gäller ägarens nationalitet så menar en 
person att det är positivt för bilden av varumärket om ägaren är från Sverige, en annan 
menar att det inte är viktigt men däremot är det viktigt att IKEA:s designers är svenska. 
 
Volvo 
Alla respondenter kände till varumärket men ingen har köpt Volvo (vilket är förståeligt då 
alla respondenter är studenter). 
 
Fyra personer förknippar varumärket med Sverige, men en av dem uppger att den inte 
förknippade varumärket med Sverige innan personen kom till Sverige. Den femte personen 
har ingen uppfattning då den aldrig reflekterat över det. Alla ser dock associationen till 
Sverige som positivt för varumärket. 
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Vad gäller tillverkningslandets betydelse så är fokusgruppen oenig. Någon menar att det 
spelar roll var bilarna tillverkas eftersom Kina och andra asiatiska länder förknippas med 
dålig kvalitet vid biltillverkning och Volvo är känt för bra kvalitet och mekanik. Några andra 
menar att tillverkningslandet inte är viktigt utan att det är Volvos erfarenhet och det högre 
priset som gör att varumärket anses bra. Dessutom menar en person att inom bilindustrin 
idag så tillverkas delarna till en bil i många olika länder och att det därför inte spelar någon 
roll. Vad gäller huvudkontorets placering så är gruppen enig om att det inte spelar någon roll 
så länge ledningen där förstår varumärket. Gruppen är även enig vad gäller ägarnas 
nationalitet. De menar alla att det spelar roll och en respondent menar att det är negativt 
om ägaren inte kommer från samma land som varumärket startades i och att det 
amerikanska ägandet genom Ford har varit negativt för Volvo. En annan respondent säger 
att ägarfrågan är speciell för bilindustrin och att framförallt män inte skulle köpa exempelvis 
en tysk bil om de har någonting emot Tyskland. 
 
När frågan om att Volvo just nu är på väg att säljas och att ett kinesiskt företag eventuellt 
kommer att köpa varumärket så är de flesta överrens om att det är negativt för Volvo. En 
anledning är att kinesisk och svensk kultur är helt olika. En respondent menar att det inte 
spelar någon roll eftersom den tror att de nya ägarna inte kommer att ändra på konceptet. 
 

“I think that the managers should be Swedish. But the owner can be Chinese. But I don’t 

think that, if the owner is from China he will change the concept” 

 
Saab 
Alla i fokusgruppen kände till varumärket men en respondent menar att Saab är mindre känt 
än Volvo och den tjeckiska respondenten säger att den aldrig sett Saab i sitt hemland. Ingen i 
fokusgruppen har köpt varumärket (vilket precis som för Volvo är förståeligt med tanke på 
att de är studenter). 
 
Tre personer associerar varumärket med Sverige, en person vet inte och en gissar på Turkiet, 
utan att riktigt veta varför, och menar att den inte alls ser någon koppling mellan varumärket 
och Sverige. De tre som kopplar Saab till Sverige menar att associationen är positiv eftersom 
Norden har ett bra rykte och är miljömedvetna. 
 

“…for me it’s positive because I like things that are from Nordic countries, for the 

reputation of the Nordic countries.” 

 
Ingen i fokusgruppen vet om att GM äger Saab och att de är till salu. När de får veta att det 
svenska företaget Koenigsegg eventuellt ska köpa varumärket så är gruppen enig om att det 
är bra för varumärket om det kommer tillbaka till Sverige. 
 
Tiger of Sweden 
Fyra respondenter i fokusgruppen kände inte till varumärket, en respondent kände till det 
men säger att den inte kände till det innan den kom till Sverige. Ingen har köpt varumärket. 
 
Alla i fokusgruppen kopplar varumärket till Sverige eftersom det framgår av namnet men de 
menar att om namnet och loggan inte hade innehållit ordet Sverige så hade de baserat på 
namnet och utseendet på loggan kopplat till ett arabiskt eller asiatiskt ursprung. Några av 
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respondenterna ser kopplingen till Sverige som positivt eftersom associationerna till Sverige 
är bättre än till Asien samt att det ser mer lyxigt ut.  
 

”- I think it makes it more positive because when it only says tiger you think of like 

an Asian country or something and now you think of Sweden.” 

“- Yes I think it looks luxurious.” 

 
En respondent menar däremot att det är fånigt eftersom det inte finns några tigrar i Sverige.  
 
När gruppen får veta att varumärkets ägare är det danska företaget IC Companys tycker 
några att det inte spelar någon roll eftersom Sverige och Danmark ligger nära varandra. 
Respondenten som tyckte att det var fånigt att koppla ihop Sverige och tigrar tycker att det 
danska ägandet gör det ännu roligare.  
 

“I don’t agree, it’s funnier, Tiger of Sweden from Denmark.” 

 
På frågan om det är missvisande att varumärkets namn innehåller ordet Sverige medan 
ägarna är från Danmark så svarar en respondent att ägarna borde vara svenska. Några 
menar att det inte är viktigt eftersom man till följd av globaliseringen får räkna med att 
varumärken köps upp av företag från andra länder. En respondent säger att om man känner 
till varumärkets historia så spelar det kanske ingen roll men om man inte gör det och får 
reda på att ägarna är från ett annat land så kan man tro att företaget bara försöker att 
utnyttja Sveriges namn för att få företaget att framstå som bättre.  
 
Allmänna frågor 
På frågan om ett varumärkes ursprung kan ge trovärdighet till varumärket så svarar 
fokusgruppen att det kan göra det, speciellt i början om de inte har så mycket information 
om varumärket så är ursprunget viktigt men när de känner till varumärket och redan har 
provat det så spelar ursprunget mindre roll och det är istället den uppfattade kvaliteten som 
är viktigast.  
 

“At the beginning you can say ok that’s a US brand so it should be good, or wherever, but 

if then when you have bought it and you know how it is you know ok that’s shit! I don’t 

care if it’s from Sweden or from US.” 

 
På frågan om de hellre köper ett varumärke med en positiv association till ett ursprung eller 
inte så är fokusgruppen oenig. Några menar att de inte tar hänsyn till det utan främst jämför 
pris och kvalitet. Andra menar att de skulle föredra ett varumärke vars ursprung de har 
positiva associationer till och de skulle även vara beredda att betala lite mer för ett sådant 
varumärke. Antingen föredrar de varumärken från sitt hemland eller varumärken från olika 
länder beroende på produkttypen (t.ex. japanskt ursprung för elektronik). 
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4.4 Innehållsanalys av varumärkenas hemsidor 

Här presenteras en sammanfattning av innehållsanalysen av varumärkenas hemsidor.  Det 
som presenteras är de tillfällen som ursprung någon gång använts på något sätt och 
användningen delas upp i implicit och explicit användande. För den fullständiga 
innehållsanalysen se bilaga 6. Innehållsanalysen är utförd på respektive varumärkes hemsida 
i fem olika länder (se metodkapitlet avsnitt 2.2.3). Alla varumärkena har dock inte en 
hemsida per land, därför uppgår det totala antalet hemsidor som undersökts till 20 stycken. 
 
Gant 
Varumärket har endast två hemsidor och de är båda internationella hemsidor på engelska: 
”northset” för norra halvklotet och ”southset” för södra halvklotet. 
 
På Gants hemsida northset framgår tydligt att varumärkets ursprung är amerikanskt genom 
historiebeskrivning och 60-årskampanjen där man berättar om att varumärket härstammar 
från den amerikanska östkusten. På hemsidan southset framgår också det amerikanska 
ursprunget genom historiebeskrivningen men det är mindre tydligt än på northset versionen 
eftersom 60-årskampanjen inte finns med. Det finns även bilder som visar amerikanska 
miljöer på båda versionerna av hemsidan.  
 
På hemsidorna uttrycks även kopplingen till Sverige både genom att det i 
historiebeskrivningen står att svenskar köpt varumärket samt genom att det står att 
överblivna kläder i Sverige ges till Röda korset. På northset versionen finns det även 
kopplingar till ett brittiskt ursprung genom namnet och temat på den aktuella höst- och 
vinterkollektionen. Det amerikanska ursprunget är dock mer framträdande och förekommer 
oftare än det svenska och brittiska vilket gör att det framstår som en tydlig del av 
identiteten. Det förekommer ingen information om att varumärket år 2008 köptes av 
schweiziska ägare.  
 
Absolut  
Absolut har en hemsida på engelska som är samma för Sverige, USA, Storbritannien och 
Frankrike. Däremot finns det en tysk sida, men den sidan innehåller samma information som 
den engelska versionen vad gäller beskrivningen av produkterna och historien. Den enda 
skillnaden är lokal kommunikation riktat till Tyskland men denna uttrycker inget ursprung. 
 
På den engelska hemsidan presenteras alla de olika produkterna inom varumärket Absolut. 
Flera av produkterna har ett svenskt ord med i namnet (Absolut Citron, Absolut Mandarin, 
Absolut Peppar och Absolut Kurant). Deras namn som kommer från varumärkets ursprung 
förklaras på flera ställen på hemsidan.  
 
Under historiebeskrivningen av företaget, som presenteras bland annat genom en film, så 
presenteras även det svenska ursprunget genom att bland annat presentera Åhus där 
Absolut tillverkas. I filmen förekommer även många bilder på till exempel svenska flaggor, 
luciatåg, midsommarstänger, folkdräkter, röda stugor m.m. 
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IKEA 
IKEA har specifika sidor för samtliga länder, men alla sidor ser likadana ut och innehåller i 
princip samma information. Det enda som skiljer är att de är på olika språk.  
 
Det är ett genomgående gult och blått färgtema på samtliga hemsidor och under 
varumärkets historiebeskrivning så står det att det inte är någon slump att färgerna i IKEA:s 
logga är precis samma färger som den svenska flaggan.  Under historiebeskrivningen finns 
det även fyra stycken underrubriker: Svensk livsstil, Historiska influenser, Våra Småländska 
rötter och Folkhemmet. Dessa underrubriker beskriver hur den svenska livsstilen återspeglas 
i IKEA:s sortiment och att Sverige är internationellt känt för säkerhet och kvalitet som man 
kan lita på. Rubrikerna tar även upp Carl och Karin Larsson som skapat en modell för den 
svenska inredningsstilen och idag är känd runt om i världen och att IKEA grundades i en tid 
när Sverige började bli ett exempel på ett samhälle där man brydde sig om varandra och där 
rik och fattig behandlades lika.  
 
Volvo 
Volvo har hemsidor för respektive land, på respektive språk, alla med mer eller mindre 
liknande layout och information.  
 
Det svenska arvet beskrivs i stycket som handlar om Volvos historia och grundande. I övrigt 
är det i styckena som behandlar kvalitet och design som det trycks på det Skandinaviska. Det 
står att i Skandinavien tillverkar vi saker för att de ska hålla och att den skandinaviska 
designen kännetecknas av högt hantverkskunnande, elegant enkelhet och funktionalitet. 
Volvos bilar beskriv som ”en välbalanserad sammansättning av konst och teknik – ett perfekt 
exempel på Skandinavisk design”. 
 
Den enda och stora skillnaden mellan hemsidorna hittas på den tyska sidan där en 
reklamkampanj uppmanar alla att gå till sin närmaste Volvo återförsäljare för att fira den 
svenska traditionella högtiden Lucia men en ny Volvomodell.  
 
Saab 
Saab har en hemsida för varje land. Den svenska, brittiska, tyska och franska hemsidan 
innehåller i princip samma information och har samma design. Den amerikanska hemsidan 
är uppbyggd på ett annat sätt och har inte samma design och information som de övriga. 
 
På alla hemsidor utom den amerikanska beskrivs det svenska arvet under rubriken ”Vårt 
Arv”, där det även finns information om Saabs museum och fabrik i Trollhättan. I övrigt är 
det när säkerheten och designen förklaras som det svenska och skandinaviska ursprunget 
används. Det står att den svenska naturen inspirerar Saab och att den skandinaviska 
designen visar vilken skönhet som finns i enkla organiska former. Saab skriver uttryckligen 
att de är ett svenskt företag, när de under rubriken säkerhet skriver att ”som ett svenskt 
företag så måste de ha en annan syn på säkerhet eftersom det finns 350 000 älgar i de 
svenska skogarna. Det står även att det skandinaviska ursprunget ger en annorlunda syn på 
saker och ting vad gäller tjänsterna som Saab erbjuder. 
 
Den amerikanska hemsidan använder sig av mindre målande beskrivningar av ursprunget 
och skriver till exempel inte att Saab inspireras av svensk natur vad gäller design och 
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säkerhet. När ursprunget tas upp är det mer konkreta beskrivningar om vart det grundandes 
och att det finns ett Saab museum i Sverige för alla Saab entusiaster.   
 
Tiger of Sweden 
Varumärket har endast en hemsida och det är en internationell hemsida på engelska. 
Hemsidan i sig innehåller inte så mycket information utan mest information finns på 
företagets blogg som det finns en länk till på hemsidan. 
 
På varumärktes blogg ligger historiebeskrivningen och där presenteras det svenska 
ursprunget utförligt. Under rubriken inspiration och kultur beskrivs Tiger of Swedens 
damkollektion som är inspirerad av Greta Garbo, och Tiger följer på sin blogg flera stora 
svenska artister. Men det hintas även om andra ursprung då det finns andra kollektioner 
som är inspirerade av andra länder och allt material som används till kläderna kommer från 
Italien med motiveringen att ”Italians do it better”. Dessa andra ursprung är dock inte lika 
tydliga som det svenska.  
 
 

4.5 Företagsintervjuer 

En intervju har genomförts med Louise de Verdier, information and trademark manager på 
Gant. Här nedan presenteras en sammanfattning av intervjun som följer intervjufrågorna. 
För intervjufrågorna, se bilaga 4. Ytterligare en intervju har genomförts via e-mail med Åsa 
Edlind, consumer contacts manager på The Absolut Company. E-mail frågorna var mindre till 
antalet och går därför inte in på djupet i samma grad som intervjun med Gant gör, se bilaga 
5.  
 
Författarnas avsikt, som beskrivs i metodkapitlet, var att intervjua alla de sex företagen men 
detta var tyvärr inte möjligt. De övriga företagen kunde varken ställa upp på en intervju eller 
svara på frågor via e-mail vilket leder till att möjligheten att analysera och dra slutsatser 
utifrån just den här delen av empirimaterial minskar. Dessutom sjunker även 
generaliserbarheten, som redan är relativt låg då studien är en flerfallstudie. 
 
 
Gant 
 
Inledningsfråga 
Inledningsvis ombads respondenten att berätta om varumärket Gant. Hon berättade då att 
ursprunget är från den amerikanska östkusten där Gant startades 1949 av en ukrainare. Det 
var ett familjeföretag som tillverkade skjortor anpassade till universitetsmiljö med till 
exempel hängare så att de kunde hängas upp i omklädningsrummet när 
universitetsstudenterna spelade rugby. Familjen Gant sålde sedan varumärket och 1999 
köptes det av svenskar och sedan 2008 ägs det av ett schweiziskt bolag. Respondenten 
berättar också om en mening som företaget nyligen har tagit fram när huvudkontoret och 
varumärkets distributörer från olika länder träffats för att beskriva vad varumärket står för: 
 

”Gant is a lifestyle brand, with an American sportswear heritage, offering modern high 

quality casual wear with a European touch.” 
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Samtidigt som denna mening togs fram så skapades också en brand book som används 
internt i företaget. 
 
Existens av brand origin 
Enligt Gant är ursprunget amerikansk östkusts lediga livsstil och de har mycket text på 
engelska när de pratar om varumärket. 
 
Ursprunget tar sig uttryck i klädstilen och i livsstilen som syns i Gant Home katalogen som 
visar känslan av att vara i till exempel Cape Cod. Livsstilen och klädstilen ska vara ledig och 
bekväm men ändå snygg.  
 
Företaget har på ett mycket medvetet sätt använt och lagt in ursprunget i byggandet av 
varumärket. Respondenten motiverar detta med att arvet är äkta eftersom varumärket 
verkligen kommer därifrån som de säger att det gör vilket också skiljer dem från en del andra 
varumärken som försöker hitta på vart de kommer ifrån.  
 

”Många andra försöker ju hitta på att de kommer någonstans ifrån, vi är liksom den 

amerikanska östkusten. Vi kommer de facto därifrån, så allt det vi har i vårt varumärke är 

helt äkta och det är klart att vi använder det, och mycket medvetet”. 

 
Betydelsen av brand origin 
Respondenten menar att ursprunget är väldigt betydelsefullt för varumärket och att det kan 
användas på ett äkta sätt just eftersom det är autentiskt. 
 
På frågan om hur varumärkets ursprung förhåller sig till övriga varumärkesegenskaper så 
svarar respondenten att alla andra egenskaper kommer ur ursprunget eftersom ursprunget 
utrycks genom den amerikanska östkustslivsstilen som företaget vill förmedla. 
Varumärkesegenskaper som ledig, avslappnad och elegant livsstil, familj, vänner, glädje och 
värme grundar sig i ursprunget. 
 

”Så att jag skulle säga att alla egenskaper som vi har kommer, eller som vårt varumärke 

då står för, kommer ur ursprunget.” 

 
Användning av brand origin 
För att använda och kommunicera ut varumärkets ursprung i marknadsföringen så menar 
respondenten att företaget inte alltid bara fotograferar sina annonser på amerikanska 
östkusten eftersom det i längden skulle bli tråkigt. Istället försöker de kommunicera 
varumärkets själ som är warm, approachable, friendly och att de precis som amerikaner inte 
är trendsättare utan mer fashion follower.  
 
Överrensstämmande identitet/image 
Företaget gjorde år 2008 en kundundersökning i några olika länder för att se hur kunderna 
uppfattar Gant och Ralph Lauren, som de ser som sin största konkurrent. Den största 
skillnaden som kom fram av undersökningen var att Ralph Lauren uppfattades som lite 
elitistiskt och snobbigt medan Gant uppfattades som approachable och friendly. 
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Företaget tror att konsumenternas bild av varumärket stämmer överrens med den bild som 
företaget vill förmedla. Kundundersökningen från 2008 tyder på det och bilden försöker de 
även att förmedla genom butikerna och hur kunderna blir bemötta där. 
 
Betydelse av ägarbyte för brand origin 
Vad gäller ägarbytena som varumärket gått igenom (både när det blev svenskägt 1999 och 
schweiziskt 2008) så tycker respondenten inte att det har påverkat hur konsumenterna ser 
på varumärkets ursprung. Eventuellt så har företaget tagit ännu mer fasta på ursprunget 
efter 1999 eftersom varumärket hade drivits i botten av ett amerikanskt företag och 
svenskarna lyfte då varumärket och lyfte fram dess egenskaper. Det senaste ägarbytet har 
inte betytt någonting enligt respondenten eftersom de nya ägarna låter företaget arbeta 
vidare med varumärket precis som tidigare. Hon tror inte heller att det skulle vara särskilt 
klokt att försöka förändra varumärket eftersom det är väl fungerande.  
 
Företagets marknadsföring har inte heller förändrats efter ägarbytena. 
 
Utveckling/förändring av brand origin över tid 
Enligt respondenten så har ursprunget inte förändrats någonting över tiden. Det enda som 
har förändrats är att klädstilen är lite mer europeiskt inspirerad sedan Europalanseringen.  
 

”… ursprunget kan ju inte förändras, ett ursprung är ett ursprung, det är ju omöjligt. 

Däremot så är det ju klart att det här med att vi numera finns i Europa har väl förändrat 

lite grann, så att det är lite mer europeisk snitt på kläderna kanske…” 

 
Kampanjer 
Sista frågan i intervjun handlade om vilka kampanjer Gant har haft under 2008/2009. Under 
2008 hade de Jane Goodall kampanjen där hon var med i katalogen och de höll en 
presskonferens tillsammans. Under 2009 har Gant haft, och har fortfarande, en 60-
årskampanj eftersom varumärket fyller 60 år sedan det grundades och den kampanjen har 
varit lyckad.  
 
Det budskap som förts fram i 60-årskampanjen är att det är ett autentiskt varumärke som 
funnits i 60 år. Kampanjen har baserats på och kommunicerat varumärkets historia och arv 
och skjortor har tagits fram som baseras på de första skjortorna. 
 

”Ursprunget har egentligen varit hela kampanjen.” 

 
Gant har inte haft någon Commitment-kampanj 2009 eftersom det har svårt att hitta någon 
som passar med varumärket. Sedan har företaget också de vanliga kampanjerna för 
vår/sommar och höst/vinter kollektionerna varje år. Storleken på kampanjernas budget kan 
respondenten inte uppge. 
 
De medier som används är främst magasin och tidningar samt en del PR, men respondenten 
berättar också att de har börjat använda lite bloggar, youtube och facebook och de ska även 
göra en iPhone applikation. 
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Absolut 
 
Tyvärr kunde Absolut endast svara på frågor via mail vilket resulterat i att det empirimaterial 
som gick att få fram av mailintervjun är kraftigt begränsat i jämförelse med intervjun med 
Gant. Därför kan författarna inte heller redovisa denna intervju på samma sätt utan allt 
relevant material redovisas i de två följande styckena. 
 
Absolut anser att deras varumärkes ursprung är svenskt och de betonar den 400-åriga 
traditionen av brännvinstillverkning, att grundaren LO Smith som är avbildad på flaskan är en 
legend samt att all Absolut Vodka som dricks i hela världen är tillverkad i Sverige av lokala 
råvaror. Ursprunget är väldigt betydelsefullt för identiteten enligt företaget. 
The Absolut Company gör kontinuerliga konsumentundersökningar men vill inte uppge 
någonting om resultaten. Vad gäller varumärket Absolut Vodkas värde så menar företaget 
att de tidigare ägarna Vin&Sprit inte lät göra någon värdering men att det pris som Pernod 
Ricard köpte företaget för 2008, 55 miljarder SEK, i huvudsak var baserat på Absolut Vodkas 
beräknade värde. 
 
Omkring 50 anställda på The Absolut Company i Stockholm arbetar med marknadsföringen 
av Absolut. Ursprunget är en viktig del i deras arbete med att bygga varumärket eftersom 
just ursprunget, enligt dem, har skapat en framgångsrik produkt och utgör en stark del av 
varumärkets identitet. 
 
IKEA, Saab, Volvo och Tiger of Sweden 
 
Dessa fyra företag kunde tyvärr inte ställa upp på en intervju med författarna. Detta 
begränsar möjligheten att analysera och dra slutsatser utifrån hela intervjudelen. 
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5. Analys 

___________________________________________________________________________ 
I analyskapitlet analyseras empirin utifrån den teoretiska referensramen och författarnas 
syntes. Analysen är indelad efter respektive perspektiv enligt den teoretiska syntesen. 
Eftersom empiriunderlaget för företagsperspektivet inte blev så omfattande som författarna 
hade önskat leder det till att tyngdpunkten av analysen ligger på konsumentperspektivet. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

5.1 Företagsperspektivet 

Som tidigare beskrivits i empirin så kunde tyvärr inte alla företagen bakom denna 
flerfallsstudies varumärken ställa upp på en intervju. Författarna kunde endast genom föra 
en intervju som planerat och en email-intervju. Detta begränsar möjligheten att dra några 
slutsatser utifrån intervjudelen av empirin och påverkar hela analysen av 
företagsperspektivet negativt. För en mer utförlig diskussion om den problematiken, se det 
avslutande kapitlet slutsatser och diskussion. Till följd av detta ber författarna läsaren att 
observera att företagsperspektivet endast är en del av analysen och främst berör Gant och 
Absolut och att fokus istället ligger på konsumentperspektivet (som analyseras i avsnitt 5.2). 
 
Varumärkets identitet 
Den teoretiska referensramen visar att ett varumärkes identitet ska bidra till 
varumärkesvärdet. Brand origin är dock endast en del av ett varumärkes identitet och 
empirin visar inte på några kopplingar mellan det ekonomiska värdet på något av fallstudiens 
varumärken och deras ursprung. Inom brand equity-teorier så kan ett varumärkes totala 
värde definieras både ekonomiskt men även genom mer immateriella värden av psykologisk 
betydelse. Utifrån det begränsade empirimaterialet placerar författarna brand origin inom 
den senare delen av brand equity, medvetna om att det inte är generaliserbart. 
 
Brand origin 
Varumärket Gants brand origin är amerikanskt och företaget har på ett mycket medvetet 
sätt gjort brand origin till en del av varumärkets identitet. Även Absolut, som har svenskt 
brand origin enligt dem själva, anser att ursprunget är en viktig del av identiteten och de ser 
ursprunget som en del av varumärkesbyggandet. De övriga varumärkena har alla svenskt 
brand origin och författarnas analys utifrån deras hemsidor är att även dessa företag på ett 
medvetet sätt gjort brand origin till en del av varumärkenas identitet samt att de därmed 
anser att respektive varumärkes brand origin bidrar till identiteten. Detta stöds även av 
tidigare forskning som menar att varumärkens ursprung är så pass viktigt att företag bör ta 
hänsyn till det (Al-Sulaiti och Baker; Thakor och Kohli; Yasin, Noor och Mohamad). Med 
tanke på det begränsade empiriunderlaget och att det även finns tidigare forskning som 
visat att ursprung, men då främst COO, endast har begränsad betydelse eller endast 
betydelse i vissa situationer (Samiee, Shimp och Sharma) är författarna dock medvetna om 
att denna tolkning kan vara missvisande. 
 
Gants brand origin har alltid varit amerikanskt utifrån företagets perspektiv men fick efter 
svenskarnas uppköp en större och mer framträdande plats vilket tyder på att företaget 
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flyttat egenskapen brand origin från att tillhöra den utvidgade identiteten till att utgöra en 
del av varumärkets själ, enligt Mårtenssons uppdelning av ett varumärkes egenskaper.  
 
Image concept 
Då alla företagen i studien arbetar med både symboliska och funktionella image concepts 
kan det tolkas som att ursprunget är viktigt för varumärkena då man jobbar med att 
kommunicera ut ursprunget på olika sätt för att förmedla vad varumärket står för.  
 
Övrigt 
 
Lokalisering 
Det är intressant att det varumärke som ansågs mest ”svenskt” i den bemärkelsen att 
samtliga respondenter förknippar det med Sverige, är det enda som inte har sitt 
huvudkontor i ursprungslandet med tanke på att tidigare forskning av Thakor och Lavack 
visat att ägarnas nationalitet har störst betydelse för brand origin. Dock har IKEA en ganska 
komplex ägarstruktur och det är förmodligen det som gör att konsumenterna inte är 
medvetna om vilket ”land” som egentligen äger IKEA och därför har de mycket lättare att 
förknippa varumärket med ursprungslandet, då det är mer tydligt.  
 
Kommunikationsstrategier 
Innehållsanalysen tyder på att företagen vill skicka både direkta och mer undermedvetna 
signaler till konsumenterna för att nå både högengagerade konsumenter via ”the central 
route” och lågengagerade konsumenter via ”the periphal route” . 
 
Alla varumärken har i stort sett samma hemsidor och innehåll oavsett land. Dock finns två 
undantag, den tyska hemsidan för Volvo och den amerikanska hemsidan för Saab. Detta kan 
enligt författarna bero på att Volvo och Saab bedömer att konsumenterna på den tyska 
respektive amerikanska marknaden har olika stereotyper om Sverige men eftersom den 
slutsatsen endast bygger på två observationer kan det inte betraktas som säkert. 
 
Use of origin cues 
Origin cues används både implicit och explicit för alla varumärken genom deras hemsidor 
vilket är en följd av de image concepts som omger varumärkena. 
 
 

5.2 Konsumentperspektivet 

Varumärkets image 
Enligt studien så är IKEA det varumärke som har högst igenkänningsfaktor, sedan följer 
Volvo, Saab och Absolut. Lägst igenkänningsfaktor har Gant och Tiger of Sweden där ungefär 
hälften av konsumenterna kände till varumärkena. De som känner till varumärkena har 
minst nått den första dimensionen av varumärkeskunskap enligt Kellers modell, 
medvetenhet, och kan därigenom ha en image av varumärkena vilket är nödvändigt för de 
följande stegen i analysen. 
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Brand origin 
Författarnas tolkning är att IKEA:s, Absoluts, Volvos, Saabs och Tiger of Swedens brand origin 
är Sverige. Gants brand origin är USA. Enligt studien är IKEA det varumärke som klart flest 
konsumenter kopplar till samma brand origin, nämligen Sverige. Majoriteten av 
konsumenterna förknippar varumärkena Absolut, Volvo, Saab och Tiger of Sweden med 
samma brand origin, vilket även här är Sverige. Majoriteten av alla konsumenterna vet inte 
vilket land de förknippar med varumärket Gant men av dem som har en uppfattning så 
förknippar den majoriteten varumärket med USA.  
 
För varumärkena Absolut, IKEA, Volvo och Saab så anser merparten av konsumenterna att 
brand origin är positivt för varumärkena och tillför något positivt till image och kvalitet. 
Enligt författarna kan detta bero på att dessa fyra varumärken alla har svenskt brand origin 
och konsumenterna kopplar ihop Sverige som land med begrepp som kvalitet, säkerhet, 
miljövänlighet och design vilket är egenskaper som lätt kan överföras till de 
produktkategorier som dessa varumärken tillhör. Detta stämmer överens med teorin om 
varumärkeskunskap som menar att konsumenten måste ha kunskap om associationen 
(brand origin i detta fall) samt anse att den har betydelse och kan överföras till varumärket.  
 
Vad gäller varumärkena Gant och Tiger of Sweden så vet inte, eller anser inte, majoriteten av 
konsumenterna om brand origin tillför något positivt till varumärket. Detta kan bero på att 
deras image av varumärket inte innehåller några kopplingar till ursprung. En annan förklaring 
kan vara att varumärkena har kopplingar till flera ursprung. Kotler menar att om ett 
varumärke kan kopplas till flera länder kan det leda till att konsumenterna inte får någon 
uppfattning om ursprunget. En tredje förklaring kan vara att det här finns en skillnad mellan 
olika branscher. Det kan tolkas som om att det spelar mindre roll för klädvarumärken medan 
det är viktigare för andra typer av produkter som till exempel bilar, vilket tidigare forskning 
visat. 
 
På en generell nivå så anser majoriteten av konsumenterna att varumärkens brand origin 
påverkar image och kvalitet och det kan vara både positivt och negativt beroende på vilka 
associationer konsumenten har till ett varumärkes brand origin.   
 
Andra associationer 
Majoriteten av konsumenterna ansåg att möjliga associationer som tillverkningsland, 
huvudkontorets placering eller ägarnas nationalitet inte var viktiga för något av 
varumärkena. Detta beror på 1) att de i många fall inte är medvetna om eventuella 
förändringar, 2) att de anser att ägarförändringar inte förändrar varumärkets 
image/produktion eller 3) att de är likgiltiga inför dessa faktorer. Författarnas analys 
stämmer överens med tidigare forskning av Thakor och Kohli som visar att brand origin inte 
förändras som COO gör när ett företag byter exempelvis tillverkningsland.  
 
Den minoritet av konsumenterna som anser att ägarnas nationalitet är viktig menar att det 
har större betydelse för varumärken inom bilindustrin. Detta stämmer överrens med både 
Mårtenssons teori samt Thakor och Lavacks artikel om att konsumenten har ett högre 
engagemang för varumärket vid köp av dyrare produkter som bilar. De övriga 
produktkategorierna i den här studien (vodka, möbler/inredning och kläder) kan ses som 
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kategorier där engagemanget främst ligger på produktnivå och inte varumärkesnivå vilket 
förklarar varför ägarbyten ses som mindre viktiga för dessa varumärken. 
 
I enlighet med tidigare forskning av Yasin, Noor och Mohamad samt Al-Sulaiti och Baker så 
menar konsumenterna i denna studie att om ägarnas nationalitet förändras kan det både 
vara positivt och negativt beroende på ägarlandets rykte. Detta visar att stereotyper om 
länder påverkar konsumenternas uppfattning.  
 
Övrigt 
De utländska konsumenterna i studien har endast något sämre kunskap om de ”svenska” 
varumärkenas ursprung än de svenska konsumenterna. Detta kan förklaras av att alla är 
studenter i Sverige och forskning av Samiee, Shimp och Sharma menar att konsumenter som 
har internationell erfarenhet och högre socioekonomisk status i större utsträckning kan 
identifiera varumärkenas ursprung. Detta kan även vara förklaringen till att de flesta 
respondenter över lag kunde identifiera varumärkenas rätta brand origin, eftersom 
majoriteterna av respondenterna är högskolestudenter.  
 
Konsumenterna påverkas även av sin egen nationalitet och anser att det är positivt om den 
stämmer överens med ett varumärkes brand origin. Detta stämmer överens med Al-Sulaiti 
och Baker som menar att konsumenter har en preferens för produkter från hemlandet. 
  
Övriga faktorer som påverkar konsumenterna är positiva eller negativa associationer till 
ursprungsländerna t.ex. om de respekterar mänskliga rättigheter, använder barnarbete eller 
respekterar miljön. Även om dessa uppfattningar inte är sanna så påverkar de på samma sätt 

som stereotyper påverkar konsumenternas köpbeslut (Al-Sulaiti, Baker 1998). 
 
Köpbeslutsprocessen 
De konsumenter som har köpt varumärkena anser att brand origin är mindre viktigt än andra 
faktorer, som t.ex. pris och kvalitet, vid utvärderingen av alternativ i köpbeslutet. Detta 
innebär alltså att brand origin påverkar köpbeslutsprocessen i mindre utsträckning när 
konsumenterna känner till andra faktorer vilket överensstämmer med det som Al-Sulaiti och 
Baker visat om att brand origin endast har betydelse då övriga produktattribut inte är kända. 
Studien visar dock att konsumenternas köpbeslutsprocesser kan påverkas av varumärkets 
ursprung om varumärket anses ha bra kvalitet eller image tack vare ursprunget samt att de 
då kan tänka sig att betala lite mer för det. 
 
Eftersom konsumenterna påverkas av sin nationalitet i bedömningen av varumärkens brand 
origin så påverkar det även köpbeslutsprocessen, på så sätt att det är mer troligt att en 
konsument köper ett varumärke vars brand origin stämmer överens med konsumentens 
nationalitet. Detta beskriver även Kotler som menar att konsumenternas uppfattning om 
COO kan väcka patriotiska känslor på den inhemska marknaden. 
 
Eftersom de övriga associationerna som tillverkningsland, huvudkontorets placering eller 
ägarnas nationalitet inte är viktiga för konsumenterna så påverkar dessa inte heller 
köpbeslutsprocessen. De enda fallen då det kan påverka är när det sker ett ägarbyte och det 
nya ägarlandet har dåligt rykte. 
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Återkoppling 
Alla varumärkens brand origin enligt konsumenterna stämmer överrens med den image som 
företagen vill förmedla. Identiteten och imagen för brand origin överrensstämmer alltså med 
varandra precis som teorin säger att det bör vara. Vad gäller Gant så har de själva också den 
uppfattningen. 
 
I fallet Gant sker återkoppling mellan konsumenterna och företaget i och med att företaget 
genomför kundundersökningar. Det är även troligt att de andra företagen gör det eftersom 
de varumärkenas image och identitet också stämmer överens. 
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6. Resultat 

___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras resultatet som svarar på uppsatsens syften. Huvudsyftet är att 
undersöka varumärkens brand origin främst avseende hur konsumenterna uppfattar dem 
samt hur företagen marknadsför dem. Vad gäller syftet angående hur företagen 
marknadsför varumärkenas brand origin så anses även resultatet som något svagt på grund 
av den begränsade analysen. 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Hur uppfattar konsumenterna varumärkens brand origin? 
 

• IKEA är det varumärke som i princip alla konsumenter känner igen och kopplar till 
samma brand origin, Sverige. Varumärkena Volvo, Saab och Absolut känns igen av en 
stor majoritet och kopplas till samma brand origin. Volvos, Saabs, Absoluts och Tiger 
of Swedens brand origin är också Sverige. Lägst igenkänningsfaktor har varumärkena 
Tiger of Sweden och Gant, varav den sistnämnda har otydligt brand origin men med 
en antydan om att det är amerikanskt.  

 
• De utländska konsumenterna i studien har nästan samma uppfattning och kunskap 

om de ”svenska” varumärkenas ursprung som de svenska konsumenterna vilket 
beror på deras internationella erfarenhet. 

 
• Konsumenterna uppfattar brand origin för varumärkena Absolut, IKEA, Volvo och 

Saab som positiva för varumärkenas image och kvalitet. Detta beror på att 
egenskaper som uppfattas som svenska är relevanta för och kan överföras på dessa 
varumärken. 

 
• Brand origin för varumärkena Gant och Tiger of Sweden har konsumenterna ingen 

uppfattning om eller så anser de inte att det är positivt för varumärkena. Detta beror 
på att konsumenternas image om dessa varumärken inte innehåller brand origin eller 
att konsumenterna uppfattar flera olika möjliga ursprung till dessa varumärken.  

 
• För alla varumärken i studien så är brand origin mindre viktigt än andra 

varumärkesegenskaper i konsumentens köpbeslutsprocess. 
 

• Konsumenternas uppfattning om ett varumärkes brand origin påverkas av 
konsumentens nationalitet samt av övriga associationer till det land som utgör brand 
origin. Dessa faktorer kan göra att konsumenten är beredd att betala lite mer för 
varumärket. 

 
 
Hur marknadsför företag varumärkens brand origin? 
 

• Resultatet visar att alla varumärken som ingår i studien har ett brand origin som är en 
del av identiteten och som marknadsförs av företagen.  
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På grund av den begränsade empirin och analysen av företagsperspektivet kan tyvärr inga 
fler resultat presenteras som svar på den här delen av syftet. 
 
Vad är konsumenternas inställning till varumärkenas brand origin i de fall som ägaren bytt 
nationalitet? 
 

• Konsumenternas uppfattning om brand origin har inte ändrats då varumärkenas 
ägare bytt nationalitet. I många fall är de inte medvetna om nationalitetsbytet och 
om de vet om det så anser de att ägarskapet inte påverkar varumärkets image. 

 
• Ägarnas nationalitet kan påverka i de fall ett ägarbyte skett och det nya ägarlandet 

har dåligt rykte, det var dock inte fallet för något av varumärkena i studien. 
 
 
Finns det skillnader mellan olika branscher och inom samma bransch gällande 
konsumenternas och företagens uppfattning om brand origin? 
 

• Konsumenternas uppfattning om brand origin är otydligt för de båda varumärkena 
inom modebranschen, Gant och Tiger of Sweden, vilket beror på liten 
varumärkeskunskap eller att företagen kommunicerar flera olika brand origin. 

 
• Ägarnas nationalitet är något viktigare för varumärken inom bilbranschen än inom 

andra branscher. Konsumenterna uppger att det är viktigare och företagen förmedlar 
ursprunget starkare. 

 
 
Finns det skillnader mellan olika tillväxtformer gällande konsumenternas och företagens 
uppfattning om brand origin? 
 

• IKEA är det enda av varumärkena som har växt organiskt till skillnad från de övriga 
varumärkena som har blivit uppköpta. Resultatet visar inte på några skillnader då 
konsumenterna oftast inte vet eller inte bryr sig om hur varumärkena växt och 
företagen kommunicerar alla varumärkens brand origin på liknande sätt. 
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7. Slutsatser & Kritisk granskning  

___________________________________________________________________________ 
Här presenteras uppsatsens slutsatser som svarar på uppsatsens problem. Problem-
formuleringen lyder: Vilken betydelse har brand origin för globala varumärken som ägs av 
multinationella företag? 
Här diskuteras även problematiken kring den begränsade empirin och analysen för 
företagsperspektivet. Sist följer förslag till framtida forskning. 
___________________________________________________________________________ 
 
 

7.1 Slutsatser   

• Författarnas slutsats är att konsumenterna i hög utsträckning är medvetna om ett 
varumärkes ursprung och att de tycker att ursprunget bidrar med något positivt.  

 
• Konsumenterna lägger inte så stor vikt vid, eller så är de inte så medvetna om att det 

är multinationella företag som är ägare av varumärkena. Därför uppstår heller ingen 
konflikt i att varumärket har ett brand origin som inte stämmer överens med ägarnas 
nationalitet.  

 
• Brand origin kan i vissa fall påverka konsumenternas köpbeslut och det är i de fall då 

de väljer mellan olika varumärken som förutom brand origin har liknande egenskaper 
och pris. Då är det troligt att konsumenterna väljer det varumärke som har ett brand 
origin som har positiva associationer för produkttypen eller som motsvarar 
konsumentens egen nationalitet. 

 
• Inga direkta slutsatser kan dras från företagsperspektivet om vilken betydelse brand 

origin har för globala varumärken som ägs av multinationella företag.  
 
 

7.2 Kritisk granskning 

Metodproblem 
Det första problemet som den här uppsatsen har stött på är att det är svårt att se rent 
konkret hur företagen använder sig av varumärkesursprunget genom hemsidorna då det 
endast är en liten del av den totala marknadsföringsmixen. Det finns även en grundläggande 
problematik i att undersöka en liten del i ett varumärkes identitet i det här fallet brand 
origin, som inte kan härledas direkt till ett exakt värde, som till exempel ett 
varumärkesvärde. Det är sedan ännu svårare att kunna se och räkna på vad varumärkena 
tjänar på att använda sig av det i sin marknadsföring. Detta dels för att det är svårt att få tag 
på siffror vad t.ex. en marknadsföringskampanj ger för ekonomiskt utfall för varumärket, och 
dels för att, som tidigare nämnt, ursprunget oftast endast är en del av marknadsföringen.  
 
Brand origin är som sagt bara en del av varumärket och det innebär att det endast till en viss 
del påverkar köpbeslutsprocessen hos konsumenterna. Ändock är brand origin en del av 
varumärkesidentiteten och en faktor som påverkar konsumenterna, och just därför också en 
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faktor som är intressant att undersöka och som inte kan förbises inom utformandet av 
varumärkesstrategier. Vi människor är inte alltid rationella och fördomar och stereotyper 
påverkar oss dagligen. Att detta även speglar oss som konsumenter i köpbeslutsprocessen är 
givet. Att brand origin inte kan knytas till ett exakt värde samt att det till viss del bygger på 
konsumenters känslor gör att det är svårt att närma sig det här komplexa området.  
 
För att undersöka företagsperspektivet valde författarna att som metod intervjua företagen 
och göra en innehållsanalys av deras hemsidor för att se i vilken utsträckning de använde sig 
av ursprunget i sin marknadsföring. Förutom de grundläggande svårigheterna att 
konkretisera företagens användande av brand origin, som författarna inte riktigt insåg 
omfattningen av i uppsatsarbetets början så inträffade det ett annat problem som var att 
endast ett av företagen ville ställa upp på en intervju och ett företag som svarade på några 
frågor via mail. Ytterligare ett problem var att det fanns uppgifter som förmodligen varit bra 
för uppsatsen, som företagen inte ville lämna ut. Allt detta sammantaget leder till att 
författarna inte kunnat göra en ordentlig analys utifrån företagsperspektivet, vilket i sin tur 
leder till att inga resultat eller slutsatser kunnat dras. Författarna har inte heller hittat någon 
tidigare forskning som har tittat på brand origin ur företagens synvinkel, vilket inte har gett 
någon vägledning om angreppsätt på problemet. 
 
Författarnas önskan var att försöka få en så bred syn på hur brand origin uppfattas och 
används som möjligt, men det visade sig att de endast kunde använda sig av ett av 
perspektiven och att endast en del av problematiken och syftet blev besvarat. Författarna är 
dock inte ensamma om detta problem då den tidigare forskningen visar att detta är ett 
problematiskt område och även tidigare studier har haft problem och fått kritik. Den tidigare 
forskningen har kommit fram till olika slutsatser, främst på grund av att de närmat sig 
problematiken på olika sätt och att deras definitioner och synsätt har varit olika. De flesta 
har bara tittat på produkter och inte varumärken, och det finns även olika nyanser på 
definitionen av brand origin. Tidigare forskning som har tittat på begreppet COO har fått 
kritik för metodologiska problem för att begreppets COO betydelse har minskat i och med 
globaliseringen. Även om brand origin som begrepp är mer aktuellt och mer användbart 
finns det givetvis en problematik även kring detta begrepp, som författarna har upptäckt, så 
även om det är mer lämpligt att använda begreppet brand origin istället för COO så innebär 
det inte att alla de metodologiska problemen försvinner. Själva definitionen av begreppet 
brand origin gör att det är svårt att se på det ur företagsperspektivet. Ett alternativ hade 
kanske varit att endast titta på varumärkenas ursprung, alltså var de är grundade, men även 
det leder till problem, då det idag även finns så kallade ”born globals”, alltså företag som 
redan från födseln är globala och inte har någon specifik landstillhörighet.  Ett första fortsatt 
steg i forskningen borde vara att röna ut vilket förhållningssätt som lämpar sig bäst och hitta 
en standardisering av begreppen för att kunna jämföra forskning och på så sätt ta den 
framåt.  Det borde klaras ut att det finns en skillnad mellan att titta på produkter och 
tillverkningsland och varumärken och ursprungsland. Det verkas vara rörigt och finnas en 
förvirrning i den tidigare forskningen bland begreppen i detta ämne.  
 
Slutligen kan det sägas att problemet har varit att använda sig av ett begrepp och en 
definition, alltså brand origin, för två stycken olika perspektiv. Det fungerade bra för det ena 
perspektivet, konsumentperspektivet, men inte alls för det andra, företagsperspektivet.  
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Validitet och Reliabilitet 
Det bristande empiriunderlaget innebär att uppsatsens validitet anses som låg, då endast ett 
av perspektiven till fullo har kunnat användas och då endast syftena om konsumenternas 
synsätt har besvarats. Vad gäller uppsatsens reliabilitet så anses den som låg eller i princip 
obefintlig för företagsperspektivet men däremot så anses reliabiliteten för 
konsumentperspektivet som relativt hög. Anledningen till detta är att de två olika 
metoderna, enkäten och fokusgrupperna, överrensstämde och bekräftade varandra.  
Gällande den metod som ursprungligen avsågs för studien så genomfördes den lyckat för 
konsumentperspektivet men inte för företagsperspektivet. 
 
Förslag på alternativ metod/angreppsätt 
Uppsatsen hade givetvis fått en bättre generaliserbarhet och hade kunnat ge en djupare bild 
av hur brand origin används om författarna hade lyckats få alla företagen att ställa upp på en 
intervju. Förslag på hur metoden istället kunnat se ut, och som kanske skulle kunna innebära 
möjligheten att göra en bättre analys och kunna få fram resultat och slutsatser, hade varit en 
mer komplett studie av varumärkenas alla marknadsföringskampanjer och övrig 
kommunikation via alla kanaler ut till konsumenter. På så sätt genom en betydligt större 
population hade det varit möjligt att kunna se hur och i vilken utsträckning som företagen 
använder sig av och kommunicerar ut varumärkenas brand origin. Mycket av den tidigare 
forskningen har undersökt hur konsumenter uppfattar COO och brand origin, men det finns 
få studier om i vilken utsträckning som företagen egentligen använder sig av det. 
Anledningen till detta kan kanske vara just den begreppsförvirring som verkar råda och att 
de begreppen som finns i huvudsak fokuserar på just konsumentperspektivet och inte 
företagsperspektivet. Förslagsvis hade författarna uteslutande kunnat använda sig av 
konsumentperspektivet och fördjupat sig i det, eller kanske kunnat hitta ett annat begrepp 
och ett annat angreppssätt för att ta sig an företagsperspektivet.  
 
Trots denna problematik som författarna stött på och blivit varse tycker de fortfarande att 
det är ett intressant ämne och är övertygade om att detta är något som är viktigt för både 
företagen i deras arbete med att bygga upp och vårda ett varumärke, eftersom det är något 
som faktiskt påverkar konsumenterna. Författarna ser arbetet med uppsatsen som mycket 
lärorikt och de tar med sig insikter om hur komplicerade och tvetydiga forskarområden kan 
vara, vilket trots allt gör dem än mer spännande och intressanta att undersöka och försöka 
föra framåt. 
 
 

7.3 Förslag till framtida forskning 

Ursprunget visade sig vara en av de mindre viktiga faktorerna vid köpbeslutsprocessen för 
konsumenterna. Däremot är kvalitet ofta en av de viktigaste faktorerna, och kvalitet kopplas 
i sin tur ofta ihop med ursprunget. Studien visar att det svenska ursprunget förknippas med 
hög kvalitet vilket visar att det de facto är just ursprunget som är viktigt, även om det 
gömmer sig bakom en annan faktor. Det är alltså möjligt att brand origin är viktigare för 
konsumenterna än vad författarnas slutsatser visar och att det kan vara en av de viktigaste 
faktorerna för konsumenterna, men som gömmer sig bakom begreppet kvalitet. Om 
företagen kan använda sig av dessa stereotyper och uppfattningar om Sverige som ett land 
som producerar varor med hög kvalitet så är det en möjlighet för Sverige att behålla och 
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skapa arbetstillfällen på den svenska arbetsmarknaden genom att huvudkontor och 
varumärkesvård av varumärken med koppling till Sverige behålls här. Ett varumärkes 
ursprung skapas alltid i förhållande till något annat, ett annat ursprung. Därför blir de globala 
varumärkenas ursprung kanske än mer viktiga och framträdande ju mer globaliserad världen 
och företagen blir. Kontraster mellan de globala varumärkena gör det lättare för 
konsumenterna att skilja dem åt och företagen kan därför använda ursprung som en 
differentieringsstrategi på den globaliserade marknaden. Kanske är även detta än mer 
framträdande och betydelsefullt för varumärken med svenskt brand origin då de kommer 
från ett så pass litet land och därmed blir det unika med ursprunget starkare än om 
ursprunget varit exempelvis amerikanskt eftersom det är ett mycket vanligare ursprung 
bland dagens globala varumärken. 
 
Resultatet visar på några skillnader mellan varumärken inom olika branscher. Författarna 
anser därför att det skulle vara intressant att undersöka dessa skillnader närmare och om de 
verkligen är branschspecifika. För det första är varumärkens ägares nationalitet något 
viktigare inom bilindustrin än i de andra branscher som ingick i studien. Med tanke på att de 
två varumärkena Volvo och Saab har varit i försäljningsprocesser under den tid som arbetet 
med magisteruppsatsen pågått så skulle det vara intressant om framtida forskning 
undersökte hur dessa varumärkens brand origin påverkas när de framtida ägarskapen står 
klara. För det andra så visar analysen att varumärkena Gant och Tiger of Sweden 
marknadsför parallella ursprung förutom brand origin. Detta ansågs dock inte tillräckligt 
säkert för att betraktas som ett resultat men med koppling till resultatet att konsumenternas 
uppfattning om Gants och Tiger of Swedens ursprung är otydlig så är det ändå intressant att 
undersöka vidare. Det skulle vara intressant att i framtida forskning gå in djupare på 
modebranschen för att undersöka om enstaka kollektioner marknadsförs med hjälp av 
ursprung och hur det påverkar varumärkens övergripande brand origin. 
 
Denna magisteruppsats behandlar endast olika varors varumärken. Författarna anser därför 
att det även skulle vara intressant att undersöka globala varumärken från tjänsteföretag för 
att se om det finns några skillnader i hur brand origin uppfattas när det gäller tjänster.  
Varumärkens brand origin är dock ett relativt outforskat fält och det finns en lucka i den 
tidigare forskningen på detta specifika område eftersom den tidigare oftast handlat om COO 
istället för brand origin. Därför anser författarna att det generellt krävs fler studier kring 
konsumenters syn på varumärkens brand origin för att resultatet av denna magisteruppsats 
ska kunna jämföras med andra studier. Då denna uppsats bygger på en flerfallstudie med låg 
generaliserbarhet skulle det som sagt vara intressant med en större undersökning på ännu 
fler varumärken för att kunna göra en generalisering och se om det finns några skillnader 
och/eller likheter med varumärken med ursprung från andra länder. 
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Bilaga 1 – Konsumentenkät 
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Bilaga 2 – Fokusgruppfrågor 

Information till respondenterna innan fokusdiskussionen börjar 

Vår magisteruppsats handlar om multinationella företags varumärken och deras ursprung. 
Ett varumärkes ursprung kan vara: den plats, region eller land som förknippas med 
varumärket.  Vi vill med den här studien undersöka både hur företag använder brand origin i 
sin marknadsföring och vilken roll det spelar för konsumenterna.  

Frågor som ställs om varje varumärke (ca 10 min/varumärke) 

1. Känner ni till följande varumärke? 

2. Har ni köpt detta varumärke? 

3. Om nej, varför inte? 

4. Om ja, Vad var viktigt när du köpte varumärket? 

4.1 Varför valde du just det varumärket och inte något annat? 

5. Vilket land associerar ni detta varumärke med? 

5.1 Spelar det någon roll var varumärket är tillverkat? 

5.2 Spelar det någon roll var huvudkontoret ligger? 

5.3 Spelar det någon roll vilken nationalitet ägarna har? 

5.4 Om ni skulle få reda på att tillverkningslandet/huvudkontoret/ägare 
ändrats/flyttats skulle er inställning till varumärket ändras? (Denna fråga 
anpassas till Saab, Volvo, Absolut, Gant och Tiger eftersom de nyligen har eller 
kommer att byta ägare) 

6. Tycker ni att varumärkets ursprung ger positiva eller negativa associationer till 
varumärket? 

Allmänna frågor (ca 20 min) 

7. Tycker ni att ett visst land kan ge ett varumärke mer eller mindre trovärdighet? 

7.1 T.ex. skulle ni hellre köpa ett Italienskt pastamärke än ett norskt pastamärke?  

7.2 Skulle ni hellre köpa ett varumärke som ger er positiva associationer tack vare 
ursprunget? Varför/varför inte? 

7.3 Skulle ni vara beredda att betala mer för ett varumärke som ger er positiva 
associationer tack vare ursprunget? Varför/varför inte? 

7.4 Finns det situationer när ni har valt bort ett varumärke på grund av ursprunget? 
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Bilaga 3 – Varumärkenas största marknader  

GANT 

Tyskland, UK, Spanien, Italien, Sverige (Louise de Verdier). 
 
Absolut Vodka 
USA, Sverige, Canada, Grekland, Global Travel Retail (Pernod Ricards 
hemsida/Brands/Absolut Vodka). 

 
IKEA 
Tyskland, USA, Frankrike, Storbritannien, Italien (IKEA:s hemsida/Om IKEA/Fakta & Siffror). 
 
Volvo 
USA, Sverige, GB, Tyskland, Ryssland (Volvo Car Corporation Global Newsroom). 
 
Saab 
USA, GB, Sverige, Tyskland, Italien (Saabs hemsida/Om Saab). 
 
Tiger of Sweden 
Tiger of Sweden redovisar inte försäljning per land. Ägarna IC Companys redovisar dock den 
totala försäljningen för alla sina varumärken per land. Då Tiger of Sweden utgör det näst 
största varumärket sett till försäljning i IC Companys portfölj så har författarna gjort 
antagandet att Tiger of Swedens största försäljningsländer motsvarar den totala portföljens. 
IC Companys största marknader: Sverige, Danmark, Norge, Holland, Finland (IC Companys 
årsredovisning 08/09). 
 
Vägd sammanräkning 
Varje land får poäng från 5 till 1, där 5 motsvarar det största försäljningslandet och 1 det 
femte största försäljningslandet.  

 
Enligt den vägda sammanräkningen så är de fyra 
största försäljningsländerna USA, Tyskland, 
Sverige och Storbritannien. Den femte största 
marknaden är både Danmark och Italien men 
eftersom Italien förekommer flest antal gånger så 
ses det som mer representativt. Eftersom ingen 
av författarna kan italienska så har dock 
Frankrike, som endast har ett poäng mindre, valts 
istället för Italien. Frankrike är, precis som Italien, 
ett latinskt land i Europa. 
 

Land/Marknad Poäng Totalt 
USA 5+4+5+5 19 
Tyskland 5+5+4+4 18 
Sverige 1+4+4+3+5 17 
Storbritannien 4+2+3+4 13 
Danmark 4 4 
Italien 2+1+1 4 
Canada 3 3 
Frankrike 3 3 
Norge 3 3 
Spanien 3 3 
Grekland 2 2 
Holland 2 2 
Finland 1 1 
Ryssland 1 1 
Travel 1 1 
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Bilaga 4 – Intervjufrågor Gant 

Inledning: Vår magisteruppsats handlar om multinationella företags varumärken och deras 
brand origin. Den definition av brand origin som vi valt att använda oss av för denna studie 
är: den plats, region eller land som varumärkets målgrupp förknippar med varumärket.  Vi 
vill med den här studien undersöka både hur företag använder varumärkenas brand origin i 
sin marknadsföring och vilken roll det spelar för konsumenterna. Resultatet av den här 
studien kan hjälpa er som företag att få svar på hur viktigt brand origin är, vad det bidrar till 
rent ekonomiskt samt hur man konkret kan mäta effekterna. 
 
Inledningsfråga: 

1. Kan ni berätta lite om varumärket?  
1.1 Vad är varumärkets viktigaste egenskaper? 
1.2 Hur skulle ni kortfattat beskriva varumärket? 

 
Existens av brand origin: 

2. Anser ni att ert varumärke har ett tydligt ursprung? 
2.1 Vilket är ursprunget och hur/på vilket sätt visar det sig/tar det sig uttryck? 
2.2 Har ni medvetet lagt in ursprunget som en del av varumärkesbyggandet? 

 
Betydelsen av brand origin: 

3. Anser ni att ursprunget är betydelsefullt för varumärkets identitet? På vilket sätt och i 
vilket/vilka sammanhang? 

4. Vilken betydelse har varumärkets ursprung i förhållande till andra 
varumärkesegenskaper? (Mer eller mindre viktigt, är de beroende eller oberoende av 
varandra?) 

 
Användning av brand origin: 

5. Använder ni er av varumärkets ursprung/försöker ni kommunicera ut bilden av ett 
ursprung i er marknadsföring av varumärket? 
5.1 På vilket sätt använder ni ursprunget? Hur uttrycker/förmedlar ni ursprunget? 
(abstrakt, konkret) 

 
Överensstämmande identitet/image: 

6. Anser ni att det brand origin som ni kommunicerar ut stämmer överens med det som 
konsumenterna uppfattar? 
6.1 Har ni undersökt konsumenternas uppfattning om brand origin? Hur och vad var 
resultatet? 
6.2 Har ni några exempel på likheter/skillnader mellan er bild och konsumenternas 
bild? 

 
Betydelsen av ägarbytet för brand origin: 

7. Anser ni att ägarbytet har förändrat/påverkat bilden av varumärkets brand origin hos 
konsumenterna? 
7.1 Har ni något exempel hur det har påverkats eller förändrats? 

8. Har er marknadsföring av varumärket förändrats efter ägarbytena? På vilket sätt? 
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8.1 Om ja, varför har marknadsföringen förändrats? (Kan förändringarna kopplas till 
brand origin?) 

 
Utveckling/förändring av brand origin över tid: 

9. Anser ni att varumärkets brand origin har förändrats över tiden/historiskt sett? (Har 
det t.ex. blivit mer eller mindre viktigt allteftersom företaget har växt, ägarnas 
nationalitet skiftat och när företaget blivit ett stort internationellt företag?) 
9.1 Har ni aktivt/medvetet förändrat bilden av ursprunget eller har det utvecklats 
naturligt med tiden? 

 
 
Kampanjer: (frågor att ställa innan intervju för att ge företaget möjlighet att kolla upp 
kampanjer och material) 

10. Vilka marknadsföringskampanjer för varumärket har ni haft under 2008/2009? 
10.1 I vilka medier? 
10.2 Vilket budskap har kampanjerna förmedlat? 
10.3 Har ni anspelat på varumärkets ursprung i dessa kampanjer? På vilket sätt? 
10.4 Hur stor budget har kampanjerna haft? Hur stor del av budgeten gick till brand 

origin? 
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Bilaga 5 – E-mailfrågor Absolut 

1. Anser ni att ursprunget är betydelsefullt för varumärkets identitet? I så fall på vilket sätt och i 

vilket/vilka sammanhang? 

2. Har ni undersökt konsumenternas uppfattning om varumärkets ursprung? Hur och vad var 

resultatet?  

3. Har ni siffror på hur mycket varumärket är värt? Om ja, hur har ni mätt det värdet?  

4. Hur många anställda har ni som jobbar med marknadsföringen? 

5. Är ursprunget en viktig del av marknadsföringsarbetet/varumärkesbyggandet? 
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Bilaga 6 – Innehållsanalys av varumärkenas hemsidor 

Totalt antal hemsidor som ingår i innehållsanalysen är 20 stycken. 

Gant 

Totalt 2 hemsidor, northset och southset. 

Northset (norra halvklotet)  

Explicit   

Vilka ord/vad? Sammanhang/var? 

En ingående historiebeskrivning av Gants amerikanska 
arv 

Hemsidan/The Gant Story/An American 
heritage 

Originating from the traditions and lifestyles of 
America's East Coast… 

Hemsidan/Gant Company/Gant in brief 

…three Swedish entrepreneurs received the rights to 
design and market a proprietary Gant collection in 
Sweden. In pace with their Swedish sucess… 

Hemsidan/Gant Company/Gant in brief 

The three-floor store is situated on a beautiful corner 
and is the first in Sweden where Gant customers will 
be able to experience the complete Gant world, the 
East coast American lifestyle that saturates all labels… 

Hemsidan/Press room/Press releases 

Gant 60-årskampanj, med historiebeskrivning, filmen 
"the American Dream" med historia och bilder från 
amerikanska miljöer 

Hemsidan/60-years 

 

Implicit  

Vilka ord/hur? Sammanhang/Var? 

The British experience Hemsidan/Our Collections 

Text om ”London's East End” och klädesplagget kilt. Hemsidan/Gant Magazine 

Gant's left over clothes in Sweden are given to the 
Red Cross. 

Hemsidan/Gant Company/Responsible 
fashion 

Bilder från amerikanska miljöer Hemsidan/The Gant Story/Picture archive 

Bilder från amerikanska miljöer Hemsidan/Press room/Press images 

 

Southset (södra halvklotet) 

Samma info som i northset, med undantag av att första sidan på Our Collections visar 
sommarkollektionen (höst och vinterkollektionen British experience finns alltså inte med) samt att 
60-årskampanjen inte finns på southset versionen. 

 

 

 



Glocal Brands  Ericsson & Noresved   

 

77 

 

Absolut 

Totalt 2 hemsidor, en gemensam för Sverige, Storbritannien, Frankrike och USA på engelska 
och en för Tyskland på tyska. Då den tyska hemsidan innehöll samma information som den 
engelska (med undantag av info om en lokal utställning som inte anknöt till något ursprung) 
så redovisas hr endast den engelska versionen. 

Explicit    

Vilka ord/vad? Sammanhang/var? 

ABSOLUT RASPBERRI is not a misspelling. It’s meant 
that way to remind you of the Swedish origin of 
ABSOLUT. Get the rest of the Swedish tale about 
ABSOLUT RASPBERRI right here. 

Hemsidan/Produkter 

The story behind the name ABSOLUT KURANT is 
black currant, a typical Swedish berry from which the 
flavor is taken. When launched in 1992 it was a 
tribute to the Swedish origin of ABSOLUT. Originally 
it was even supposed to be called ABSOLUT VINBÄR 
since the Swedish word for black currant is vinbär…  

Hemsidan/Produkter 

Since wild raspberries are often found in the Swedish 
hillsides, nothing could be more natural than 
introducing ABSOLUT RASPBERRI. 

Hemsidan/Produkter 

The mandarin fruit originates from China, while 
ABSOLUT MANDRIN of course comes from Sweden – 
although it´s highly appreciated all over the world. 

Hemsidan/Produkter 

ABSOLUT APEACH is inspired by a part of the world 
far from its homeland, Sweden. 

Hemsidan/Produkter 

Historiebeskrivning av Smith, Åhus och svensk snö. 
 
Vid varje produktbeskrivning utom Mandarin. Totalt 
15ggr. 

Hemsidan/Produkter 

Film med historiebeskrivning av Smith, Stockholm, 
Åhus, svensk kunskap om vodkatillverkning. Bilder 
från Stockholm, V & S, natur, röda stugor, svensk 
flagga, skärgård, Luciatåg på is/snö, 
midsommarfirande i folkdräkt, en ren, vikingaskepp, 
ursprungliga flaskan med svensk text, världskarta 
med streck från Sverige till USA, bilder av Smith, 
drickande/festande blonda människor. 

Hemsidan/About Absolut/Story of Absolut/History 

Film med beskrivning av Absoluts "creative heritage" 
som börjar med Smith, en visionär som 
revolutionerade vodkaindustrin/tillverkningen i 
Sverige, flaskan från en antikaffär i Gamla Stan i 
Stockholm 

Hemsidan/About Absolut/Story of 
Absolut/Heritage 
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Film om produktionen, beskrivning och bilder från 
Åhus, Skåne, en liten stad i södra Sverige som inte 
syns i en världsatlas men som tillverkar all Absolut i 
hela världen, i Åhus växer vintervete sedan 
århundraden, vattnet som behövs för att producera 
Absolut kommer från en djup källa i Åhus, "one 
source", fortfarande samma process som "kungen av 
vodka" Smith uppfann. 

Hemsidan/About Absolut/Story of 
Absolut/Production 

 

Implicit   

Vilka ord/hur? Sammanhang/Var? 

With its roots in the north, vodka is nowadays a truly 
global spirits. 

Hemsidan/Drinkrecept/Vodka drinks 

The name means "lemon" in Swedish, and it is made 
from citrus fruits. 

Hemsidan/Drinkrecept/Absolut citron 

You probably have to be Scandinavian to get the 
word “citron”, which actually means “lemon”. 

Hemsidan/Produkter 

You probably can figure out the flavor of ABSOLUT 
KURANT even if you don’t speak Swedish. 

Hemsidan/Produkter 

And as you might suspect, “peppar” means pepper. Hemsidan/Produkter 

So is the 18th century medicine flask found in an 
antique store in Stockholm that gave inspiration to 
the iconic ABSOLUT VODKA bottle. 
 
Samma kommentar finns på informationen om 3 
specialflaskor (naked, rock, maskerad) 
 

Hemsidan/Produkter 

Reklamkampanjen "In an absolut world" filmen visar 
snö, skog och vetefält 

Hemsidan/In an absolut world 

The creative art work in every ABSOLUT ICEBAR is 
built by nothing but crystal clear ice from Torne River 
in northern Sweden. 

Hemsidan/About Absolut/ Absolut Icebar 
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IKEA 

Totalt 5 hemsidor för Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA. Då alla 
hemsidorna har samma innehåll, översatt till respektive lands språk, redovisas här endast 
den svenska hemsidan. 

Explicit    

Vilka ord/vad? Sammanhang/var? 

En ritad bild på ett IKEA varuhus med en svensk 
flagga på en flaggstång bredvid 

Hemsidan/Jobba på IKEA 

Det är ingen slump att IKEA:s logo är gul och blå 
precis som färgerna i den svenska flaggan.  
  
I Sverige spelar naturen och hemmet en viktig roll i 
människors liv. "Ett av de bästa sätten att beskriva 
den svenska inredningsstilen är faktiskt att beskriva 
naturen – massor av ljus och frisk luft, men ändå 
återhållsam och opretentiös"  

Hemsidan/Om IKEA/Vårt Svenska Arv  

Många människor förknippar Sverige med en sund 
livsstil. Den här svenska livsstilen återspeglas i IKEA 
sortimentet. 

Hemsidan/Om IKEA/Vårt Svenska Arv/Svensk Livsstil 

 I slutet av 1800-talet kombinerade konstnärerna 
Carl och Karin Larsson klassiska influenser med en 
varm svensk allmogestil. De skapade en modell för 
den svenska inredningsstilen som i dag är känd runt 
om i världen. 

Hemsidan/Om IKEA/Vårt Svenska arv/Historiska 
influenser 

Sverige är internationellt känt för säkerhet och 
kvalitet som man kan lita på. 

Hemsidan/Om IKEA/Vårt Svenska arv/Våra 
Småländska Rötter 

 IKEA grundades när Sverige började bli ett exempel 
på ett samhälle där man brydde sig om varandra och 
där rik och fattig behandlades lika. 

Hemsidan/Om IKEA/Vårt Svenska arv/Folkhemmet 

 

Implicit   

Vilka ord/hur? Sammanhang/Var? 

Huvudfärgerna på hemsidan är gul och blå Hemsidan 

Vem som helst kan tillverka en produkt med hög kvalitet 
till ett högt pris, eller en produkt med låg kvalitet till ett 
lågt pris. Men att tillverka bra produkter till låga priser är 
inte lika enkelt. Då måste man tänka annorlunda och 
hitta lösningar som både sparar pengar och är innovativa. 
Det har varit IKEA:s fokus sedan fokus sedan det 
grundades i Småland. 

Hemsidan/Om IKEA 
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Volvo 

Totalt 5 hemsidor för Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA. Då alla 
hemsidorna har samma innehåll, översatt till respektive lands språk, redovisas här endast 
den svenska hemsidan samt den tyska hemsidan som innehöll några undantag. 

Svenska hemsidan   

Explicit    

Vilka ord/vad? Sammanhang/var? 

Värdet av kvalitet. I Skandinavien tillverkar vi 
saker för att de ska hålla. 

Hemsidan/Om Volvo/ Kvalitet 

Volvos bilar är en välbalanserad sammansättning 
av konst och teknik - ett perfekt exempel på 
Skandinavisk design.  

Hemsidan/Om Volvo/ Design 

Skandinavisk design kännetecknas inte bara av 
högt hantverkskunnande utan även av elegant 
enkelhet och funktionalitet. Funktion har alltid 
varit lika viktigt som utseendet i Skandinavien och 
för Volvo innebär det att både skönheten och 
säkerheten sitter i högsätet i vår designprocess.  

Hemsidan/Om Volvo/ Design 

Grundades i Göteborg Hemsidan/Om företaget/Företagsinformation 

 

Implicit   

Vilka ord/hur? Sammanhang/Var? 

2003 fick Volvo Skövdeverken ta emot det 
prestigefyllda World Class Award for Total 
Productive Maintainance.  

Hemsidan/Kvalitet/Visste du att? 

 

Tyska hemsidan  

Explicit    

Vilka ord/vad? Sammanhang/var? 

En Lucia på första sidan. De vill att man ska 
besöka en Volvoåterförsäljare för att fira den 
svenska Lucia-traditionen (med en ny 
Volvomodell). 

Hemsidan/Första sidan 

Samma text här om Kvaliteten och Designen 
(Saker som håller och perfekt balans mellan konst 
och teknik).  

Hemsidan/Design/Kvalitet 

Info om vart det grundades Hemsidan/Om Volvo/ Datum och Fakta 
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Saab 

Totalt 5 hemsidor för Sverige, Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA. Då de fyra 
förstnämnda har samma innehåll, översatt till respektive lands språk, redovisas här endast 
den svenska hemsidan samt den amerikanska hemsidan som var annorlunda.  

Svenska hemsidan  

Explicit   

Vilka ord/vad? Sammanhang/var? 

Skandinavisk enkelhet har aldrig varit så avancerad Hemsidan/Första sidan/Saab 9-5 

Swedish nature inspires Saab, rocks, sea, forest, 
mountains, wild life, shifting seasons, that's where we 
test our cars 

Hemsidan/Saab 9-5/Perspektiv/Inspiration 

Being a Swedish company we have to have a different 
perspective on safety, there are 350 000 mooses in 
the forests 

Hemsidan/Saab 9-5/Perspektiv/Säkerhet 

Swedish aircrafts engineers designed the first Saab car 
in 1947 

Hemsidan/Saab 9-5/Perspektiv/Flygarv 

Skandinavisk design visar vilken skönhet som finns i 
enkla, organiska former 

Hemsidan/Saab 9-5/Funktioner/Signaturljus 

Ansvarige för internationell försäljning och 
marknadsföring hos Saab Automobile Sverige 
presenterar 9-5 i en film från internationell bilmässan 

Hemsidan/Saab 9-5/Video 

Our Scandinavian origins gives us a different view of 
things 

Hemsidan/Köpa och äga/Tjänster 

Reklamfilm 2009 som visar en jordglob som zoomas in 
på Trollhättan, en älg, svenska landskap/natur, musik 
av Asha Ali 

Hemsidan/Saabs värld/Filmer/Commercials 

Saab museum och fabriksbesök på Saab Automobile 
AB i Trollhättan 

Hemsidan/Saabs värld/Vårt arv/Museum 

 

Implicit  

Vilka ord/hur? Sammanhang/Var? 

bild av snöflinga, älg, myra med löv som symboler för 
inspiration, säkerhet och kraft 

Hemsidan/Saab 9-5/Våra perspektiv 

På Saab inspireras vi ofta av naturen, vi tycker t.ex. att 
is är vackert. 

Hemsidan/Saab 9-5/Funktioner/Som hugget 
i is 

Film med Saab som åker i snölandskap, hundsläde och 
ishotellet i Jukkasjärvi 

Hemsidan/Saabs värld/Saab widget 

Film från internationella bilmässan, uppträdande av 
svenska artisten Asha Ali 

Hemsidan/Saabs värld/Filmer 
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Film med Saab Performance team, enligt inledande 
text inspelad på Tullinge airfield, Stockholm, Sweden 

Hemsidan/Saabs värld/Filmer 

Film med bil som kör i vinterlandskap, snö och skog Hemsidan/Saabs värld/Innovation/XWD 

Den vita bilen på museet är den första som byggdes 
och som visades på Stockholms bilsalong 1956 där 
den blev en sensation. I september 1996, 40 år 
gammal, satte den här bilen körd av Erik Carlsson - 
nytt svenskt hastighetsrekord i klassen… 

Hemsidan/Saabs värld/Vårt arv/Museum 

Då totalsegrade stig Blomqvist i Svenska Rallyt med 
sin Saab 99 turbo, det var första gången i historien 
som en turboladdad bil vann ett VM-rally. 

Hemsidan/Saabs värld/Vårt arv/Museum 

 

Amerikanska hemsidan  

Explicit  

The little Swedish car company that used to build jets. Hemsidan/About Saab/Who we are 

If you're a Saab enthusiast, you'll discover our 
museum in Trollhattan, Sweden… 

Hemsidan/About Saab/Saab museum 

Svenska Aeroplan Aktiebolaget (SAAB) is founded in 
Trollhättan, Sweden… 

Hemsidan/About Saab/Saab 
heritage/Timeline 

The new Sonett features a totally redesigned body 
styled in Italy 

Hemsidan/About Saab/Saab 
heritage/Timeline 

 

Implicit  

The word viggen, it should be noted, is Swedish for 
thunderbolt. 

Hemsidan/About Saab/Saab 
heritage/Timeline 

Film från Saabs BioPowermodevisning i New York med 
svenska designern Josefin Lassbo som gör miljövänliga 
kläder 

Hemsidan/About Saab/Saab Audio Video 

Film från Saab BioHybrid premiär i Genève 2008 med 
blonda "reportern" Malin Hellberg, som intervjuar 
Hans Hedberg från Tekniken värld som, som svensk, 
är positiv till bilen. GM Europe säger att bilen har 
Skandinavisk design. Intervju med Kaj Zackrisson, 
svensk professional big mountain skier som tycker att 
bilen är cool  

Hemsidan/About Saab/Saab Audio Video 

Saab is in the final stages of negotiations with 
Sweden's National Debt Office and we expect 
confirmation from the European Commission that 
Sweden's state guarantee conforms with EU rules on 
state aid. 

Hemsidan/Owners/Owner Benefits/Q&A 
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Tiger of Sweden 

Totalt 1 internationell hemsida på engelska. 

Explicit   

Vilka ord/vad? Sammanhang/var? 

The Tiger of Sweden Autumn-winter 2009 collection 
takes its inspiration from the highlight periods of 
Parisian nightlife, and more specifically the French 
capital's love affair with Russian culture. 

Hemsidan/första sidan 

Jonas and Emma from the office in Stockholm went 
over to help Laurence our Canadian friends with the 
opening (ny butik i Canada). 

Hemsidan/Inside blog/Stores 

Over the years, Tiger of Sweden has established 
excellent relations with the top Italian materials 
suppliers. 

Hemsidan/Inside blog/Product news 

The Women’s Label has Greta Garbo as its main 
source of inspiration, the Swedish actress that was as 
beautiful as she was mysterious. 

Hemsidan/Inside blog/Inspiration and 
Culture 

The party ended with that we violated some of 
Sweden’s most distinguish artists musical 
compositions on Singstar. 

Hemsidan/Inside blog/People 

Italians do it better, anyway when it comes to fabrics. 
We use fabrics from renowned weaver families like 
Luigi Botto, Loro Piana and Cerrutti, all situated in the 
Biella district.  

Hemsidan/Inside blog/Tailoring and 
techniques 

The history of Tiger begins in 1903 when Marcus 
Schwartzman and Hjalmar Nordström founded the 
company in Uddevalla (a rather small town on the 
Swedish westcoast) that would later become known 
as Tiger. 

Hemsidan/Inside blog/Tiger of Sweden 
history 

This was the start of the major textile crisis in Sweden. 
During the crisis 70 000 people lost their jobs in 
Swedish textile industry. In order to save jobs, the 
Swedish government started buying up the textile 
companies. In the mid sixties the government bought 
Tiger. Tiger had to focus on export (only allowed to 
sell to a couple of stores in Sweden). Instead Tiger 
became a prestigious supplier of suits in the UK (for 
instance to Marks and Spencer) and in America. 

Hemsidan/Inside blog/Tiger of Sweden 
history 

 

Implicit  

Vilka ord/hur? Sammanhang/Var? 

Our dear friends in Mando Diao released their 4th 
album “Give me fire!” earlier this spring. 

Hemsidan/Inside blog/Friends 
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Swedish footballer Anders Limpar played for the city’s 
team Cremonese during 89-90, before joining Arsenal 
(nämns i nyheten om en ny butik i Italien). 

Hemsidan/Inside blog/General news 

Our dear friend Håkan Hellström is now on the road 
again 

Hemsidan/Inside blog/Friends 

Our friends the Hives are out on the road, but have 
signed 2 ties that you now have the chance to win. 

Hemsidan/Inside blog/Friends 

Our friends The Hives are doing a European tour at 
the moment… 

Hemsidan/Inside blog/Friends 

Pier Luigi is in Stockholm to talk about the Wave, 
which I’ve written about earlier. 

Hemsidan/Inside blog/General news 

Talking with designer Sofia Jönsson, she explained 
that it’s a reverse Scandinavian look-going away from 
the narrow fits and minimalist expressions to a more 
confident and colorful jargon, where the Japanese 
inspiration has been extremely important. 

Hemsidan/Inside blog/Inspiration and 
Culture 
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Bilaga 7 – Diagram enkätundersökningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Diagram 1: Nationaliteter enkätundersökning 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Diagram 2: Associeringsland GANT. 
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Diagram 3: Viktiga faktorer vid köp av produkter från GANT. Samma skala som vid tidigare diagram 
av denna typ används. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 

Diagram 4: Associeringsland Absolut 
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Diagram 5: Viktiga faktorer vid köp av Absolut. Skalan går från 0 till 4 där 0 motsvarar 

svarsalternativet ”vet ej”, 1 motsvarar ”inte alls viktigt”, 2 motsvarar ”mindre viktigt”, 3 motsvarar 
”ganska viktigt” och 4 motsvarar svarsalternativet ”mycket viktigt”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Diagram 6: Associeringsland IKEA. 
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Diagram 7: Viktiga faktorer vid köp av produkter från IKEA. Samma skala som vid tidigare diagram av 
denna typ används. 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 8: Associeringsland Volvo 
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Diagram 9: Viktiga faktorer vid köp av Volvo. Samma skala som vid tidigare diagram av denna typ 
används. 

 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diagram 10: Associeringsland Saab 
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Diagram 11: Viktiga faktorer vid köp av Saab. Samma skala som vid tidigare diagram av denna typ 
används. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagram 12: Associeringsland Tiger of Sweden. 
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Diagram 13: Viktiga faktorer vid köp av Tiger of Sweden. Samma skala som vid tidigare diagram av 
denna typ används. 

 
 
 

 
 

 
 

Diagram 14: Om varumärkets ursprung påverkar dess image. 
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Diagram 15: Om varumärkets ursprung påverkar dess kvalitet. 

 

 

 

 

Diagram 16: Kännedom om ägarbyte för Absolut, Volvo, Saab och Tiger of Sweden. 
 


