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Abstract 
The purpose of this paper is to explore the use of Country of Origin and its relevance in the 

global market by investigate whether a Country Image can be related to brands rather than 

products. The essay has a deductive approach since it is founded on existing theory in 

Country of Origin, positioning and brand strategies. A qualitative study in the form of 

interviews with selected firms obtained to answer the essay’s purpose. The conclusions of this 

paper is that Country of Origin is not a relevant strategy since the brand’s country image is 

more important than the product’s country image. Country of Origin must therefore be 

modified to better suit the current market conditions and provide company specific guidelines 

for the use of the marketing strategy since the country image is still considered relevant. 
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Sammanfattning 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga användningen av Country of Origin och dess 

relevans på den globala marknaden genom att undersöka om en landsimage kan relateras till 

varumärke istället för produkt. Uppsatsen har en deduktiv ansats då den grundar sig på 

tidigare teori inom området Country of Origin, positionering samt varumärkesstrategier. En 

kvalitativ undersökning i form av djupintervjuer med valda företag genomfördes för att kunna 

besvara uppsatsen syfte. Slutsatserna till uppsatsen är att Country of Origin inte längre är en 

relevant strategi eftersom varumärkets landsimage är mer relevant än produktens härkomst. 

För att bättre passa dagens marknadsförutsättningar behöver COO därför modifieras och ge 

företag konkreta riktlinjer vid användningen av marknadsstrategin eftersom landsimage 

fortfarande anses vara relevant, men då i relation till varumärket. 

 

 

Nyckelord: Country of Origin, varumärkesstrategier, landsimage, positionering, 

differentiering, WTO  
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1. Inledning 
I denna del presenteras bakgrunden till uppsatsens primära innehåll inom området Country  
of Origin och problemet kring denna strategi, följt av syftet och avgränsning. 
___________________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 
 
Produkter och dess karaktärsdrag är i dag lätta att kopiera, varför unika karaktärsdrag från 
varumärken blir ett användbart verktyg för marknadsförare i avseende att stå emot hög 
konkurrens på den globala marknaden (Fuch & Diamantopoulos, 2009). Det är således 
varumärket som gör produkterna unika samtidigt som det representerar ett värde. Varumärken 
har generellt en social och emotionell påverkan på konsumenter och forskning tyder på att 
konsumenter är mer villiga att betala för produkter från industrialiserade länder där 
tillexempelvis ”made in Switzerland” associeras med högkvalitativa produkter (Kotler & 
Gertner 2002). Det finns flera tillvägagångssätt för att kunna positionera ett varumärke på en 
marknad med hög konkurrens som kan vara olika effektivt beroende på typ av bransch och 
marknad, men det viktiga är att urskilja varumärket från konkurrensen och skapa unika 
attribut som konsumenterna attraheras av (Porter, 2008). I det fall där varumärket eller 
produkterna kan få en positiv association är det då också lämpligt att använda en landsimage 
för att skapa ett mervärde. En landsimage kan förklaras som det intryck människor har i 
förhållande till landet och uppfattningen grundas till stor del på den historia landet har, men 
också den bild media ger (Kotler & Gertner, 2002).  
 
En av många faktorer som antas påverka konsumenters varumärkeskunskap är Country of 
Origin (i fortsättningen benämnt som COO). COO definieras som det land där tillverkningen 
eller sammansättningen av produkten eller tjänsten sker. Det har visat sig att COO-strategin 
påverkar konsumenternas utvärderingar av produkter genom två dimensioner, föreställningar 
om kvalitet och uppfattningen av anskaffningsvärdet. Den andra dimensionen innebär att 
COO kan leda till fördelar för produkter från ett visst land över ett annat (Kenny & O’Cass, 
2005). Tanken är att COO-strategin ska attrahera konsumenter eftersom konsumenternas 
perceptiva uppfattning då oftast relateras till kvalité (Kotler & Gertner 2002). 
 
COO är inte enbart ett strategiskt marknadsföringsverktyg, utan används även i syfte för att 
härleda och föra statistik för export och import. Vilket land produkten faktiskt är tillverkat i 
avgör då eventuella handelshinder och tullar, varför förutsättningarna ändras om ett 
varumärke exempelvis är svenskt men dess produkter produceras i Kina1. Mot denna 
bakgrund finns det därför flera aspekter av COO men i denna uppsats ligger fokus på de 
strategiska förutsättningar företagen och marknadsförare har när de positionerar sitt 
varumärke. Flera länder kräver i dag en obligatorisk märkning av produktens faktiska 
härkomst vilket då oftast blir det land där det tillverkas, vilket inte alltid är det land 
marknadsförare vill ge en bild av. Enligt Kotler & Gertner (2002) kan landsimage framställas 
på annat sätt än genom COO-strategin såsom ”country of brand och country of product design” 
(Kotler Gertner, 2002).  

 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 WTO.org  
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1.2 Problemdiskussion   
 
COO-strategin har kritiserats från flera håll där den bland annat inte anses vara en relevant 
marknadsstrategi för globala produkter och varumärken. World Trade Organization (WTO) 
anser att produkter i dag är ”made in world” snarare än i ett specifikt land eftersom produkter 
ingår i en global värdekedja där tillexempelvis design och produktion kan vara förlagda i 
olika länder och material till produkterna kan komma från ytterligare fler länder 
(Diamantopoulos, et al 2011). Detta har resulterat i spridning av "hybrida produkter", vilket 
innebär att produkten härstammar från mer än ett ursprungsland. Eftersom hybrida produkter 
blir allt vanligare på den globala marknaden har det blivit svårt för konsumenterna att tillgå 
ursprungslandinformation vid produktutvärderingar. Till bakgrund av detta anses 
konsumenternas önskan om ursprungslandinformation för uppgifter av produkter eller 
varumärke vara oroande. Det finns därför ett växande behov av ett flerdimensionellt begrepp 
på COO (Kenny & O’Cass, 2005). Det finns restriktioner för när COO får användas vilket gör 
att marknadsstrategin blir svårtolkad och marknadsansvariga väljer därför andra sätt att 
positionera varumärket2 (Diamantopoulos, et al 2011). Enligt Roth et al, (1992) har COO-
strategin kritiserats efter att empiriska studier på välkända varumärken har visat att de flesta 
konsumenter inte vet var den korrekta COO härstammar ifrån och de tycks inte lägga vikt vid 
tillverkningsursprunget.   
 
 
Det ligger dock i konsumenternas perceptiva uppfattning att värdera härkomsten av produkten 
och avgöra om det gör skillnad om produktionen är förlagd i ett annat land än var själva 
varumärket kommer ifrån. Även om de flesta konsumenter utgår från att det mesta är 
tillverkat i Asien, är det troligt att konsumenter vill kunna identifiera ett varumärke eller 
produkt med ett land som ytterst står bakom varumärket, inte vart tillverkningen av produkten 
är förlagd (Roth et al, 1992). Diamantopoulos, et al (2011) har vidare bemött kritiken mot 
COO genom en omfattande empirisk studie på konsumenter i UK där resultatet tydligt 
påvisade vikten av varumärke och landsimage vid köpbeslut, vilket således talar emot den 
ovan nämnda kritiken. Landsimage-effekten är också något som Laroche et al (2003) och 
Hamzaouo-Essussi et al (2011) anser vara något som både påverkar produkt och 
varumärkesbilden vid konsumenters köpbeslut.  
 
En stor del av den befintliga forskningen inom COO grundar sig på konsumenters perceptiva 
uppfattning av landet (Laroche et al, 2003, Diamantopoulos, et al 2011). Konsumenternas 
uppfattning av landbilden är nödvändig kunskap och underlag för att marknadsansvariga på 
bästa sätt ska kunna positionera varumärket genom COO på den internationella marknaden. 
Det finns dock betydligt mindre forskning om COO från ett företagsperspektiv och det är 
därför värdefullt att lyfta fram företagens syn på strategin allt eftersom förutsättningarna har 
förändrats genom den globala marknaden. Hur ser marknadsansvariga på en eventuell 
framtida förändring av COO-strategin och vad skulle det innebära för varumärket och 
produkterna? På grund av de nya marknadsförutsättningarna är en diskussion aktuell om 
huruvida COO-teorin och dess definition bör omdefinieras eftersom relationen mellan produkt 
och varumärke tycks ha fått en ny innebörd. Även om en COO-strategi sällan är den enda 
strategi som används för att positionera ett varumärke på den internationella marknaden är det 
sannolikt ett komplement och ett gynnsamt attribut för varumärkespositioneringen (Kotler & 
Gertner, 2002). De varumärken som står bakom dessa strategier är också de som står till svar 
för dess positionering och identifiering gentemot konsumenter. Det är därför viktigt att 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 WTO.org 	  
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företagens synsätt förmedlas och lyfts fram gällande COO-strategin och landshärledning, 
liksom dess syn på eventuella skillnader mellan produkt och varumärke i relation till strategin. 
 
COO kan variera beroende på land och produkt. Parfym kan kopplas till Frankrike medan 
bilar kan relateras till Tyskland, men det finns också produktkategorier där COO inte är en 
gynnsam applicerbar marknadsstrategi. Exempelvis är tvättmedel ett konkret exempel där 
effekt och miljöpåverkan anses mer relevant. COO-strategin måste vägas in om den är 
relevant beroende på typ av landsimage samt typ av produktgrupp. Med tanke på skillnaderna 
mellan produktkategorier är det svårt att göra generaliseringar eftersom det finns enormt 
många olika produkter (Tseng, 2011).  
 
Stor del av tidigare forskning inom COO är inte tydlig i skillnaderna och länkarna mellan 
landsimage, produktimage och konsumentattityder vilket gör att strategin blir något diffus 
(Usunier, 2011). Begreppet COO tycks därför indikera en förvirring hos både konsumenter 
och företag av vad som betraktas som ursprungsland, produkt, design eller varumärke och vad 
COO egentligen innebär. ”Made in” terminologin samt ett varumärkesnamn kopplat till 
ursprungslandet ses ofta som synonymt med COO men frågan är om detta är helt korrekt eller 
om företagen nu behöver nya tillvägagångssätt för att konsumenterna ska associera 
varumärket med ursprungslandet. Har varumärkes betydelse lett till att produkten och 
varumärket idag kan ses som separata faktorer och anser företag att en landsimage kan skapa 
ett värdefullt marknadsattribut? (Olson, 2008)  
 
Det finns ett behov att identifiera både starka och svaga forskningspunkter inom COO-
området och sedan identifiera processer för att utveckla forskningen. Med bakgrund till detta 
behöver COO i relation till varumärke och produkt lyftas fram från ett företagsperspektiv och 
därmed utvärderas för att fastställa om COO är en relevant strategi. 
 

1.3 Syfte 
 
Syftet är att kartlägga användningen av Country of Origin och dess relevans på den globala 
marknaden genom att undersöka om en landsimage kan relateras till varumärke istället för 
produkt. 

1.4 Avgränsning 
 
Uppsatsen avgränsar sig till skandinaviska varumärken inom detaljhandeln som finns på den 
internationella marknaden och som har en tydlig koppling till sitt ursprungsland. Det valda 
företagsperspektivet begränsas även genom att uppsatsen riktar sig mot strategier för business 
to consumers. 
 

1.5 Disposition  
 
Tabellen nedan visar och förklarar de olika delar som finns under varje kapitel för att 
tydliggöra uppsatsens upplägg för läsaren samt visa hur de olika kapitlen är kopplade till 
varandra. 
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Tabell 1. 
	  
	   	  

	  
1	  

 
 

Inledning 

Kapitlet inleds av en djupgående bakgrund av det 
valda forskningsområdet COO. Vidare 
konkretiseras de problem som finns inom området 
i en problemformulering som sedan leder vidare 
till uppsatsens syfte. För att tydliggöra uppsatsens 
område finns en avgränsning som påvisar 
uppsatsens fokus och riktlinjer. 

	   	  
	  
2	  
	  

 
Teoretisk 

referensram 

Här presenteras de teorier som används som 
bakgrund för att kunna utvärdera uppsatsens syfte. 
Strategisk positionering, prisstrategi, 
internationellt varumärkesbyggande och COO 
utgör vald teori.  
Vidare beskrivs tidigare forskning inom de valda 
teoretiska områdena som förklarar vilka problem 
forskare stött på.  

	   	  
	  
3	  

 
Metod 

Metodkapitlet påvisar hur uppsatsen har byggts 
upp och varför. Vald primärdata förklaras och hur 
de valda företagen Svenskt Tenn, Kosta Boda, 
Lumene och Rosendahl Design Group valdes.  
Vidare förklaras uppsatsen validitet och reliabilitet 
samt källkritik för att påvisa medvetenhet. 

	   	  
	  
4	  
	  

 
Empiri 

Primärdata som består av kvalitativa 
djupintervjuer med de valda företaget framställs 
under detta kapitel. Utifrån de valda teorierna och 
de frågor som ställts till respondenterna har 
rubriker skapats för att på bästa sätt framställa 
framtagen data. 

	   	  
	  
5	  
	  

 
Analys 

Här analyseras empirin i relation till teorin samt 
den tidigare forskning som finns inom området.  

	   	  
	  
6	  

 
Slutsats 

I kapitel 6 presenteras de slutsatser som görs 
baserat på den empiriska undersökningen och den 
teoretiska referensramen. Här konkretiseras de 
resultat som kan tas utifrån företagsintervjuerna 
som genomförts tillsammans med den tidigare 
forskningen.  

	   	  
	  
7	  

 
Förslag till 
framtida 
forskning 

Här ges förslag till framtida forskning inom 
området utifrån de slutsatser som dragits samt de 
svar som kommit fram utifrån 
problemformuleringen.  

	   	  
8	  

 
Kritik 

Kritikkapitlet visar en medvetenhet om de brister 
och svagheter som finns i uppsatsen men påvisar 
samtidigt vad som stärker dessa svagheter och gör 
uppsatsen trovärdig.  
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2. Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
I denna del presenteras teori som är väsentlig för det valda området inom COO som 
marknadsstrategi, varumärke samt positionering.  
___________________________________________________________________________ 

2.1 Strategisk positionering 
 
Varumärkespositionering kan definieras som ”the act of designing the company’s offering 
and image to occupy a distinctive place in the mind of the target market. The end result of 
positioning is the successful creation of a customer-focused value proposition, a cogent 
reason why the target market should buy the product” (Fuch & Diamantopoulos, 2009).  
Syftet med positionering av varumärket är att signalera ett eller flera specifika attribut som 
ska attrahera den tilltänkta målgruppen men det är inte alltid givet att konsumenterna 
uppfattar varumärket på det sätt som företaget vill och marknadsför sig efter. Marknadsförare 
bör då använda en strategi som ger det högsta möjliga mervärdet för konsumenterna så att de 
skapar en positiv perception av produkterna. Detta är också nödvändigt i avseende för att 
differentiera varumärket och produkterna gentemot konkurrenter, varför också konkurrenters 
valda positioneringsstrategi bör identifieras. Kunders perceptiva förmåga är dock subjektiv 
vilket också gör positioneringsstrategierna komplexa (Fuchs & Diamantopoulos, 2009).  
 
Dahlén (2007) menar att det är väsentligt att företaget vet vilken position som är långsiktigt 
hållbar och vad som ger de bästa förutsättningar för framgång samt förstå hur denna 
strategiska position ska överföras och manifesteras i marknadskommunikationen. 
Positioneringens kärna går ut på att företaget ska placera sitt varumärke inom sin 
produktmarknad (sin kategori) på ett sådant sätt att konsumenterna förstår vad varumärket står 
för. Detta kan inte genomföras utan en god kännedom om vad konkurrenter gör, vilket 
innebär att företag bör ha förståelse och kunskap om de aktörer som existerar på samma 
marknad som det egna varumärket. Positionering handlar också om att hitta luckor på 
marknaden där konkurrenter inte har etablerat sig. Företag måste positionera sina varumärken 
dels med stor förståelse för kundens behov och dels med hänsyn till konkurrenternas styrkor 
och svagheter. Detta för att skapa de mest framgångsrika marknadsstrategierna. 
 
Enligt Aaker & Shansby (1982) bör företag varsamt välja approach och attribut att använda 
som varumärkesstrategier för att positionera sig på en specifik marknad. Val av attribut 
anpassas beroende på bransch och företagsspecifika förutsättningar. Attribut är ett sätt att 
urskilja sig från konkurrenter och positionering men för många attribut är inte att föredra 
eftersom det kan bli svårt att implementera och konsumenter kan bli förvirrade. Därför bör 
företag försöka fokusera och nischa sig på det som för varumärket är mest relevant. 
Positionering genom pris och kvalité är relaterade till varandra eftersom pris ofta associeras 
med kvalité och är således relevanta attribut. Övriga möjliga attribut syftar till 
”användningsområden” där tillexempel Cambell’s soppa positionerade sig som ett 
lunchalternativ. En annan användning av attribut kan vara att nyttja kända personer som 
tillexempel talesmän för varumärket eller en specifik produkt. Konkurrenter bör dock ses som 
den dominerande faktorn och behöver därför bejakas noggrant vid positionering (Aaker & 
Shansby, 1982). 
 
Etablering och positionering av varumärken är en långsiktig process som oftast kräver en 
massiv marknadsföring och reklam. Konsekvenser som kan uppstå när företag väljer fel väg 
att gå vid positioneringen, är att de inte lyckas övertyga konsumenternas perceptiva 
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uppfattning om varumärket. Varumärket får inte något extra värde eftersom det inte urskiljer 
sig från den övriga marknaden och konsumenterna väljer då ett varumärke med mer 
tilltalande attribut (Fuchs & Diamantopoulos, 2009). Vissa studier visar att COO inte längre 
är en applicerbar strategi på den internationella marknaden. Orsaken är bland annat den 
multinationella produktionen, global branding och ett minskat antal COO-märkningar från 
varumärkens sida som baserar sig på WTO’s regler. Vidare tyder också empiriska studier på 
att konsumenterna inte är medvetna om den faktiska COO av många välkända varumärken 
vilket då också kan betyda att konsumenter inte anser COO vara ett relevant attribut vid 
köpbeslut. Diamantopoulos et al (2011) har dock genomfört en omfattande empiriskt studie 
för att undersöka vikten av COO och om det faktiskt är en allt mindre strategisk faktor. 
Slutsatsen som Diamantopoulos et al (2011) drar är att COO kan vara positivt associerat med 
vissa produkter, men också ineffektiv för andra produkter. Tyskland har exempelvis ett gott 
rykte gällande biltillverkning varför just dessa produkter med fördel kan marknadsföras 
genom en COO-strategi.  
 

2.2 Konkurrensfaktorer vid positionering  
 
”Don’t try to beat competition but, rather, make them irrelevant and discourage them from 
even competing” (Aaker, 2012). 
Enligt Porter (2008) bör företag bejaka flera strategiska konkurrenskrafter som de kan 
använda sig av vid positionering. Konkurrenskrafterna grundar sig på makten hos kunder, 
leverantörer, nya eventuella uppstickare, substitutprodukter samt rivalitet som 
konkurrenskraft som förekommer inom samma industri. Den för företaget relevanta industrins 
struktur, styr och formar hur dessa faktorer interagerar med varandra inom den specifika 
branschen.  Att förstå industrins struktur är därför viktigt för att effektivt utforma en strategisk 
position på marknaden. Den strategiska konkurrenskraft som är starkast är också den som 
avgör företagets positionering och unika attribut (Porter, 2008). Det kan dock vara svårt att 
positionera sitt varumärke på en mogen marknad där det finns många varumärken inom 
samma eller liknande produktkategorier, vilket gör det svårt att motivera kunder som redan är 
varumärkeslojala till de befintliga märkena. Det är således upp till det nya varumärket att se 
till att lära konsumenterna och motivera dem till att välja just varumärke x, genom exempelvis 
en effektiv marknadskampanj, vilket i sin tur triggar igång konkurrenterna till att göra 
detsamma. Vad som då behövs göras är att ta fram innovativa idéer och skapa ett värde 
genom olika relevanta attribut som för varumärket inkluderar karaktäristiska 
personlighetsdrag (Aaker, 2012).   
 
Det kan vara fördelaktigt att inta en differentierad position i kategorin eller till och med 
identifiera en nischposition i en egen underkategori. Det kan således vara relativt svårt att 
utifrån positionering nå framväxande marknader. Positionering på mogna marknader handlar 
inte enbart om att differentiera sitt erbjudande utan även att urskilja sitt varumärke från 
konkurrenterna. Produktinnovationer är alltför lätta att kopiera, vilket leder till att det är i 
marknadskommunikationen som varumärken särskiljer sig och förstärker sin position. 
Marknadskommunikationen ska bygga fokus på att knyta en association särskilt stark för att 
differentiera varumärket på marknaden. Saliens innebär att kopplingarna varumärke-
produktkategori ska bli särskilt stark och att associationsbasen breddas. Det fokus som 
utvecklas medför att kopplingen varumärke-kategoriegenskap blir särskilt stark. Därefter 
skapas potential för att expandera varumärket till andra produktkategorier där egenskaper 
också är viktigt. Dock ligger först fokus på att differentiera varumärkets position på en mogen 
marknad (Dahlen, 2007). 
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2.3 Strategiska Konkurrenskrafter 
 
Porter (2008) anser att vid positionering och val av marknadsstrategi är det viktigt att avgöra 
vilka konkurrerande faktorer som kan påverka det specifika varumärket och ställs därför i 
relation till marknadens konkurrenter. Nya konkurrerande uppstickare på marknaden kan 
utgöra hot vilket kan sätta press på priser, kostnader, investeringar och innovationer men 
barriärerna skiljer sig åt beroende på vilken bransch de företagen verkar i. För vissa 
produktkategorier kan exempelvis användning av en landsimage vara gynnsam i avseende för 
att sticka ut och skapa en positiv association till varumärket, vilket då fungerar som en 
konkurrensfaktor både gällande nya och befintliga konkurrenter (Bluemelhuber, 2007) 
Konsumenter anses ha makt i det avseende att de kan kräva bättre kvalité på produkterna, 
tvinga ned priser eller kräva bättre service. Resultatet blir då ökade kostnader för företagen 
och dessa faktorer kan även öka konkurrensen. Produkter som inte urskiljer sig från andra 
produkter är generellt mer priskänsliga i förhållande till liknande produkter på marknaden. 
 
Figur 1.  

 
(Källa: Porter M.”The five competitive forces that shape strategy”, 2008) 
 
Företagen ska sträva efter att profilera sig som unikt, för om konsumenter väljer ett substitut 
innebär det att lönsamheten för företaget blir lägre. Genom en stark profilering kan företagen 
signalera att det inte finns något substitut för deras produkter och varumärke. Hög 
konkurrenskraft kan dock minska möjligheten till en hög lönsamt för företaget (Porter, 2008). 
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2.4 Prisstrategi 
 
Stiving (2000) anser att pris och kvalitativa egenskaper på en och samma produkt eller tjänst 
ofta är uppfattade som samspelta på marknaden. Konsumenter befinner sig dagligen i 
kösituationer av produkter där kvalitén kan vara en svår faktor att fastställa och därför låter 
referenspriset eller varumärkesnamnet avgöra kvalitén. Kvalitet betyder egenskap eller inre 
värde. Vilket som anses vara viktigt skiljer sig från konsument till konsument. Konsumenter 
erhåller olika nivåer av kunskaper gällande vissa produkter som kan avgöra om produkten har 
låg eller hög kvalitet. Informationen kan bland annat skapas från produkttester, 
konsumentrecensioner och tidigare erfarenheter. Oinformerade konsumenter antas använda 
pris som en indikation för att bedöma kvalitén eftersom de inte erhåller annan kunskap om 
produkten.  
 
Den etablerade forskningen inom marknadsföring klargör tydligt behovet av en samordnad 
prissättning som innefattar alla andra element i marknadsmixen. Ett företag kan välja att sätta 
ett högre pris på sin produkt för att ta det bästa på marknaden (maximera intäkterna) eller 
etablera produkten som en kvalitetsledare på marknaden och på så vis förhöja varumärkets 
image (Calabtone & Di Benedetto, 2007).  
 
Substituten representerar olika produkter av pris och kvalitet. Det kan uppstå problem för ett 
varumärke i en situation där konsumenten ska välja mellan produkter inom samma kategori 
men där relevant information saknas för att avgöra vilken produkt som kan maximera nyttan 
utifrån sin betalningsvilja. Beroende på hur konsumenten definierar kvalitet kan antalet 
substitut minskas genom att urskilja produkten som är av intresse utifrån faktorer såsom 
varumärke, design och funktionalitet. Förr eller senare kommer konsumenten att ta ett beslut 
om vilken produkt som ska konsumeras tillsammans med ett antal substitut. I denna situation 
med ofullständig information angående produktens kvaliteter, kan det tänkas att konsumenten 
använder pris som tumregel för att bedöma kvalitén på produkten eller tjänsten (Klaus et al. 
1997). Priskonkurrens är mer relevant för produkter eller tjänster som är lika och där de finns 
substitut som ger köparen flera valmöjligheter varför prisstrategi används för att vinna nya 
kunder (Porter, 2008).  
 

2.5 Internationellt varumärkesbyggande 
 
Marknaden går mot en ökad globalisering med en mer homogen marknad, men utvecklingen 
drivs inte av att konsumenterna är speciellt intresserade av globala varumärken utan de 
globala företagen har sådana skalekonomier i tillverkning samt distribution att det är svårt för 
nationella och lokala varumärken att konkurrera med kvalitet och pris. De globala företagen 
har olika strategier för sina varumärken. En del företag väljer en marknadsstrategi där 
produkten i sig är global men marknadsföringen nationell för att anpassa sig till varje enskild 
marknad och land. De största globala företagen är oftast som starkast på sina 
hemmamarknader. De har uppnått miniminivåer av kännedom, igenkänning och försäljning 
över hela världen och de stora företagen tillfredsställer liknande konsumentbehov i hela 
världen. Konsumenterna associerar varumärkenas ursprungsländer med någon form av 
expertis. Företag bygger upp ett globalt varumärke med hjälp av fyra huvudsakliga 
kommunikationsbyggnadsblock: reklam (tonen i reklamtexten och innehållet), 
varumärkesslogan, varumärkeslogotyp och varumärkesikoner (Mårtenson, 2009).  
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Det primära målet för ett varumärke är att förse kunderna med en symbolisk innebörd för att 
hjälpa kunderna med deras igenkännande och deras beslutsprocess. Starka varumärken ger en 
identitet för företag på marknaden. Framgångsrika varumärken är viktiga tillgångar som kan 
ge en viss grad av goodwill såsom varumärke och kundlojalitet. Företag söker hela tiden efter 
denna goodwill genom att expandera sitt varumärke inom nya produktkategorier. 
Expanderande varumärken är också en effektiv strategi för att positionera sig på nya 
marknader. Varumärkesexpansion är den strategi som ett nuvarande varumärke använder när 
de går in på en annan produktkategori (Xie, 2012). Enligt Murray (2005) visar dock forskning 
på att en stor del av konsumenterna inte är varumärkeskunniga utan handlar efter 
hyllplacering, pris eller word of mouth. Det gäller till största del för låg-engagemang 
produkter vilket innebär att ett företags varumärke och dess attribut inte är det som avgör om 
kunden köper produkten eller inte.  
 
Enligt Xie (2012) är varumärkesstruktur och varumärkesstrategi mer komplexa på den 
internationella marknaden jämfört med de inhemska marknaderna, eftersom ledningen ska 
fatta beslut som rör en rad olika dimensioner på den internationella marknaden, vilket kan 
vara komplexa och snabbt förändrande. Ett företags internationella varumärkesstruktur 
bestäms av tre faktorer: företagsbaserade egenskaper, produktmarknads faktorer och 
marknadsutveckling. 
 
Branding är ett av de mest givna marknadsföringsverktygen som används i syfte att 
positionera sitt varumärke och för att åstadkomma en konkurrensfördel på den 
konkurrensutsatta marknaden. Varumärket ska både generera ett värde för producenten och 
konsumenten och det finns därför en strategisk styrka i varumärken som måste förankras. 
Varumärkesidentitet, varumärkesimage och varumärkespersonlighet är områden som det finns 
mycket forskning om och hur branding kan användas för att åstadkomma den mest effektiva 
strategiska marknadsföringen. Ett lyckat varumärke definieras genom en identifierbar produkt, 
service, person eller ställe som enligt konsumenters perception uppfattas ha ett adderat värde 
och ett relativt unikt attribut.” Ett varumärke är inte den fysiska produkten, det är produktens 
källa och mening” (Kaplan, et al 2008).  
 
Enligt Kaplan et al (2008) är varumärken generellt en mer komplex process i jämförelse med 
produkter och service exempelvis då bilden av ett land eller område är mer abstrakt och 
omfattar ett stort område, än vad en produkt eller service gör. Vad som dock är gemensamt 
för produktvarumärke är faktorerna som marknadsföringen bygger på, kundnöjdhet, 
trovärdighet och personliga egenskaper. Ett starkt varumärke som plats eller land kan komma 
att bli en ovärderlig fördel för företagets intressenter. 
 
Att konsumenter väljer ett varumärke framför ett annat tyder på att de andra varumärkena 
inom samma ”grupp” är irrelevanta, snarare än bortvalda. Initialt väljer konsumenter en 
kategori som de finner ett behov av eller önskan att ha eller göra, tillexempel spela golf eller 
ta ett banklån. Vid det andra steget gör konsumenten ett val för att bestämma typ av golfkurs 
eller bank och det är här viktigt att företagens varumärken är synliga och trovärdiga för att 
vinna konsumentens förtroende. De varumärken som anses tillhöra en specifik grupp och som 
är trovärdiga och är synliga anses då relevanta. För att vinna den för produktens relevanta 
marknad, krävs innovativa produkter. Ett företag som är marknadsledande har blivit det 
eftersom det har fokus på den existerande affärsmodellen men i denna position kan det vara 
svårt att se nya möjligheter varför konkurrenter då kan ta mark (Aaker, 2012).  
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Medvetenheten har ökat om att stora likheter finns gällande konsumenternas behov och krav 
runt om i världen. Denna konvergens i konsumenternas behov kan till stor del hänföras till 
ökad gränsöverskridande rörlighet och att elektronisk rörlighet underlättas av 
telekommunikationsteknik såsom film, tv och Internet. På grund av konsumenternas likheter i 
konsumtionsbehov, blir det allt lättare för företagen att sätta mål på marknaderna och använda 
sig av segment som sträcker sig över flera kontinenter, för att utnyttja stordriftsfördelar inom 
produktion och marknadsföring och då bli mer kostnadseffektiva (Kenny & O’Cass, 2005).  
 
 

2.6 Country of Origin 
 
En av de första studierna som gjordes om perceptiv landsimage var i början av 1970-talet då 
Nagashima (1970) definierade landsimage som en stereotyp bild av hur vissa produkter kan 
sammanlänkas till ett specifikt land. Denna bild grundade sig då på vissa karaktärsdrag, 
ekonomisk- och politisk bakgrund, liksom historia och andra traditioner (Roth et al, 1992). 
Svårigheter med COO är komplexiteten med produkternas härkomst eftersom varumärket kan 
identifieras med ett land men att produkterna istället tillverkas i annat område. Detta gör 
konsumenterna förvirrade vilket är anledningen till att flera marknadsansvariga helt bortser 
från denna marknadsstrategi. Studier visar dock att konsumenters perception av produkters 
kvalité och varumärkesimage kan relateras till konsumenternas köpbeslut och att en koppling 
till en relevant landsimage kan vara gynnsam i detta avseende (Clark et al, 2000). Den främsta 
kritiken mot COO är komplexiteten kring produktens härkomst som har blivit allt mer 
framträdande i takt med framväxten av multinationella företag och den globala marknaden 
vilket skiljer sig från början av 70-talet då COO-strategin växte fram. Få konsumenter tycks 
vara medvetna om vart produkterna är tillverkade (made in) och istället är varumärke och pris 
mer relevanta faktorer (Usunier, 2006). 
 
Donaldson et al (2007) lyfter varumärkesbilden som något som ska delas mellan företaget och 
konsumenterna vilket skapar en bro mellan parterna. Detta skapar en ömsesidig relation där 
förväntningarna står i relation till den bild konsumenterna har till varumärket. Flera 
sportsmärken såsom Nike, Adidas och Puma har egentligen samma funktion på de flesta av 
sportartiklarna men vad som troligtvis egentligen skiljer dessa åt är den emotionella 
tillhörigheten som konsumenterna känner.  
 
Definitionen av country of origin skiljer sig något åt i forskningen men också i uppfattningen 
för konsumenter och marknadsansvariga. COO har bland annat definierats och härletts till det 
land där företagens huvudkontor, produkter eller varumärket finns och där tillverkningslandet 
eller montering av produktdesignen sker (Ahmed et al. 2004). Tidigare har COO relaterats till 
produkten och det land som det importerats från. I dag är denna härledning till produkten inte 
lika självklar eftersom den globala marknaden och globala företag har gjort COO mer 
komplext. Designen kan komma från ett land, produktionen kan vara förlagd i ett annat 
medan råmaterial används från ytterligare ett land, vilket oftast grundar sig på en 
kostnadsfråga. Landsrelaterade attribut kan yttra sig i olika former, American Airlines är ett 
exempel där varumärkesnamnet ger information om var företaget kommer ifrån, IKEA har blå 
och gula färger i deras logga och förpackningar vilket signalerar den svenska härkomsten från 
den svenska flaggan. Att identifiera produktens härkomst skiljer sig dock sannolikt från att 
identifiera varumärkets härkomst. Vissa varumärken och produkter är svårare att identifiera 
med vissa länders härkomst. Toyota som är ett Japanskt varumärke har viss produktion i USA 
för att attrahera vissa konsumenter som är skeptiska till japanska bilar. Toyota använde därför 
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en reklamkampanj och slogan för bilen Toyota Camry: ”The best car built in America” 
(Brodwosky et al, 2004 ). Det ska dock nämnas att bilen kan anses härstamma från flera 
länder eftersom delar av bilen är importerade.  
 
Att använda COO som marknadsstrategi är inte bara tillämpligt på den internationella arenan 
för att profilera ett varumärke, utan det kan också vara en strategi för den nationella 
marknaden. I USA finns exempel där varumärken framhäver det egna COO för att 
konsumenterna då anses främja den egna marknaden och då bli mer varumärkeslojala genom 
märkning såsom ”made in America”. Innan utländska produkter importeras till den 
amerikanska marknaden finns det två huvudsakliga kriterier: 1, Har materialet i huvudsak 
förändrats från COO? 2, Var den underliggande processen av komponenterna som gör 
produkten funktionsduglig, nödvändig för produkten. Detta är frågor som ger marknadschefer 
en indikation på om COO-strategin är tillämplig (Clark et al, 2000).  
 
Konsumenter använder ursprungsland för att bedöma den övergripande kvaliteten på varor 
inom en viss produktkategori (exempelvis den relativa överlägsenheten japansk elektronik, 
franska viner, belgisk choklad, amerikanska actionfilmer och tyska bilar har). 
Trots dessa kontroversiella och märkesspecifika resultat förblir ursprungslandseffekten ett 
viktigt och relevant ämne inom forskning och inom näringslivet. Inom dagens globaliserade 
marknad kan ursprungslandinformation betraktas som en viktig sekundär 
varumärkesassociation (Bluemelhuber, 2007). Eftersom produktion, design och 
råvarumaterial kan komma från olika länder är det trots allt viktigt att marknadsansvariga inte 
för konsumenterna bakom ljuset gällande ursprungsland. Exempelvis la ett företag som 
tillverkade tröjor sin produktion i ett amerikanskt territorium, Saipan. Tekniskt sätt kan dessa 
tröjor bära en märkning ”Made in the US”, men i verkligheten var det inga amerikaner som 
tillverkade produkterna, utan unga kvinnor från Kina och Sydöstra Asien (Clark et al, 2000).  
 

2.6.1 Effekten av ursprungsland och varumärken 
 
Att skapa en image av länders ursprung, prispositionering och varumärkesnamn är ett av flera 
sätt att ge varumärket en totalimage eftersom studier visar att konsumenter tenderar att 
antingen associera landsimage på ett positivt eller negativt sätt. Detta ger företag möjlighet att 
marknadsföra dess varumärke med en önskvärd landsimage som tillexempel kan vara 
gynnsam när konsumenter har lite kunskap om en specifik produkt där de istället kan 
utvärdera produkten baserat på vilket land det kommer ifrån (Laroche, et al 2003). 
Hamzaoui-Essoussi et al (2011) särskiljer varumärkens härkomst med var de är tillverkade 
BO (Brand Origin) vilket är det land som konsumenter uppfattar som varumärkeshärkomst 
eller nationalitet och COM (Country of manufactor) är det land där produkterna är tillverkade. 
Det betyder således att konsumenterna får olika perceptiva uppfattningar av produkten 
beroende på var varumärket respektive produkten kommer ifrån och verkar som en 
värdeskapande effekt i olika utsträckning.  
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I modellen nedan grundas produktförtroende på hur konsumenter känner igen 
produktkaraktärsdrag och hur de uppfattas i relation till kvalité. Produktutvärdering syftar till 
konsumenters attityder till produkten, om det exempelvis är en statusrelaterad produkt vilket i 
sig blir en dragkraft vid köpbesluten. Landsimage kan ge en bidragande statushöjande effekt 
eller på annat sätt generera ett mervärde främst vad det gäller produktutvärdering (Laroche et 
al, 2003). 
 
 
Figur 2. 

Källa: Laroche, et al 2003 
 
Resultat från forskning inom COO-strategin inkluderar tendensen att konsumenterna bedömer 
det egna landets produkter gynnsammare än importerade produkter. Den andra tendensen 
innefattar produkter som sammansätts i tillväxtekonomierna vilka utvärderas negativt. Andra 
studier tyder också på ett samband mellan COO och den ekonomiska utvecklingen, produkter 
från utvecklade länder uppfattas som mer överlägsna produkter jämfört med 
utvecklingsländer. Anledningen till dessa uppfattningar kan till stor del hänföras till de 
ekonomiska, kulturella och de politiska systemen i ursprungsländerna. Ett exempel på detta är 
en undersökning utförd av författarna Gonzales och Trädgårdh (2012) där resultatet visar att 
de svenska konsumenterna ansåg att Sverige är det mest tillförlitliga landet. Gällande 
produktkvalitet rankade de svenska konsumenterna Sverige högts och de finländska 
konsumenterna rankade Finland som det mest tillförlitliga landet och PIIGS-länderna långt 
ner precis som de svenska konsumenterna. Denna undersökning visar att både svenska och 
finländska konsumenter rankat deras hemländer högst i både tillförlitlighet och 
produktkvalitet. Oroligheter gällande ekonomi och politik som finns i en del länder bidrar till 
stereotypa uppfattningar och påverkar synen av varumärkena från dessa länder (Ahmed et al. 
2004). 
 
Likheter och skillnader mellan marknader i olika länder förekommer på grund av faktorer 
som kultur, historia och geografi och de skillnader som finns mellan religioner i världen har 
en inverkan på hur konsumenterna uppfattar produkter och varumärken. Bland de många 
faktorer som tros påverka konsumenternas uppfattning av produkter i en tid av internationell 
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konkurrens, har COO fått allt större uppmärksamhet och anses vara en avgörande strategi för 
många varumärken och företag (Kenny & Aron O’Cass, 2005). COO som strategi tycks dock 
inte per automatik vara framgångsrikt även om strategin används för ett land som generellt 
står för och associeras med kvalité. Effekten av COO står i förhållande till relationen mellan 
landet och typ av produkt och enligt Roth et al (1992) studie påvisas en hög korrelation 
emellan land och produkt. Som tidigare nämns kan vissa produktkategorier associeras med 
vissa länder, vilket då kan innebära att en COO-strategi med fördel kan användas. En 
generaliserande bild kan till exempel vara att konsumenter hellre köper läderskor från Italien 
eller bilar från Tyskland. Det ska dock nämnas att det förekommer krossnationella skillnader 
vilket betyder att även om det generellt är vissa produktkategorier eller vissa länder med 
högre anseende, behöver inte COO vara en gynnsam strategi på alla marknader (Roth et al, 
1992).  
 
Kenny & O’Cass (2005) menar att COO-strategin flyttats från produkt-nivå till 
varumärkesnivån i konsumenternas produktutvärderingar. Detta perspektiv har fått stort 
intresse under senare år och det föreslås att specifik COO informationen blir mindre 
dominerande (relevant) för det faktum att det blir allt svårare för konsumenterna att tillta 
landinformation angående tillverkning, design eller huvudkontor. 
 

2.6.2 WTO’s kritik mot COO som marknadsstrategi 
 
WTO har tagit fram restriktioner för att definiera vart en produkt är tillverkad. Detta går 
under ”rules of origin” vars främsta syfte är att förhindra diskriminering mellan exporterande 
länder så att handelshinder såsom orättvisa importkvoter och tullar inte kan kringgås. 
Reglerna omfattar även vissa restriktioner gällande märkning av ”made in” som vissa 
produkter är märkta med i syfte att marknadsföra varumärket eller produkten genom COO.3  
Enligt WTO bör fler och fler produkter gå under ”made in the world” istället för att ange ett 
specifikt land eftersom det kan ge konsumenterna en felaktig bild av produkten. Produkter 
som kan anses få ett ökat kommersiellt värde av ursprungslandet kan inte per automatik 
profilera sig på så sätt eftersom de flesta produkter idag ingår i en internationell 
produktionskedja. En märkning av ”made in” skulle således ge konsumenterna en felaktig 
bild av produkterna och ett annat problem är det statistiska underlag som kan bli missvisande. 
WTO’s syftet är därmed att skapa en harmoniserad marknad som även reflekterar handeln på 
ett rättvist sätt.4  
 
Pascal Lamy anser att COO är förelegat då det numera är svårt att hävda att en produkt enbart 
kommer från ett land eftersom det ofta produceras i andra länder eller att produkter består av 
material som är importerade. När handel tidigare förekom över nationers gränser innebar det 
oftast att det exporterande landet även var det som producerade. Så är inte fallet idag vilket 
gör COO komplext och det skapas istället en global värdekedja där egentligen flera länder är 
involverade. Marknadsföringen, produktionen och designen kan således olika länder ansvara 
för, även om varumärket tillexempel menar att det är ”made in Germany”. Vanligast är dock 
att de flesta konsumenter tror att produkter är producerade i Kina, men det kommersiella 
värdet kommer antagligen från flera länder genom en global värdekedja.5  
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  WTO.org	  	  
4	  WTO.org	  	  
5	  WTO.org	  	  
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År 2000 var målet att åstadkomma en harmoniserad standardiserad märkning av produkter 
inom tre år. Det finns dock restriktioner för produkter som importeras och för den 
amerikanska marknaden måste produkten genomgå vissa tester för att fastställa vart 
produkten faktiskt kommer ifrån. Innan en produkt får säljas på den amerikanska marknaden 
och använda sig av made in-märkning, måste produkten genomgå vissa test. Testen grundar 
sig bland annat på vart produkten är tillverkad och vart de använda materialen kommer ifrån. 
Beroende på vart produkten anses komma ifrån, kan tull och andra avgifter tillkomma varför 
det är relevant att ha en tydlig bild av hur COO används. USA har tillexempel strikta regler 
och om märkningen av COO inte är korrekt, blir det påföljder i form av böter (Clark et al, 
2000) 

2.8 Tidigare forskning inom varumärkesstrategin: Country of origin 
 
Country of Origin är en marknadsstrategi som forskare länge har studerat samt funnit olika 
grenar och vinklar inom. Den första publicerade artikeln inom COO presenterades redan 1968 
och strategin grundades initialt på att produkterna var tillverkade i samma land som 
varumärket kom ifrån. Komplexiteten blev mer framträdande i litteraturen under 80-talet då 
allt fler företag blev multinationella och produktionen av produkter började förläggas på andra 
marknader. Terminologin ”country image och konsumentpatriotism” lyftes fram i början av 
90-talet. Fram till 2005 är det få som har ifrågasatt COO-strategin relevans (Usunier, 2006). 
En stor andel avhandlingar, artiklar samt uppsatser finns från senare år; 2005-2012 vilket 
tyder på att området fortfarande är aktuell trots utvecklingen på den globala marknaden. 
Dagens aktuella fråga skulle snarare vara hur COO-strategin ska tolkas utifrån dagens 
förutsättningar. 
 I tabellen nedan presenteras COO-teorins utveckling genom tidigare forskning där teorin 
initialt grundades på att produkt och varumärke hade samma ursprung. Trots att utvecklingen 
redan under 80-talet gick mot en allt mer global marknad med multinationella företag, 
fortsatte forskningen om COO även om nya definitioner började lyftas fram. Vidare har 
forskningen genomgående präglats av ett utgångsläge där fokus har legat på 
produktkategorier och konsumentperspektiv av detta.   
 
Tabell 2. 

År	  &	  Forskare	   Område	   Perspektiv	  
60 & 70-talet 

Schooler,  
 

Nagashima  
	  

 
Marknadsstrategin COO grundades 
på att produkt och varumärke hade 
samma ursprung  
 

 
Den första konsumentstudien 
genomförs för att fastställa om 
produktens ursprung är av betydelse 
vid köpbeslut. 
 
 

80-talet 
 

Bilkey & Nes	  

 
Framväxten av multinationella 
företag och globaliseringen gör att 
produktion i ursprungslandet ofta 
förläggs på andra marknader där 
produktionskostnader är lägre 
Usunier, 2006). 
 

 
Forskningen utgår främst från ett 
konsumentperspektiv om huruvida 
konsumenter utvärderar en produkt 
genom COO. 
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Generellt finns mycket och omfattande forskning inom COO, särskilt utifrån ett 
konsumentperspektiv och dess perceptiva uppfattning. Ett ofta återkommande namn inom 
COO-forskningen och marknadsföringen i stort, är Kotler & Gertner (2002) som också 
undersöker konsumenternas uppfattning gällande produkter i relation till länder. Denna typ av 
forskning har inte bara legat till grund för vidare studier, utan ger också marknadsförare 

År	  &	  Forskare Område Perspektiv 
 
          90-talet 

 
Roth 

 
Samiee	  

  
Roth et al (1992) påvisar genom sin 
forskning att relationen mellan typ av 
produkt och land påverkar 
konsumenters köpbeslut.  
 
Alternativ terminologi lyfts fram i 
relation till COO-strategin där 
landsimage och country of 
manufacture (COM) användes som 
alternativ till COO eftersom COO 
egentligen grundas på made in 
country (Usunier, 2006). 

 
Kritik mot COO förs fram från WTO 
vilket blir riktat mot ett 
företagsperspektiv genom dess val av 
marknadsstrategier. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2000-2004 
Clark  

 
Kotler & Gertner,  

	  

 
Fortsatt diskussion om alternativa 
märkningar. Kotler & Gertner (2002) 
föreslår att COO-märkningen ”made 
in” skulle kunna ersättas 
med ”country of brand” vilket skulle 
kunna vara mer representativt på en 
global marknad.  
 
Diffus härledning till COO, fler och 
fler närliggande begrepp används 
med hänsyn till hybrida produkter.  
 

  
Komplexiteten av COO förs fram 
från både ett konsument- och 
företagsperspektiv. Fokus på 
forskningen utgår dock från ett 
konsumentperspektiv. 

2005-2012 
 
Diamantopoulos et 

al 
 

Hamzaouo-Essussi,  
 

Kenny & O’Cass 
 

Usunier 
 

Tseng 
	  

 
Forskare ifrågasätter COO-strategins 
relevans men användningen av en 
landsimage anses överlag vara en 
användbar strategi. 
 
 
Forskning om konsumenters 
perception av produktkategorier från 
specifika marknader är fortfarande 
relevant. Landsimage och Country of 
Brand är begrepp som används mer 
och mer men härleds till COO-
strategin. 

  
Forskning om konsumenters 
perception av produktkategorier från 
specifika marknader är fortfarande 
relevant. Landsimage och Country of 
Brand är begrepp som används mer 
och mer men härleds till COO-
strategin. 
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underlag för att avgöra om COO-strategi bör tillämpas eftersom den anses grundas på 
konsumenters reaktion på COO (Kotler & Gertner, 2002). Utifrån konsumenters reaktion kan 
en viss produkt tillsammans med ett specifikt land generera viktiga attribut (Kotler, 2005). 
 
I detta avseende blir också begreppet landsimage och varumärkesidentitet relevant eftersom 
dessa faktorer är en förutsättning för hur COO-uppfattas. Kotler & Gertner (2002) för fram 
exempel genom att föreslå andra märkningar än traditionsenliga typiska COO-
märkning ”made in” där ”country of brand” skulle kunna vara mer representativt på en global 
marknad (Kotler & Gertner 2002). Detta är också ett återkommande ämne där definitionen av 
COO omprövas och där nya vägar och vinklar har sökts. Forskning som gjorts under de 
senaste tjugo åren har förutom fortsatt fokus på konsumentperspektivet, börjat urskilja olika 
definitioner inom COO-strategin precis som Kotler. Definitionen av ”country of brand och 
designed in” är alternativa märkningar till ”made in”. WTO ser dock helst att produkter inte 
positionerar eller profilerar sig genom en landsimage eftersom de anser att de flesta produkter 
idag är ”made in world”.6 Detta är något som har lyfts genom att föreslå ny form av 
märkningar som nämnts ovan, men det förutsätter att även dessa är vattentäta och 
profileringen genom en landsimage kvarstår fortfarande.  
 
Hamzaouo-Essussi et al (2011) belyser komplexiteten av COO och dess olika dimensioner 
och relaterar begreppet till ”brand origin och country of manufacture” och urskiljer på så sätt 
definitionen. Vidare förs en diskussion om hur BO och COM kan generera mervärde för ett 
varumärke och COO blir som ett samlingsnamn för terminologin BO och COM. Hamzaouo-
Essussi et al (2011) gör således skillnad på varumärke och produkter vilket är i linje med 
denna uppsats och som möjligen kan komma att belysas i större utsträckning i framtida 
forskning eftersom detta blir mer applicerbart på den globala marknaden.   
 
Det tycks inte finnas mycket forskning om eventuella konsekvenser som företag skulle kunna 
stöta på om de hindras använda landsrelaterade marknadsstrategier på den internationella 
marknaden. Clark et al (2000) har dock lyft detta problem men med begränsning till den 
amerikanska marknaden. Eftersom USA är en så pass stor ekonomi på världsmarknaden är det 
därför väsentligt och relevant hur COO-strategier kan hindras av restriktioner i linje med 
WTOs regelverk. Dessa regleringar är något som behövs lyftas, dels för att ge marknadsförare 
verktyg och kunskap om hur de istället kan använda COO-strategin på ett lönsamt sätt men 
också för att föra en diskussion utifrån företags intresse som idag använder denna strategi 
(Clark et al, 2000). Ett annat område som det inte finns lika omfattande forskning inom är 
COO utifrån ett företagsperspektiv, liksom relationen mellan varumärke och land istället för 
produkt och land. Kanske kan det då finnas vägar att kringgå de hinder som finns genom att 
hänvisa till att varumärket tillexempel är svenskt. Den befintliga forskningen lägger trots allt 
stor fokus på själva produkten men produkt och varumärke är inte synonymt vid relatering till 
en landsimage, utan bör särskiljas. Usunier (2006, 2011) ifrågasätter COO relevans och menar 
att förvånande få kritiska röster har höjts i tidigare forskning mot skillnaderna mellan produkt 
och varumärke. Innebörden av COO har ändrats sedan den först började tillämpas och 
Usunier (2011) föreslår därför att varumärkesursprung ska vara det som är centralt vid 
användning av en landsimage och han lyfter skillnaderna och länkarna mellan landsimage och 
produktimage. 
 
Gällande studier som bedrivits inom COO-området sedan i början av 2000-talet har 
komplexiteten ökat eftersom marknaden har blivit allt mer global och produktionen sällan är 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
6	  WTO.org	  
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förlagd i ”ursprungslandet”. Fokus i forskningen tycks trots denna komplexitet, ändå ha haft 
ett fortsatt fokus på konsumenters uppfattning av den valda marknadsstrategin.  
Roth et al undersökte redan 1992 om konsumenter gör skillnad i deras bedömning gällande 
var en produkt är tillverkad och var den är designad. Roth, som så många andra som har gjort 
studier inom området landsimage, COO och produkt, anser att det är typ av produkt i 
kombination med landsimage en som avgör hur framgångsrik en COO-strategi kan bli. 
Diamantopoulos et al (2011) är i princip av samma uppfattning efter att ha gjort en studie om 
huruvida COO är en förlegad strategi eller ej. Slutsatsen författarna drar är att COO är en 
relevant strategi men att den står i stark relation till typ av produkt och land, vilket gör att den 
inte är en självklar strategi vid positionering.  
 
Gällande strategiska konkurrensfördelar vid positionering finns det mycket och omfattande 
forskning där olika forskare fokuserar på olika strategiska tillvägagångssätt.  
Kenny & O’Cass (2005) skriver om innebörden med Country of Origin strategin. I 
beskrivningarna av Country of Origin beskrivs vikten av att positionera sig och hur den 
globala marknaden har satt en ny ribba på konkurrensen vilket har lett till att flera företag 
väljer att positionera sina varumärken efter denna marknadsstrategi. I den senare forskningen 
som finns, påpekas även problemen som uppstått i och med denna marknadsstrategi då 
tillväxten av den globala marknaden även lett till att många företag idag väljer att designa sina 
produkter i ett land, producera i ett annat och monterat i ett tredje då det är mer 
kostnadseffektivt. Problemet med detta är att det kan leda till missvisande och vilseledande 
information för konsumenter.  
 
Porter är ett centralt namn inom området marknadsstrategier och är också ett återkommande 
namn i artiklar från andra författare. Porter belyser ett relativt brett perspektiv av olika 
strategier där syftet handlar om att företag ska positionera sig på nya marknader genom den 
för företaget, mest lämpliga strategi (Porter, 2008). Aaker et al (1982) är också ett stort namn 
inom marknadsföringsvärlden och påvisar genom sin forskning vikten av att positionera 
produkter genom olika tillvägagångssätt där kvalité kan vara ett sätt. Det betyder att om en 
produkt eller varumärke är associerad med en positiv landsimage utifrån ett 
konsumentperspektiv så kan COO-strategi signalera kvalité och med fördel användas.   
 
Tseng (2011) forskning visar på att konsumenter associerar omvärldsfaktorer så som ekonomi, 
politik, teknologi och sociala faktorer med ursprungslandet varumärket kommer ifrån. 
Forskningen tyder på hur omvärldsfaktorer och ursprungsländerna har en stark association 
mellan varandra samt hur varumärken som kommer från länder med stabila ekonomier, är 
högteknologiskt utvecklande och är politiskt ledande har en fördel av denna strategi. 
Forskning påvisar att exempelvis produkter från Tyskland och Schweiz har en fördel då dessa 
associeras med hög prestanda och kvalité och då kan vara till en marknadsfördel på 
marknaden för att öka värdet för produkten trots att den kan vara utvecklad eller producerad i 
ett eller flera länder. 
 
Den tidigare forskningen inom COO påvisar således att marknadsstrategi fortfarande är 
betydelsefull för att positionera företaget och bygga upp varumärket internationellt. Samtidigt 
som forskningen påvisar den fördel som strategin erhåller har även forskningen lett fram till 
frågetecken angående trovärdigheten med strategin och hur den bör tillämpas i framtiden. 
Detta eftersom olika funktioner inom företagen ofta är fördelat i olika delar av världen för att 
stå sig så lönsamt och konkurrensmässigt som möjligt.  
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3. Metod 
___________________________________________________________________________ 
Denna del beskriver och motiverar valet av den metod som använts för uppsatsen; detta 
innefattar sekundär- och primärdata som samlats in och val av företag motiveras mot 
bakgrund till uppsatsens syfte. Kapitlet avslutas med validitet och reliabilitet för att påvisa 
metodens trovärdighet. 
___________________________________________________________________________ 

3.1 Vetenskaplig huvudinriktning  
 
Enligt Saunders, et al (2009), väljs positivism som ansats då syftet är att observera den sociala 
verkligheten som grundar sig på data som redan är befintlig och beprövad teori. En annan 
inriktning inom kunskapsteori är hermeneutik vilket innebär att tolka det andra sagt inom 
området och sedan utgå från den tolkningen (Jacobsen, 2002). Avsikten med den valda 
metoden var att tolka det befintliga teoretiska och empiriska underlaget utifrån ett generellt 
sätt, något som är ett karaktärsdrag från positivismens ansats. Uppsatsen har således en 
positivistisk huvudinriktning och inte en hermeneutisk. Positivismen grundar sig också på 
fakta, snarare än tolkningar vilket passade för denna uppsats eftersom vi ville ha en så pass 
objektiv syn som möjligt som utgångsläge (Saunders, et al, 2009). Dock grundar sig 
uppsatsens slutsatser på tolkningar med de presenterade fakta som utgångsläge.  
 

3.2 Val av metod 
 
Forskare kan antingen använda en deduktiv ansats, induktiv ansats eller en blandning av dessa 
som kallas abduktion. Enligt Saunders, et al (2009) bör inte en induktiv ansats användas utan 
att besitta en omfattande befintlig kunskap inom området. En deduktiv ansats innebär att 
forskaren tittar på teori och sedan utvecklar empirin (Christensen et al. 2010). Den deduktiva 
ansatsen är den som dominerar denna uppsats och den har valts eftersom den insamlade teorin 
ska fördjupa kunskaperna inom området. När denna har utformats ska en förståelse och 
tolkning göras för att i nästa skede kunna påbörja teorierna för att besvara 
forskningsproblemet. Den valda teorin prövas således gentemot den utförda empiriska 
undersökningen (Saunders, et al, 2009). Generellt finns det omfattande studier och teori inom 
COO, varumärkesstrategier och positionering. Vår uppfattning är dock att forskningen inte är 
lika omfattande gällande hur företag skulle se på en harmoniserad marknad där COO inte 
skulle vara tillämplig, eller vilken relation COO har mellan varumärke och produkt på den 
internationella marknaden. Uppsatsen och dess undersökning bygger dock på tidigare 
forskning som gjorts från både konsument- och företagsperspektiv. Avsikten är inte att ta 
fram en ny teori, varför den deduktiva ansatsen är den mest tillämpliga metoden för denna 
uppsats.  
 
Valet av undersökningsmetod som en forskare väljer att använda utgör tillvägagångssättet för 
att analysera och bearbeta data. Det finns två huvudsakliga undersökningsmetoder, kvantitativ 
och kvalitativ metod. I den här uppsatsen är forskningen baserad på en kvalitativ 
metodundersökning. En kvalitativ undersökning genererar konceptfulla beskrivningar av 
verkligheten i form av text och modeller, vilka syftar till att upptäcka, lyfta upp och belysa de 
samband som växt fram (Christensen et al. 2010). Den kvalitativa metoden består i denna 
uppsats dels av djupintervjuer med sälj- eller marknadsansvariga för företag med varumärken 
som anses vara väsentliga för denna undersökning. Intervjuer är fördelaktigt i det avseenden 
där forskaren har flera komplexa eller öppna frågor eftersom forskaren under intervjuns gång 
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då har möjlighet att följa upp svaren för att utveckla och förtydliga dem. Dessutom kan det 
vara gynnsamt med en semistrukturerad eller ostrukturerad intervju om frågorna är sådana att 
ordningen mellan dem kan behövas ändras från respondent till respondent (Christensen et al. 
2010).  
 
En kvantitativ undersökning hade varit en möjlig metod för denna uppsats men 
förutsättningarna skulle dock påverkas. Dels genom att svarsalternativen hade behövts 
standardiserats helt vilket hade gjort att vissa frågor och kunskap hade fallit bort, men också 
då det tidsmässigt hade varit svårt att få tag på så pass många företag som vill svara och som 
också använder sig av COO-attribut. Risken med att inte få vad vi ansåg vara tillräcklig 
många svar och med viss informationsbegränsning, gjorde att en kvalitativ undersökning var 
mer passande för denna uppsats. En kombination av kvalitativ och kvantitativ undersökning 
hade dock varit möjlig för att ge en djupare och kompletterande insikt, men med bakgrund till 
svårigheten att få tag i företag som är beredda att ställa upp, anser vi som ovan nämnt att 
risken är för stor för ett misslyckande av den empiriska delen.  
 
De framtagna frågorna som ställs till respondenterna är främst semistrukturerad eftersom vi 
anser att en anpassning till varje företag är nödvändig eftersom deras förutsättningar skiljer 
sig åt. De frågor som ställs har dock samma avsikt, att få svar på vårt syfte. Att använda en 
ostrukturerad intervju är för riskabelt eftersom vi då riskerar att inte få svar på de frågor som 
vi anser väsentliga. Den tid vi får med våra respondenter är värdefull och måste användas väl, 
samtidigt anser vi att en viss flexibilitet är gynnsam för vår kvalitativa undersökning eftersom 
det kan öppna upp för nya frågor och ge oss information och kunskap som vi inte hade 
förväntat oss. Vi har dock utgått från en standardiserad ”mall” när vi har tagit fram frågor 
som vi anser väsentliga att få svar på. Detta eftersom det annars är lätt att frångå ämnet och på 
så sätt säkerställer vi att vi håller oss inom området fast med modifierade frågor till respektive 
respondent (Saunders, et al, 2009).  
 

3.3 Urval 
 
Vid val av företag har vår huvudsakliga utgångspunkt varit att få kontakt med företag vars 
varumärke har en tydlig koppling till ett specifikt ursprungsland och som agerar på den 
internationella marknaden. Vi ansåg också att det var viktigt att företagen inte bara hade en 
koppling, utan att de på något sätt använde COO eller landsimage som del av dess 
marknadsstrategi. Vårt första steg var därmed att gå igenom intressanta företag som kunde 
relateras till COO-strategin och som använder sig av en viss landsimage som del av ett 
marknadsattribut, exempelvis genom deras varumärkesnamn eller logotype. En förutsättning 
var att det var ett varumärke som fanns tillgängligt på den internationella marknaden och vi 
började med att ta fram åtta företag där förhoppningen var att hälften av dessa kunde ställa 
upp på intervjuer. Det visade sig vara svårare än så, varför vi fick ta fram och kontakta ännu 
fler företag.  
 
Initialt var tanken att enbart använda oss av svenska företag, men svårigheten att hitta 
personer i ledande ställning som kunde ta sig tid för intervju gjorde att vi var tvungna att 
vigda våra vyer, vilket vi med facit i hand anser positivt. Vi fick kontakt med Lumene som 
har ett finskt ursprung och vi ansåg då att ett skandinaviskt ursprung är lika relevant som ett 
svenskt och att betydelsen av ursprungsland inte är det centrala för vår undersökning. Vi anser 
att Skandinavien är tillräckligt homogent och dessutom är respondenten svensk och ansvarig 
för Lumene på den svenska marknaden. Vi fick även kontakt med Rosendahl Design Group 
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från Danmark som inkluderar fyra danska design-varumärken med tydlig dansk koppling till 
ursprungslandet. Att också få med ett danskt varumärke i den empiriska undersökningen gör 
att det blir mer representativt för den skandinaviska marknaden. De övriga valda företagen har 
en gedigen svensk historia som de också till viss del använder i dess varumärkesstrategi för 
att skapa ett mervärde. De fyra valda företagen är alla framgångsrika företag och deras 
varumärken marknadsförs på olika sätt över hela världen, vilket även det var ett av skälen till 
att vi valde dessa företag. De har alla byggt upp ett starkt varumärkesnamn i sitt 
ursprungsland men även på den internationella marknaden. Svenskt Tenn använder dels sitt 
svenska varumärkesnamn ”Svenskt Tenn” samt ”made in sweden”, Lumene använder i sin 
marknadsföring vid produkter i butiker samt hemsida ”Finland” under dess varumärkesnamn, 
Kosta Boda använder ”Sweden 1742” under deras varumärkesnamn, Rosendahl Design 
Groups varumärken använder bland annat ”Danish Design” och ”Copenhagen”.  
 
Vår förhoppning var att de valda respondenterna kunde ta sig tid för en direktintervju 
eftersom vi anser att detta är det mest gynnsamma tillvägagångssättet då det är lätt att ställa 
direkta följdfrågor och utveckla koncept. Även i detta avseende insåg vi vikten av att vara mer 
flexibla och vi fick därför öppna upp för alternativa intervjusätt där vi exempelvis fick 
möjlighet att göra det via internet; email. Vidare skulle det varit optimalt att enbart få 
intervjuer med personer i samma position, förslagsvis marknadschefer, men detta visade sig 
vara svårt. Dock kom vi till insikt om att det väsentliga var att respondenten hade en gedigen 
kunskap om det tillfrågade varumärket, samt någon form av övergripande ansvar.  
 
Skillnaden mellan företagen både vad det gäller storlek, olika grad av internationalisering, 
prissegment och produktkategori är påtaglig, men trots det anser vi att de är jämförbara 
eftersom samtliga av åde presenterade varumärkena har en härledning till sitt ursprungsland 
från skandinaviska marknaden internationellt, vilket är det väsentliga.   

3.4 Utformning av frågor 
De utformade frågorna till respondenterna för respektive företag är direkt kopplade till syftet 
till denna uppsats för att samla in en så pass väsentlig och kvalitativ primärdata som möjligt. 
Indirekt kopplas teorin om positionering, COO, WTO, varumärkesbyggande och prisstrategi 
in. De framtagna frågorna är grundläggande men vissa anpassningar har gjorts till varje 
intervjutillfälle eftersom företagen arbetar utifrån olika förutsättningar.  
 
Tabell 3. 
 

Intervjufrågor Förklaring Teorikoppling 

Hur ser du på COO, är ursprunget 
viktigt för X som varumärke och i 
så fall varför?  
	  

Syftet med denna fråga är att få 
veta hur viktig COO-strategin 
är för just de valda företagen 
och hur deras varumärke 
använder sig av detta. 

-Country of origin 
 

- Internationellt 
varumärkesbyggande	  

Anser du att landshärledningen 
och loggan ”X” är värdeskapande 
gentemot konsumenter? Skulle X 
som varumärke tappa i ”värde” 
om ni inte fick använda er av den 
befintliga kopplingen till 
ursprungslandet och i så fall 
varför?  

Syftet med frågan är att ta reda 
på om företag anser att 
landsimage är värdeskapande 
och om det i så fall skulle 
påverka företaget och dess 
varumärke negativt om de inte 
skulle kunna använda detta i 
sin marknadsstrategi.  

-Effekten av 
ursprungsland och 
effekter 
 
- Prisstrategi	  	  
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Intervjufrågor Förklaring Teorikoppling	  
Vilka positiva eller negativa 
effekter anser du att en 
harmoniserad marknad enligt 
WTOs riktlinjer kan ha på X som 
varumärke om det ursprungliga 
attributet måste tas bort? 
 
 

	  

Frågan tar reda på vad de som 
jobbar inom marknad och 
export anser om WTOs 
riktlinjer generellt och hur det 
kan påverka marknaden 
	  

-‐	  WTOs	  kritik	  mot	  
COO	  som	  
marknadsstrategi	  
	  

Relationen mellan produkt och 
varumärke- anser du att 
konsumenterna lägger stor vikt vid 
var produkten är producerad eller 
är betydelsen av var varumärket i 
sig kommer ifrån större?  
	  

Denna fråga belyser hur 
företagen ser på produkt vs 
varumärke och tar reda på om 
de anser att det kan vara 
möjligt att dessa anses vara 
separata.  
	  

 
-Strategisk 
positionering 
 
 
-Internationellt 
varumärkesbyggande 
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

Vilken betydelse har det att X har 
en koppling? Är det i sig ett 
attribut som signalerar kvalité och 
står det i relation till det högre 
prissegmentet som X befinner sig i? 
	  

Frågan undersöker vad 
respektive företag/varumärke 
anser om att använda sig av sitt 
ursprung i sin marknadsstrategi 
och om det är något som gett 
varumärket ett mervärde och 
kanske även lett till ett högre 
prissegment.  
	  

- Prisstrategi 
 
- Effekten av 
ursprungsland och 
effekter 

	  

Kan det göra skillnad beroende på 
vilken fas varumärket befinner sig 
i? Det vill säga, i en ny 
positioneringsfas eller där det 
befinner sig som ett redan 
väletablerat varumärke på en mer 
mogen marknad?  
	  

Denna fråga tar reda på hur det 
sett ut i de olika 
positioneringsfaserna för de 
olika företagen och hur 
marknaderna har sett ut 
internationellt och nationellt ur 
ett företagsperspektiv.  
 
	  

- Strategisk 
positionering 
 
 
- Internationellt 
varumärkesbyggande	  
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3.5 Datainsamling och praktiskt tillvägagångssätt 
 
Sekundärdata används för att få en ökad förståelse för problemet som undersökts. 
Informationen kan delas upp i extern sekundärdata vilket är information som insamlats 
utanför organisationen och internt som delgivits av organisationen (Christensen et al. 2010). 
De sekundära data som används har som syfte att jämföras med de primära data vi använt 
men också för att ge en teoretisk bakgrund om de områden som är relevanta för uppsatsen 
(Saunders, et al, 2009). Det finns mycket forskning om marknadsstrategier men det har trots 
detta krävts en sållning av artiklar för att hitta vad vi anser vara viktigt för just denna uppsats. 
Sekundär extern data som används är vetenskapliga artiklar där sökorden: country of origin, 
strategy, positionering, country image och branding har använts. Forskningsartiklarna ger 
även en bild om vilka studier som utformats tidigare inom ämnesområdet. Detta har lett till 
ökad kunskap inom COO-strategin samt positionering och varumärkesbyggande. 
Insamling av data gällande forskningsartiklar var något vi började med så snart vi beslutat 
vilket område uppsatsen skulle handla om.  
 
Det krävdes omfattande genomgång av relevant teori och tidigare forskning och till en början 
jobbade vi inom ett relativt brett område, dels för att ge oss själva en solid kunskap men också 
för att se intressanta vinklingar och eventuella forsknings-gap inom området. När vi hade 
hittat relevant forskning tog vi även fasta på återkommande forskningsnamn i artiklarna för 
att vidare kunna hitta kritik mot COO-strategin, men också andra som stöder denna del. Allt 
eftersom har den teoretiska delen krympt och vissa delar bytts ut mot för uppsatsen, mer 
relevant data. 
 
Primärdata är nyinsamlad information som erhållits av marknadsundersökaren med hjälp av 
olika insamlingstekniker (Christensen et al, 2010).  Empirin har utformats med primärdata i 
form av företagsintervjuer som utförts för att erhålla svar till forskningsproblemet och då 
kunna svara på syftet. Som tidigare nämnts så har vi samlat in information genom personliga 
möten med respondenter samt svar via mailkontakt. Vi har även haft telefonkontakt med 
respektive respondent där vi förklarat uppsatsens syfte samt problemformulering. Vi föredrog 
möten med respondenterna eftersom vi då snabbt kan be denne att utveckla svaret eller ställa 
fler följdfrågor. Eftersom vi är två personer som deltar vid intervjuerna anser vi oss också ha 
bättre möjlighet att kunna återge informationen som vi erhöll under våra möten. Även om vi 
båda var delaktiga i våra intervjumöten så bestämde vi innan att en av oss fick skriva ned vad 
som sades. Detta för att en av oss helt skulle kunna fokusera på intervjun och snabbt kunna 
ställa följdfrågor som kunde vara viktig primärdata.   
 

3.6 Validitet och reliabilitet   
 
Det är viktigt att undersöka och granska den metod som använts eftersom det finns 
undersökningar och annan data som är snedvriden och inkorrekt. För att förhindra detta är det 
viktigt att erhålla information från den ursprungliga källan (Christensen, 2010). 
 
Validitet  
För att kunna uppnå syftet med uppsatsen är det viktigt att vald sekundärdata är relevant och 
kan kopplas till undersökningen och att det finns en röd tråd. Det är dock viktigt att ha i 
åtanke att våra respondenter tolkar intervjufrågorna på ett subjektivt sätt vilket påverkar 
undersökningen. Detta har vi haft i åtanke och det är därför väsentligt att vara konsekvent 
inom området och återkoppla till det som är relevant för uppsatsens syfte. 
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Yttre faktorer såsom den nuvarande situationen i företaget kan påverka resultatet, exempelvis 
beroende på vilken marknadsfas och plan det finns för varumärket. Med detta i åtanke är det 
möjligt att svaren och resultaten skulle kunna skilja åt om frågorna ställdes vid en annan 
tidpunkt. Vidare förekommer hinder i from av sekretess, där respondenterna i viss mån är 
begränsade i sina svar. Generellt anser vi dock att validiteten är hög på den genomförda 
undersökningen. 
 
Intern validitet ställs i relation till de valda frågorna och möjligheten att mäta det som är för 
avsikt att mäta (Saunders, et al, 2009). Eftersom vår avsikt inte är att mäta eller att få ett 
enkelt svar gör det validiteten mer komplex. Ett sätt är att hitta tidigare forskning som påvisar 
både fördelar och kritik inom det valda området. 
 
Reliabilitet  
Eftersom vi har valt att intervjua olika företag som har olika förutsättningar och strategier har 
vi anpassat frågorna därefter. Vidare har de marknadsansvariga på företagen olika mycket tid 
att ge oss, erfarenheter och bakgrund, vilket kan ge olika insikt och djup i de svar vi får, 
särskilt eftersom vi har anpassat frågorna något efter varje respondent. Skillnaden mellan 
företagen både vad det gäller storlek, grad av internationalisering, prissegment och 
produktkategori är också påtaglig, men trots det anser vi att de är jämförbara eftersom 
samtliga av de presenterade varumärkena har en härledning till sitt ursprungsland från 
skandinaviska marknaden internationellt, vilket är det väsentliga.   
 
De tillvägagångssätt vi använder för våra intervjuer är telefon, mailkontakt och direktintervju 
genom ett personligt möte. De olika sätten att samla in data på kan möjligen påverka resultatet 
så att det inte blir helt konsekvent, vilket således kan påverka reliabiliteten (Saunders et al, 
2009). Vi anser dock att skillnaderna i resultatet bör vara små eftersom vi hade möjlighet att 
ställa följdfrågor oavsett intervjumetod, vilket var en förutsättning för intervjun.  
 
Hot mot reliabiliteten kan yttra sig genom observatörernas tolkning av den givna information 
dessa tillgår. Dels kan observatörernas approach påverka men också dess interaktion 
(Saunders, et al, 2009). För att undvika en obekväm situation för våra respondenter, var vår 
avsikt att göra intervjun så pass naturlig som möjligt genom öppna frågor och att båda var 
delaktiga i intervjun. Generellt är intervjuarna sitt största hot mot reliabiliteten. Anledningen 
är att dessa gör subjektiva tolkningar av insamlad data utifrån tidigare erfarenheter (Saunders, 
et al, 2009). För att så objektivt som möjligt återge information från våra intervjuer har vi 
förutom att omgående skriva ned svaren, diskuterat våra tolkningar och har överlag varit 
överens. Vissa respondenter har velat läsa igenom sina svar för att se om vi tolkat dessa rätt, 
vilket på så sätt stärker reliabiliteten.   
 

3.7 Källkritik 
 
De valda källorna är främst forskningsartiklar som berör de områden vi anser relevanta. 
Eftersom det finns mycket tidigare forskning om marknadsstrategier är det svåra att sålla ut 
information. Det är säkert att använda artiklar av forskare med stora namn såsom Aaker, 
Porter eller Kotler men det är också viktigt att hitta ny forskning inom områden som inte är 
lika utforskade. Det är troligt att vi kan ha missat viktig forskning men de facto att det är 
väldigt tidskrävande att gå igenom forskningsartiklar gör att vi blir begränsade.  
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Gällande WTO’s regler finns dock mycket lite forskning som är kopplad till detta vilket gör 
att vi i större utsträckning får tolka dess regler. Vi har försökt få tag på en kontaktperson på 
WTO för att få en närmare bild av regleringarna, men tyvärr utan framgång. Därför är WTOs 
hemsida den främsta källan inom området och det hade varit önskvärt med mer forskning eller 
annat underlag som står i relation till regleringarna för att få en eventuell mer nyanserad bild 
av WTO’s synsätt.  
 
Empirin som grundar sig på primärdata är central för studien men även dessa källor måste 
analyseras kritiskt. Respondenterna jobbar för specifika varumärken och det är dessa de 
främst reflekterar över. Det gör det rimligt att anta att respondenternas svar kan vara något 
vinklade till förmån för det varumärke de jobbar för och eftersom produktkategorin också 
skiljer sig åt kan även detta påverka svarsutfallen. Vidare skiljer sig erfarenhetsbakgrunden 
och nuvarande position från respektive respondent vilket kan påverka svaren, men det kan 
också ge en mer dynamisk bild utifrån ett företagsperspektiv vilket är representativt för en 
föränderlig marknad. 
  



	  
	  

	   25	  

4. Empiri 
___________________________________________________________________________ 
De företag som är valda för den empiriska undersökningen har samtliga varumärken med en 
tydlig koppling till sitt ursprungsland och är då också en del av deras 
marknadskommunikation. Nedan följer först bakgrundsinformation om respektive företag och 
de respondenter som vi har intervjuat, följt av en presentation av de svar de har gett. 
__________________________________________________________________________ 

4.1 Företagsbakgrund  
 
Nedan presenteras företagsfakta från de valda företagen och en presentation av varje 
respondent samt hur intervjun gick tillväga.  

4.1.1 Svenskt Tenn 
 
Svenskt Tenn är ett inredningsföretag som har funnits sedan 1924 och som genom dess 
hemsida även finns tillgängligt på den internationella marknaden. Företaget har också 
återförsäljare i Tokyo och det finns planer för vidare internationell expansion. Svenskt Tenn 
har som mål att stödja och utveckla svenskt hantverk och orden ”Made in Sweden” kommer 
alltid att vara ett viktigt begrepp för varumärket. Den största delen av produktionen ligger 
därför i Sverige och företaget har ett tydligt svenskt ursprung där det svenska hantverket och 
designen står i fokus. Företaget är välkänt internationellt för sin design och kvalité och 
levererar sina produkter över hela världen. Företaget använder sig även av sitt 
varumärkesnamn ”Svenskt Tenn” vilket även det påvisar det svenska ursprunget.7  
 
En personlig intervju genomfördes den 21 mars 10.00 - 11.00 med Tommy Bindefeld som är 
Marknadschef för Svenskt Tenn sedan 2008. Bindefeld arbetar med marknadsstrategier både 
nationellt och internationellt för företaget. Han ansvarar för hur varumärket hanteras, vilka 
samarbeten som ska genomföras och hur varumärket offentliggörs för att på bästa sätt 
kvarhålla det kvalitativa värde och design som Svenskt Tenn står varumärke för. 
 

4.1.2 Lumene 
 
Lumene är ett företag inom helhetsmässig skönhet och välmående som etablerades år 1970. 
Företagets framgång bygger på gedigen, finsk expertis och innovativ produktutveckling som 
använder den senaste teknologin inom branschen och med ingredienser från den nordiska 
naturen. Företaget använder sig i varierande omfattning av det finska ursprunget, bland annat 
i deras marknadsföring och slogan, Lumene Finland. 
År 2012 omsatte företaget ca 90 miljoner euro, vilket var en ökning med ca 6 % sen året 
innan. Av företagets omsättning kommer 90 % från bolagets huvudmarknad i Finland, övriga 
Norden, Ryssland och USA. Cirka 50 % av omsättningen utgörs av de internationella 
marknaderna.8  
 
En personlig intervju genomfördes den 15 april 18.30 - 20.00 med Emily Bjerner som är 
varumärkesansvarig för Lumene på den svenska marknaden sedan januari 2013. Hon har 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
7	  http://www.svenskttenn.se	  	  
8	  http://www.lumene.com/sv	  
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sedan tidigare bland annat studerat varumärkesstrategier i USA och på Berghs och hon har 
även jobbat som copywriter på en reklambyrå i Stockholm.  
 

4.1.3 Orrefors Kosta Boda 
 
Orrefors Kosta Boda är ett av världens främsta varumärken inom glas och glaskonst. Det är 
ett småländskt designföretag med formgivning och tillverkning av högkvalitativt bruks- och 
konstglas. De utvecklar, producerar och säljer ett brett bruks- och konstglassortiment för såväl 
privat som offentligt bruk under varumärkena Orrefors och Kosta Boda. De är nordens största 
glasbruksgrupp med en historia som har förfinats i hjärtat av Smålands skogar som sträcker 
sig tillbaka till 1742. 2010 omsatte företaget 390 miljoner SEK varav 70 % var på den 
svenska marknaden, USA 10 % och 20 % övriga marknader och verkar idag i ett 30-tal länder 
via egna försäljningsbolag, agenter och distributörer. Orrefors Kosta Boda använder sig av det 
svenska ursprunget i sin marknadsföring då deras slogan är ”Kosta Boda – Sweden 1742”. 
Orrefors Kosta Boda ingår sedan 2005 i New Wave Group som verkar med ett flertal 
varumärken som konsument-och företagsmarknaden inom områdena sport, fritid, inredning 
och gåvor.9  
 
En mail-intervju med Andreas Ravelli genomfördes mellan den 10 och 16 april. Den 
färdigställda intervjun inkom den 16 april. Ravelli är exportchef sedan 2008 på Orrefors 
Kosta Boda och ansvarar för försäljning av World Wide Orrefors Kosta Boda. 
 

4.1.4 Rosendahl Design Group 
 
Innovation, kreativitet och tradition för dansk design är nyckelorden för Rosendahl Design 
Group. Rosendahl Design Group A/S bildades 1984 och var då en agentur för Iittala och har 
sedan dess genomgått en stor utveckling och är idag en av de största leverantörerna inom 
dansk design inom hem- och köksinredning.  
 
Varumärkena som ingår är Rosendahl Copenhagen, Holme Gaard, Kay Bojesen Design 
Denmark, Global och Rosendahl Timepieces Copenhagen. Rosendahl Design Groups vision 
är att bli ledande inom nordiska ”multi brand” för tidlös design.10  
 
En mailintervju med Mikael Boman genomfördes mellan den 8 och 16 maj. Den färdigställda 
intervjun inkom den 16 maj 2013. Mikael Boman är Key Account Manager Retail sedan 2009 
men har arbetat på Rosendahl Design Group sedan 2007.  
 

4.2 Företagsintervjuer  
 
Här presenteras resultatet av de företagsintervjuer som genomförts för studien. Svaren från 
Svenskt Tenn, Orrefors Kosta Boda, Lumene samt Rosendahl Design Group och presenteras 
tillsammans under rubrikerna nedan som är baserade på intervjufrågorna. 
 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
9	  http://www.kostaboda.se/	  
10 www.rosendahldesigngroup.com 



	  
	  

	   27	  

4.2.1 Företagens positionering och implementering av COO 
 
Bindefeld anser inte att Svenskt Tenn som varumärke skulle ha olika lätt eller svårt för att 
positionera sig på nya marknader eftersom deras varumärke är så pass unikt. Företaget har 
redan idag kunder från hela världen och det spelar ingen roll om det är i New York eller Wien 
eftersom själva marknaderna inte skiljer sig för varumärket. Bindefeld menar att Svenskt 
Tenn redan har skapat ett starkt varumärke med mervärde och de kommer därför inte direkt 
att anpassa varken produkter eller marknadsstrategi vid positionering på nya eller befintliga 
marknader. Strategin är genomgående konsekvent. Det viktiga vid en etablering på en 
marknad är att visa hela varumärket och dess värde och inte endast en del för att snabbt 
etablera sig på flera platser. Det är i dagsläget inte säkert om Svenskt Tenn kommer att 
etableras på andra marknader utan nätshoppen kan vara tillräcklig men om de rätta 
förutsättningarna erbjuds på en ny marknad där Svenskt Tenn kan komma till sin rätt, hålls 
den möjligheten öppen.  
 
Marknaden som Lumene arbetar på är generellt en relativt mättad marknad men det finns 
olika marknader som är lättare eller svårare att positionera sig på. USA är exempelvis en 
väldigt mogen marknad och konsumenterna har ett stort utbud av olika aktörer och då kan det 
vara svårt att sticka ut. I Lumenes fall används det skandinaviska attributet på den 
amerikanska marknaden eftersom det tilltalar konsumenterna där. Det är attribut som kan 
relateras till den skandinaviska naturen och renheten. Det är viktigt att hitta attribut som gör 
att varumärket kan urskiljas från konkurrenternas, oavsett vilken marknad det handlar om. 
Lumene har tre olika attribut som står bakom varumärket, det nordiska naturliga ursprunget, 
teknologin och vetenskapen bakom alla produkter. Lumene marknadsanpassar sina produkter 
beroende på hur marknaden ser ut och vad konsumenterna vill ha och det attribut som anses 
vara det mest väsentliga är också det som lyfts fram för att tilltala konsumenterna. På det 
sättet kan Lumene positionera sig efter de olika marknadernas förutsättningar och samtidigt 
använda de kärnvärden som varumärket står för. I Skandinavien använder de Finland i sin 
positionering då det anses vara mer gynnsamt för just den marknaden. Orsaken är att 
konsumenterna på den skandinaviska marknaden tros lägga ett värde i det finländska 
ursprunget.  
 
Orrefors Kosta Boda har länge funnits på den internationella marknaden och jobbar främst 
med exportmarknaderna. Orrefors Kosta Boda har under många år funnits i många länder 
såsom USA, Skandinavien, Grekland, Tyskland och UK för att nämna några. 
Positioneringsstrategin yttrar sig genom ”high end products”. Ravelli anser att det är svårt att 
jobba exakt lika i alla länder och affärsverksamheten skiljer sig åt mellan länderna, genom 
agentur, distributör eller egna dotterbolag, anpassas positioneringsstrategin därigenom. Vidare 
har den enskilda marknaden en inverkan men Orrefors Kosta Boda vill mäta kunders behov 
och samtidigt behålla varumärkets kärnvärden och attribut som företaget och varumärket står 
för, oavsett marknad. Även Boman anser att varumärkena inom Rosendahl Group Design har 
olika svårt och lätt att positionera sig på olika marknader eftersom alla marknader har olika 
förutsättningar och behov. Vidare menar han att det kan göra skillnad beroende på vilken fas 
varumärket befinner sig i. I vissa länder har de egna anställda, i andra agenter som sköter 
försäljningen och till sist även länder där enskilda butiker köper sin egen butik. De olika 
förutsättningarna skiljer sig därför åt beroende på företagsstruktur och marknad vilket gör att 
positioneringen ser olika ut. 
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4.2.2 Användningen av COO  
 
Det svenska ursprunget är av stor betydelse för Svenskt Tenn eftersom varumärket bygger på 
en rik historia från Estrid Ericsson. Estrid ansåg det viktigt att bibehålla det svenska 
hantverket och Svenskt Tenn har därför för avsikt att alltid kopplas till det svenska ursprunget 
och dess historia. Dock är kvalitén det viktigaste varför viss del av produktionen är förlagd i 
Frankrike för att säkerställa de högkvalitativa produkterna, men det mesta av produktionen är 
förlagd i Sverige. Även Orrefors Kosta Boda anser att dess svenska historia och 
svensktillverkade produkter är starka argument i den hårda konkurrensen. Bakgrunden påvisar 
en gedigen kunskap och kultur som länge har funnits i Sverige. För Svenskt Tenn är COO 
troligen som viktigast för den inhemska marknaden och Bindefeld tror att de svenska 
konsumenterna värdesätter svenskheten mer än vad de gör på den internationella marknaden.  
 
Den danska designen är enligt Boman väldigt viktig för varumärkena inom Rosendahl Design 
Group. Han anser att konsumenter i allmänheten ser Danmark som ett ”designland” och med 
den bakgrunden och historian till varumärkena blir detta ännu mer viktigt. Det blir en 
självklar del av positioneringen och attribut. För Orrefors Kosta Boda är Asien en viktig 
marknad eftersom de värderar det svenska ursprunget högt, varför COO-strategin är 
betydande där, liksom på den svenska marknaden. För Lumene som finskt varumärke, är 
COO-strategin som mest utpräglad på den finska och ryska marknaden. Varumärket är på 
dessa marknader redan väletablerat och den generella konsumentkunskapen om Lumenes 
ursprung är hög, vilket gör att konsumenterna inte i lika stor utsträckning behöver informeras 
om det finska ursprunget eftersom det är självklart där. Lumenes COO anpassas beroende på 
marknad och i USA trycker varumärket på det skandinaviska ursprunget eftersom Finland är 
ett så pass litet och förhållandevis okänt land. I Sverige och den skandinaviska marknaden 
används det finska ursprunget i mindre utsträckning men Finland används dock som ett 
attribut, även om det inte är det primära attributet.  
 

4.2.3 WTO’s riktlinje och påverkan av COO  
 
För Svenskt Tenns del är WTO’s riktlinjer inte avgörande eftersom det inte är den primära 
strategin för varumärket. Det svenska varumärkesnamnet talar tydligt om att varumärket är 
just svenskt, men just denna genomslagskraft är troligen bara betydande för den 
skandinaviska marknaden där konsumenterna förstår ordet ”svenskt”. För Svenskt Tenn 
skulle det varken vara positivt eller negativt eftersom det inte är den primära 
marknadsstrategin eller positioneringsverktyget, de viktigaste attributen är kvalité och design. 
Bindefelds personliga åsikt är att WTO’s riktlinjer skulle kunna påverka varumärken som i 
dag använder sig av strategin negativt eftersom COO kan vara ett sätt att sticka ut på en 
internationell marknad eller också ge information till kunden. Bindefeld jobbade tidigare för 
Indiska där de märkte produkterna med ”Made in Sweden” ”Produced in India”, vilket visar 
konsumenterna att det är ett svenskt varumärke som produceras i Indien. Syftet var att 
genomsyra varumärket med dess indiska härkomst och att gynna det riktiga hantverket som 
faktiskt finns kvar där, jämfört med många andra länder i Asien som blivit industrialiserade. 
Bindefeld menar att det handlar om att ge information till kunderna om varumärket och 
produkterna, inte ge dem en felaktig eller missledande bild av ett varumärke, något som även 
Bjerner understryker.  
 
Precis som Bindefeld, anser Ravelli att WTO’s riktlinjer kan påverka både Orrefors Kosta 
Boda och varumärken från en generell synvinkel. Orrefors Kosta Boda har redan upptäckt 
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detta problem med att det finns outsourcade produkter som ofta är designade i ett land och 
producerat i ett annat. För Orrefors Kosta Boda skulle WTO’s riktlinjer innebära att de 
viktigaste uspar (unique selling point) och svenskhetsattributen som varumärket har idag 
skulle försvinna vilket skulle påverka varumärket negativt och försvåra marknadsföring 
eftersom ursprunget är det som varumärket är uppbyggt efter. 
 
Boman menar att det är svårt att säga hur WTO’s riktlinjer skulle kunna påverka Rosendahl 
Design Group om det danska attributet skulle tas bort, men han belyser att det till och med 
kan bli en starkare koppling till Danmark ur konsumenternas synvinkel vid ett eventuellt 
förbud. Han upplever att de flesta människor vill ha information och veta mer om 
formgivaren eller produkten, vissa gillar italiensk mat, amerikanska bilar eller japansk teknik 
och att ta bort denna information från konsumenterna skulle kunna leda till att det blir ännu 
viktigare.  
 
Bjerner anser att WTO’s riktlinjer till en viss del är befogade eftersom företag i dag har delat 
upp mycket av sin verksamhet på olika delar i världen för att bli mer kostnadseffektiva och 
därför får härkomsten av en produkt en annan innebörd. Vissa länder förknippas med vissa 
positiva attribut och att det kan gynna vissa varumärken att använda dessa för att skapa ett 
mervärde. Bjerner tror själv att konsumenterna inte lägger stor vikt vid var själva 
produktionen är förlagd eftersom de flesta vet att det idag är Asien som dominerar i 
produktion. Det konsumenterna lägger vikt vid idag är inte själva produktens 
tillverkningsland utan varumärket som är det som symboliserar ett helt koncept, design, 
personlighet och då även ursprung. Om produkten är producerad i Asien fast det står Sverige 
eller något annat land på varumärket, tror Bjerner inte att konsumenterna tycker att det är fel. 
Med både ett företags-och konsumentperspektiv som bakgrund, anser Bjerner att WTO’s 
riktlinjer kan ta bort ett gynnsamt verktyg för varumärkena som i själva verket är någon bra 
för både konsumenterna och företagen. Bjerner anser att ur en CRM-synvinkel är det positiva 
med riktlinjer som dessa att företagen tvingas bli mer transparanta och visa var det faktiskt 
har sin produktion även om själva varumärket och designen härstammar från ett annat land. 
Att företag blir mer transparanta och öppna är alltid bra och ger konsumenten ännu mer 
information om hur företaget och varumärket jobbar och vad de står för.  
Sammantaget anser samtliga respondenter att WTO’s riktlinjer kan ha en negativ påverkan på 
varumärken som helt eller delvis grundar sin marknadsstrategi på COO-strategin. 
 
 

4.2.4 COO som värdeskapande och varumärkesbyggande strategi  
 
Svenskt Tenn värderar kvalité och dess unika design högst vilket är de centrala attributen som 
används som värdeskapande strategi. Bindefeld anser att det svenska ursprunget och historia 
bakom varumärket är något som den internationella marknaden ser som positivt eftersom den 
svenska designen och mönstret är något som i sig väcker ett intresse. På så sätt skapas 
ytterligare ett mervärde som Svenskt Tenn står för. Bindefeld tror dock att det svenska 
ursprunget kan vara viktigare för den svenska marknaden än internationellt. Den 
internationella marknaden ser den svenska designen och mönstret som något som i sig väcker 
ett intresse och där kan det svenska ursprunget bli intressant. Även Rosendahl Group Design 
värderar kvalitén på produkterna och den tradition som finns inom dansk design. Boman 
menar att ”Design Denmark” eller ”Copenhagen” som deras varumärken använder i sin 
logotype är värdeskapande. Han anser att detta inte är ur ett kortsiktigt perspektiv utan ett 
långsiktigt och att konsumenter i allmänhet ser Danmark som ett ”designland”. Han menar 
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även att deras produkter i sig har ett värde och att de lyfter fram formgivarna bakom de 
specifika produkterna som i detta fall är från Danmark. 
 
Bjerner anser att strategin trots allt kan vara som starkas på den inhemska marknaden 
eftersom konsumenter tenderar att bli patriotiska och därmed varumärkeslojala till det 
varumärket. De finländska konsumenterna är patriotiska och för dem är Lumene ett 
varumärke som representerar Finland och det blir därmed viktigt att allt från produktion till 
slutprodukt är finskt. Alla ingredienser är från Finland/norden och om detta skulle försvinna 
skulle antagligen trovärdigheten minska från ett konsumentperspektiv. I de andra länderna är 
det inte samma fokus men det ger fortfarande ett ökat värde till varumärket. Både Bjerner och 
Bindefeld tror generellt att COO som värdeskapande strategi kan vara ett välfungerande sätt 
för vissa företag att skapa mervärde. Bindefeld ger exempel där IKEA ville ta bort sin 
kopiator-stämpel och bytte ut sina färger till gul och blå för att påvisa det svenska med deras 
varumärke och även H&M hade en period en strategi som spelade på det svenska ursprunget. 
Det är ett sätt att sticka ut när konkurrensen är hård och företag blir mer och mer 
internationella. 
 
Ravelli anser att för Orrefors Kosta Boda är COO en given värdeskapande strategi eftersom 
det representerar varumärket och dess ursprung. I framtiden kommer dock Orrefors Kosta 
Boda behöva outsourcas sin produktion till andra länder eftersom marknaden blir mer och 
mer global och företagen behöver vara både kostnadseffektiva och lokala på marknaderna. 
Orrefors Kosta Boda är trots allt ett svenskt varumärke men produkterna kan komma att bli 
utländska. 
 

4.2.5 Konkurrenssituation  
 
Eftersom Lumenes marknad är en relativt mättat marknad är attributen som är kopplade till 
varumärket någon som differentierar varumärket från konkurrenterna. Just det finska 
ursprunget gör att Lumene sticker ut på marknaden eftersom det inte finns så många aktörer 
med samma ursprung. Detta attribut är något som gör att varumärket sticker ut i hela världen 
eftersom fler och fler varumärken blir internationella, men det är inte en självklar strategi som 
alla varumärken bör använda sig av menar Bjerner.  
 
Ur Svenskt Tenns perspektiv är det inte en strategi som särskiljer varumärket direkt från 
konkurrenterna. Svenskt Tenn är väldigt nischat som varumärke genom dess unika produkter 
och eftersom de ägs av Kjell och Märta Beijers Stiftelse läggs inte heller allt fokus på 
vinstresultat utan framtida långsiktiga strategier och hur varumärket kan behålla sin position 
som det har idag. Det är dock självklart av intresse att företaget går bra eftersom pengarna går 
till forskning. Bindefeld berättar att i extrema fall pratas det om ett 300-års perspektiv, så 
fokus ligger mycket på värdet av varumärket och att kvalité alltid går först vilket inte många 
andra aktörer gör och det blir därför svårt att se någon direkt konkurrent. Konkurrent i detta 
fall kan vara en resebyrå eller ett bilföretag då en potentiell kund som funderar på att köpa 
exempelvis en soffa från Svenskt Tenn inte jämför med en soffa från exempelvis IKEA eller 
Mio eftersom det är helt olika produkter som signalerar olika attribut till konsumenten. COO-
strategin är således inte det som gör Svenskt Tenn konkurrenskraftiga utan kvalitén och 
designen, men indirekt är det den ursprungliga svenska designen som den internationella 
marknaden vill ha. Svenskt Tenn säljer över hela världen trots att det är ett litet företag vilket 
visar att företaget skapat ett varumärke med ett speciellt värde som både konsumenter och 
inredningsmagasin över hela världen är intresserade av. 
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Ravelli säger att det är svårt att argumentera mot Orrefors Kosta Boda eftersom de har 
tillverkat munblåsta och handtillverkade produkter sedan 1742 och i detta avseende finns inga 
direktkonkurrenter med samma historia och kunskap. Däremot kan aktörer inom glas generellt 
givetvis anses vara konkurrenter. Boman belyser också Rosendahls historia som finns bakom 
deras produkter och varumärken. I ett av varumärkena finns det en historia sedan 1825 och 
han menar att det är viktigt att förmedla formgivarens tankar bakom en design eller serie 
produkter. Den historian leder till att det sticker ut bland konkurrenterna och blir 
konkurrenskraftig. Det visar på en tradition som funnits länge. 
 
 
4.2.6 Värdet av ursprungsland vid varumärkesbyggande 
 
Bindefeld anser att samhälls- och omvärldsfaktorer kan påverka ett lands rykte och då även 
företag och varumärken och han menar att länder kan bygga upp sin landsimage. Bindefeld 
ger exempel på Japan vars elektronik ansågs vara av dålig kvalité kring 80-talet. Idag är Japan 
en av de mest framgångsrika länderna inom teknik och elektronik och de Japanska 
varumärkena inom branschen får ett mervärde av denna utveckling.  
 
Boman anser att det danska ursprunget är viktigt för Rosendahl Design Group då de är ett 
företag som arbetar med danska varumärken och danska formgivare som vill berätta sin 
historia med sin formgivning till slutkonsumenter. Vidare menar han att, med respekt till den 
danska designtraditionen, producerar Rosendahl Design Group nya produkter för att göra 
vardagen lite vackrare för deras kunder. Kopplingen till ”Dansk Design” är stark och han 
uppfattar att människor i allmänhet upplever Danmark som ett land med mycket rik 
designkunskap. 
 
Svenskt Tenn kan alltid kopplas till det svenska ursprunget, historian samt sitt svenska 
varumärkesnamn och är en stor del av positioneringen. Det svenska ursprunget och historia 
bakom varumärket är självklart något som den internationella marknaden ser som positivt 
eftersom den svenska designen och mönstret är något som i sig väcker ett intresse. Det blir 
helt enkelt ett mervärde till de redan högkvalitativa produkter och design som varumärket 
Svenskt Tenn står för. Bindefeld tror dock att det svenska ursprunget kan vara viktigare för 
den svenska marknaden än internationellt, då de svenska konsumenterna dels vill stödja 
svenskt hantverk men även finner svensk design kvalitativt. Även Orrefors Kosta Boda 
använder sitt svenska ursprung inom det svenska hantverket. Ravelli menar att de är svårt att 
argumentera med en kunskap inom munblåsta och handtillverkade glas som går tillbaka ända 
från år 1742 och därför blir ursprunget en väldigt stor del av Orrefors Kosta Bodas 
marknadsföring och strategi. Ursprunget och kunskaper skapar själva varumärket och vad det 
står för och detta anser de svenska konsumenterna vara väldigt viktigt. Även den asiatiska 
marknaden anser att det svenska ursprunget är viktigt och ett attribut som höjer produktens 
värde. 
 
Samtidigt menar Bjerner att de finska konsumenterna lägger väldigt stor vikt vid att Lumene 
är finskt rakt igenom, både att varumärket i sig representerar det finska ursprunget och att 
produkterna kommer från Finland. För Lumene är det viktigt med detta då varumärket 
positionerar attribut som renhet, naturlighet och det arktiska, finsk ursprung helt enkelt. 
Utanför Finland är det inte lika viktigt med att alla produkter och ingredienser kommer just 
från Finland. Då vi använder norden och Skandinavien som positionering i USA skulle det 
inte spela någon roll om vissa av ingredienserna i produkterna kom från exempelvis Sverige 
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och vissa från Finland medan det samtidigt i Finland skulle vara av väldigt stor betydelse för 
de finska konsumenterna och attributet om det finska ursprunget skulle inte längre vara 
trovärdigt för dem.  
 

4.2.7 Skillnad mellan varumärke och produkt 
 
Betydelsen av vem eller vilka som har designat produkten är enligt Boman större än var 
produkten är producerad. Han menar att historian bakom formgivaren, hur designern tänkte 
och vad han/hon ville förmedla är det som är viktigt för konsumenterna till Rosendahl Group 
Design. På Svenskt Tenn produceras alla möbler, mönster och belysning i Sverige men då det 
inte existerar någon mässingproduktion i Sverige är den förlagd utomlands. Även en del av 
mönstret tillverkas i Frankrike, då det endast finns en tillverkare i Sverige som kan göra det 
speciella mönster som Svenskt Tenn har. För att minska tillverkningsriskerna är en del av 
detta förlagt i Frankrike där de även är mycket skickliga inom området och i detta avseende är 
en hög kvalité viktigare än svensk produktion. Även om produkten och dess kvalité står i 
fokus så blir varumärket ansiktet utåt och det som når konsumenterna först. Varumärket är 
något de arbetat länge med och nu har de ett starkt varumärke som bygger på de kvalitativa 
produkter som de tillverkar. På Lumene är produkten även i fokus men varumärket är något 
som ska representera produkten och därför blir även varumärket viktigt. För Lumene är 
ursprunget väldigt viktigt genom hela värdekedjan. 
 
Lumene använder sig av endast finska ingredienser i deras produkter samt finskt forskning 
som utvecklar teknologin inom produkterna. Det genuina och de finska ingredienserna från 
den finska naturen förhöjer kvalitén och då speciellt för de finska konsumenterna. I 
exempelvis USA kan det ses som exotiskt och de kopplar Skandinavien med renhet och natur 
och även det höjer synen på kvalitén. Däremot är Lumene positionerat som ett varumärke i 
medelprissegmentet runt om i världen, förutom Finland där det anses vara i ett högre 
prissegment.  
 
Ravelli anser dock inte att konsumenterna lägger stor vikt vid vart produktionen är förlagd. 
Han menar att relationen mellan Orrefors Kosta Bodas produkter och varumärke kan se olika 
ut beroende på vilket land och marknad som varumärket verkar på och exponerar sina 
produkter på, då vissa marknader lägger större vikt vid varumärket än andra. Den svenska 
hemmamarknaden och Asien är dock marknader där den genomgående svenskheten anses 
vara viktigt.  

4.2.8 COO-strategins framtid  
Svenskt Tenn arbetar med väldigt långsiktiga mål vilket företaget kan göra tack vare att det är 
ägt av en stiftelse. Företaget värnar mycket om dess varumärke och tänker igenom varje steg 
innan de gör något då de vill att varumärket Svenskt Tenn ska fortleva minst 300 år till. De är 
redan internationella via deras online webbshop men det finns etableringsplaner 
internationellt. Eftersom de redan har ett väletablerat varumärkesnamn som den 
internationella marknaden känner till kan de positionera varumärket som de redan gör idag, 
genom kvalité och den ursprungliga svenska designen. Dock måste strategin anpassas 
beroende på eventuella restriktioner från WTO eller centralt på specifika marknader, menar 
Bindefeld.  
 
Orrefors Kosta Boda håller precis just nu på med en stor förändring i och med att företaget 
stänger Orrefors och Åfors produktionen och all produktion kommer att ske i Kosta. Mycket 
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av nyheterna och även äldre produkter kommer att köpas utomlands. De jobbar därför med en 
ny brandplattform och hur de skall positionera sig i framtiden parallellt med medvetenheten 
om WTOs riktlinjer och komplexiteten kring COO.  
 

4.3 Empirisk sammanfattning 
 
Internationellt menar respektive företag i det stora hela att COO-attributen är viktiga för deras 
positionering och marknadsföring av sitt varumärke. Samtliga företag har i sitt 
varumärkesnamn och dess marknadsföring på något sätt en antydan eller direkt härkomst till 
det ursprungliga landet som företaget kommer ifrån. Som Bindefeld menar, vissa branscher 
och produkter har en extra hög konkurrens och COO kan då vara ett sätt att sticka ut från 
mängden bland alla andra aktörer. Företagen menar även att konsumenter idag är medvetna 
om att en stor del av produkterna inte kommer från samma land som varumärkets 
ursprungsland utan oftast Asien för att vara kostnadseffektiva. Företagen menar att kunskapen 
är kopplad till varumärket mer än själva produkten. Bjerner ansåg att varumärket är själva 
själen, designen och tanken bakom allt. Det är det som konsumenterna vill se och få 
information om inte om det sammansattes i Finland eller i Kina till exempel. Även Boman 
menar att det är viktigare för konsumenten att få information om formgivaren och själva 
designen och inte var produkten tillverkas.  
 
Kunskap kan även vara en del av hur COO strategin fungerar. Som tillexempel Orrefors 
Kosta Boda som har en gedigen kunskap inom handtillverkade och munblåsta glas ända sedan 
1742 och även Rosendahl Design Group som i ett fall har ett varumärke med ursprung från 
1825. Detta visar en lång kunskap men även en kultur som funnits i Sverige respektive 
Danmark under en lång tid. Även Svenskt Tenn som arbetat sedan år 1924 har en lång historia 
av kunskap och lägger största fokus på produkten och dess kvalité. Dessa kunskapsvärden 
kopplas till ursprung då det är i Sverige som denna kunskap har utvecklats och ger då ett 
attribut av hög kunskap vilket leder till bra kvalité och mervärde.   
 
Företagen är medvetna om WTO’s regelverk och anser i viss utsträckning att det är befogat. 
Bjerner menar att regleringarna gör företagen ännu mer transparanta och Bindefeld menar att 
omvärldsfaktorer har en väldigt stor inverkan och att detta kanske kan gynna en del 
varumärken då de använder ett ursprungsland endast för mervärdet. Samtidigt påpekar Boman 
att dessa riktlinjer kan leda till att ursprunget blir ännu viktigare för konsumenterna eftersom 
det tas bort och de inte erhåller någon information som tidigare. De intervjuade företagen 
menar även att WTO’s regelverk är något naturligt i en mer och mer internationell marknad 
men samtidigt så är COO strategin eller verktyget något som påvisar varumärkenas själ och 
bakgrund. De menar att konsumenterna även vill ha detta och är ett sätt för att just sticka ut 
bland de andra aktörerna på marknaden.  
 
Vidare menar respondenterna att det finns en skillnad mellan produkt och varumärke även om 
varumärket måste stå för samma värde som produkten i sig, men varumärket är det som 
berättar bakgrunden, designen och vad det står för och sedan ska produkten leverera detta. De 
menar att detta blir mer tydligt ju mer internationell och global marknaden blir och även med 
tanke på WTO’s regelverk. Flera av företagen arbetar med nya plattformar och 
marknadsstrategier för att anpassa till marknaden idag, en balans mellan regelverk, vad 
konsumenterna vill ha, samt att sticka ut bland de andra aktörerna på en hårt konkurrerande 
marknad, men på olika sätt och med olika förutsättningar.  
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5. Analys 
 ________________________________________________________________________ 

 Analysen grundar sig på den teori och forskning som presenterats under den teoretiska 
referensramen samt från primärdata i form av företagsintervjuer. De centrala frågorna i 
uppsatsen analyseras således med syftet som ursprungsläge.  
  _____________________________________________________________________ 

5.1 Företagspositionering och implementering av COO 
	  
Gällande positionering finns det flera olika attribut företag kan använda sig av för att särskilja 
sig på en marknad med hög konkurrens. Användningen av COO tycks sällan vara en enskild 
strategi i detta avseende men fungerar ofta som ett komplement och ett verktyg för att ge 
konsumenter en helhetsbild av varumärkets ursprung. Enligt Porter (2008) och Aaker (2010) 
finns det flera sätt för varumärken att differentiera sig på en marknad med hög konkurrens. 
För många attribut kan vara missgynnande, varför fokus bör läggas på det som är signifikant 
för det specifika varumärket. Samtliga respondenter menar att trots att COO inte är den 
primära marknadsstrategi som företagen använder sig av så anser de att en härledning till en 
landsimage kan ge ett ökat värdeskapande attribut som verktyg och komplement till andra 
marknadsstrategier. Till skillnad från Porter (2008) tycks företagen vilja söka flera attribut för 
att främja och positionera dess varumärke. Gällande värdeskapande genom COO, så är det 
något som skapats från de attribut som företagen har knutit till deras ursprungsland och är 
egentligen inte direkt utpräglade COO-strategier. Även om de använder flera attribut är syftet 
att skapa en helhetsbild för att konsumenterna ska välja det specifika varumärket framför ett 
annat när konkurrensen är påtaglig. Enligt Bindefeld har Svenskt Tenn inte en märkbar 
konkurrenssituation eftersom designen är unik i sig. I övrigt gäller det att skapa en association 
med varumärket där det lätt blir igenkännbart vilket i princip är nödvändigt för att 
differentiera varumärken på den globala marknaden (Dahlen, 2009). 
 
Företagen anser sig verka på mogna och hårt konkurrerande marknader och positioneringen är 
ett sätt att urskilja sig från konkurrenterna, skillnaden är dock Svenskt Tenn som har så pass 
unika attribut vilket gör att konkurrensen är liten. Inget av företagen använder Sverige, 
Finland eller Danmark som primär varumärkesstrategi, men samtidigt vill de inte ta bort detta 
attribut eftersom det gör att de sticker ut bland konkurrerande varumärken som finns på deras 
respektive marknad. Dock använder företagen sitt COO- eller landshärledningsattribut olika 
vid positionering vilket tyder på vikten av ett flerdimensionellt begrepp som grundar sig på 
olika former av en landsimage.  
 

      Bindefeld anser inte att deras marknadsstrategi eller positionering förändras beroende på hur 
marknaden ser ut medan Bjerner menar att Lumene anpassar sin marknadsföring och 
positioneringsstrategi beroende hur marknaden ser ut och använder COO-attributet till största 
del i början av en positionerings-fas för att visa kunderna varumärkets ursprung. Trots det så 
menar respektive företag att COO attributet är viktigt för konsumenterna eftersom de vill veta 
varumärkets bakgrund. Även Boman menar att de anpassar sig till de olika marknaderna 
eftersom behovet skiljer sig åt men att fokus på den danska designen är något som alltid finns 
med. WTO anser att produkter inte bör positionera sig genom en landsimage eftersom den 
största delen av produkter idag är för hybrida, ”made in world”. Även om dessa olika 
synpunkter på COO finns angående huruvida företaget ska använda strategin/verktyget så 
finns det inte mycket forskning om eventuella konsekvenser som de skulle kunna möta om 
företagen hindras att använda landsrelaterade marknadsstrategier. Ett troligt scenario är att 
varumärken som idag använder en landsimage skulle få svårt att positionera sig och det skulle 
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kunna skapa en förvirring bland konsumenter om varumärket plötsligt började använda sig av 
alternativa attribut.  

 
Enligt Clark (2000) bör COO-strategin bejakas eftersom det finns underlag för att COO är ett 
verktyg som kan ge ett positivt attribut som därmed skapar ett mervärde för ett varumärke. 
Det kan således behövas alternativa tillvägagångssätt för att bibehålla strategin genom en 
modifiering eller förflyttat fokus till själva varumärket. Det bör dock nämnas att även om det i 
dag finns restriktioner gällande hur COO får användas så är det upp till varje enskilt land att 
besluta över dessa regler. Clark (2000) ger exempel på USA som är relativt hårda gällande 
ursprungsregler och varumärkens profilering genom härledning till ursprungslandet. Utifrån 
ett konsumentperspektiv kan restriktioner och all form av produktinformation tyckas vara 
positivt men det kan skapa problem och försvåra för varumärken att positionera sig på en ny 
marknad. Möjligen skulle en härledning till själva varumärkets härkomst kunna väga tyngre 
än den ursprungliga definitionen ”made in”, vilket den empiriska studien tyder på utifrån 
företagens uppfattning och är också i linje med tidigare forskning av Usunier (2011), Clark et 
al (2000).  

 

5.2 Betydelsen av ursprungsland vid varumärkesbyggande 
 
Samtliga företagen anser att ursprunget är en betydande del av varumärket och att det är ett 
attribut som inte bör tas bort. Vidare menar de att omvärldsfaktorer angående politisk 
ställning, ekonomi, teknologi samt sociala faktorer påverkar hur konsumenter ser på ett land 
och då en landsimage som kopplas till sitt ursprungsland, något även tidigare forskning tyder 
på (Tseng, 2011). Boman anser att konsumenter vill få information om produkten och att den 
perceptiva konsumentuppfattningen är subjektiv, en del gillar italienskt mat eller amerikanska 
bilar. Ravelli påpekade även hur asiatiska marknaden värdesätter det svenska ursprunget 
vilket kan kopplas till omvärldsfaktorer och dess uppfattning av Sverige som land. En 
gemensam nämnare för undersökningen är att respondenterna tycker att en härledning till en 
landsimage ger ett mervärde till varumärket och att det fungerar som differentiering för 
produktkategorier som verkar på en marknad med hög konkurrens. Få företag jobbar aktivt 
med härledning av en landsimage och strategin verkar vara en underliggande självklar del av 
varumärkena. En del varumärken tycks undermedvetet använda sitt ursprung vilket skulle 
kunna bero på att varumärket har blivit så pass inarbetat att dess ursprung är en självklarhet 
och allmän kunskap hos konsumenterna. Företagen menar att de använder sitt ursprung när 
det finns en rik historia och bakgrund och att de därför använder sig av ett landsimage attribut, 
att det har utvecklats fram naturligt och är en del av varumärket och inte för att få ett 
mervärde trots att det möjligen gör det. Tidigare forskning tyder på att det finns en tydlig 
koppling till att en landsimage kan ge en positiv effekt vid varumärkesbyggande, men det 
finns en avsaknad i forskningen av hur företagen implementerar eller jobbar med denna 
strategi (Diamantopoulos et al, 2011 & Usunier, 2006). Orsaken kan vara att fokus utgår från 
ett konsumentperspektiv och det finns i detta avseende utrymme för att utveckla forskningen 
för att optimera företagens användning och implementering av en landsimage.  

 
  Ett något förvånande resultat av intervjuerna påvisade att COO-strategin och betydelsen av att 

använda en landsimage, var viktigast på hemmamarknaden. Det är här viktigt att påpeka att 
detta resultat utgår från ett företagsperspektiv, men det går också i linje med Trädgårdhs 
(2012) tidigare studier. De svenska konsumenterna ansåg att Sverige var det mest tillförlitliga 
landet med högst kvalité samtidigt som de finska konsumenterna ansåg att Finland var det 
mest tillförlitliga landet med högst kvalité. Samtliga respondenter ansåg att konsumenterna 
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från respektive ursprungsland ansåg att COO var viktigast på dess hemmamarknad eftersom 
konsumenterna anser att det finns en högre tillförlitlighet hos dem. Med bakgrund till dessa 
fakta kan det vara så att COO eller landshärledning inte är lika aktuell på den internationella 
marknaden, utan främst den inhemska. Bjerner menar att hela värdekedjan är särskilt viktig 
för de finska konsumenterna. De skulle troligen inte uppskatta om det fanns ingredienser i 
Lumenes produkter som hade ett annat ursprung än från Finland, samtidigt som de 
amerikanska konsumenterna troligen inte skulle lägga lika stor värdering i om vissa 
ingredienser skulle komma från Sverige, så länge det är från Skandinavien. Det tyder på att 
betydelsen av varumärkesursprunget kan vara av olika stor vikt beroende på marknad. Det blir 
i detta fall viktigt för marknadsansvariga att vara lyhörda för konsumenternas värderingar och 
specifikt använda strategin beroende på marknad. 

  

5.3 Skillnad mellan produkt och varumärke 
 
En gemensam nämnare mellan respondenterna är att de anser det finnas en skillnad mellan 
produkt och varumärke och att de tror att konsumenterna generellt premierar varumärke 
framför produkt. Det betyder att varumärkets härkomst skulle vara väsentligare än var 
produkterna är producerade. Boman anser exempelvis att betydelsen av vem eller vilka som 
har designat produkten är större än betydelsen av var produkten är tillverkad. Med denna 
bakgrund går det att konstatera att COO-strategins ursprungsanvändning med härledning till 
produkters tillverkningsland, inte är relevant vilket de senaste årens forskning också antytt 
(Hamzaoui-Essoussi et al, 2011). Forskningen inom COO har dock inte följt utvecklingen av 
den globala marknadens förändringar i samma takt eftersom COO fortfarande används flitigt 
som begrepp. I vissa fall kan det vara så att COO används som ett samlingsnamn för olika 
typer av landsimagestrategier, men klart är att det råder en begreppsförvirring. Om en distinkt 
skillnad gjordes mellan varumärke och produkt vid användning av strategin, är det också 
troligt att marknadsförare skulle kunna använda sig av landsimage på ett mer effektivt sätt.  
Branding är ett av de viktigaste marknadsföringsverktygen vid positionering och är enligt 
(Kaplan, et al 2008) ett av de viktigaste attributen men också ett av de mest abstrakta eftersom 
det är svårt att mäta ett varumärkes värde. Respondenterna i den empiriska undersökningen 
nämner inget enskilt attribut som ensamt bygger varumärket, utan det är en helhet med några 
eller flera attribut som skapar varumärket. Ett antagande är att typ av attribut och vikten av att 
differentiera ett varumärke kan bero på vilken typ av produkter varumärket representerar. Om 
det handlar om ett varumärke som Lumene som har hög konkurrens på en mättad marknad 
måste produkterna kunna erbjuda något unikt men varumärket måste också vara så pass 
intressant att det skapar ett intresse bland konsumenterna så det väljer just Lumene initialt. 
Orrefors Kosta Bodas produkter ligger i ett högre prissegment och för att motivera priset 
måste varumärket signalera något extra och produkterna måste vara unika, vilket också gäller 
för Svenskt Tenn och varumärkena inom Rosendahl Design Group. På så sätt kan varumärke 
och produkt ha en tydlig koppling och relation vilket också kan ge konsumenter en bättre 
helhetsbild. 

 
Varumärket och dess värde kan i sig vara svårt att värdera eftersom det är en helhet och 
paketering som företagen måste bygga och vars syfte är att nå en specifik målgrupp av 
konsumenter. Det ligger dock i konsumentens subjektiva uppfattning om vad som ger denne 
ett ökat värde, vilket både kan ligga hos produkt och varumärke. En konsument som värderar 
ett lågt pris före ett högt pris är sannolikt en indikation på att varumärket inte är det centrala 
vid köpbeslutet eftersom ett högt pris i annat fall ofta signalerar hög kvalité på produkten 
(Stiving, 2000). Det är tydligt att det inte enbart finns en ensam faktor eller strategi som 
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bygger ett varumärke eller en produkt utan flera komponenter gör att exempelvis COO, pris 
och branding går hand i hand. På så sätt tycks varumärke och produkt skapa en gemensam 
harmoni, men gällande härkomst tycks det enligt de empiriska undersökningarna utifrån ett 
företagsperspektiv, finnas en skillnad där varumärkets härkomst såsom design är det som är 
viktigast, eftersom det är varumärket som speglar företaget och dess bakgrund, inte var 
produkten är tillverkad. Marknaden kan ses som en föränderlig organism, där de dynamiska 
förutsättningarna gör att företagen måste vara lyhörda för förändringar men också konsekvent 
bibehålla dess varumärkesbild för att inte göra konsumenterna förvirrade. Stor del av den 
tidigare forskningen har gjorts genom att utvärdera om COO är mer eller mindre relevant för 
vissa produktkategorier beroende på ursprungsland. Om det nu är varumärket som är det 
väsentliga vid användningen av en landsimage, hur skulle den tidigare forskningen som 
baseras på produktkategorier då kunna kopplas till varumärket? I detta avseende finns det ett 
forskningsgap men det är möjligt att både varumärke, produkt och landsimage hänger ihop 
vilket gör begreppen mer diffusa och så även COO. 

 
Företagen anser också att marknaden hela tiden förändras och att det blir fler aktörer på den 
internationella marknaden och att det främst är varumärket som representerar företaget. Det är 
därför viktigt att företag får använda ett COO-attribut eller landsimage till sitt varumärke för 
att göra det unikt. Trots detta så menar Murray (2005) att en stor del av konsumenter inte är 
varumärkeskunniga utan att det handlar om aspekter som hyllplacering, pris eller liknande, 
vilket dock främst gäller låg-engagemangsprodukter. Svenskt Tenn, Rosendahl Design 
Groups varumärken och Orrefors Kosta Boda anses vara i ett högre prissegment vilket kan 
vara en förklaring till varför de anser att varumärket är viktigt för dem och deras konsumenter. 
Detta stärks även av Donaldson (2007) som menar att konsumenter känner en emotionell 
tillhörighet till ett varumärke trots att flera aktörer kan erbjuda mer eller mindre liknande 
produkter, men att det finns ett eller flera attribut som gör att konsumenten känner mer för ett 
varumärke framför ett annat, vilket dessa attribut kan generera. Det är dock rimligt att anta att 
effekten av en landsimagestrategi gör skillnad mellan produktkategorier och som tidigare 
nämnt är det inte troligt att exempelvis en landimage av tvättmedel kan skapa ett specifikt 
mervärde genom en sådan strategi. Det tyder dock på att det även finns en relation mellan 
strategin och produkten.  

5.4 COO- en förlegad strategi?  
 
WTO grundar sin kritik i att företagen inte ska vilseleda sina konsumenter med felaktig 
information. Detta är något som samtliga företag förstår och de anser att den internationella 
marknaden har gjort att det är nya förutsättningar och därmed nya riktlinjer. Om företagen 
istället påvisar var designen och bakgrunden till varumärket härstammar ifrån kan utfallet 
antas vara annorlunda. Eftersom den tidigare forskningen (Kenny & O’Cass, 2005) tyder på 
att konsumenter vill ha information, samtidigt som den visar på att den internationella 
marknaden blir svårare och svårare att sticka ut på, bör företagen kunna särskilja sitt 
varumärke efter sitt ursprung. Bjerner anser att tolkningen av COO främst kan härledas till 
terminologin ”made in” vilken skulle kunna anses vara en förlegad strategi mot bakgrund av 
att konsumenter tycks värdera varumärket i större utsträckning än var produkten är tillverkad. 
Det är dock viktigt att notera att det är ett företagsperspektiv denna undersökning grundar sig 
på, varför det är möjligt att en konsumentundersökning skulle kunna ge en annan bild av COO 
med dess relation till produktion och varumärke. Unsuniers (2006) undersökning stöder dock 
denna uppfattning där det påvisas att konsumenter inte generellt tycks ha omfattande kunskap 
om var produkterna är tillverkade, vilket därför kan antas vara mindre betydande för 
konsumenter.  
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De intervjuade företagen är medvetna om WTO’s riktlinjer och att de mer och mer bör se över 
sina positionerings-och marknadsföringsstrategier vilket de även gör, men ska företagen 
behöva ta bort ett väsentligt attribut? Precis som att konsumenterna har rätt att veta var 
produkten är tillverkad, bör de även kunna få kunskap om varumärkeshärkomsten och 
designen som ligger bakom produkten. Hur ska företagen positionera sig på den 
internationella samt den nationella marknaden om det inte får använda sig av sina viktiga 
attribut, såsom härkomst? Förutsättningarna för COO har ändrats de sista åren vilket har gjort 
strategin kontroversiell och definitionen anses därför behöva modifieras för att göra COO mer 
applicerbar på dagens globala marknad. Detta är även något som Clark (2000) i den tidigare 
forskningen inom området tar upp, eftersom det inte tycks finnas mycket forskning om 
eventuella konsekvenser som företag skulle kunna stöta på om de hindras använda 
landsrelaterade marknadsstrategier på den internationella marknaden. 
 

5.5 COO-strategins framtid  
 
Strategin COO, är en marknadsstrategi som använts sedan lång tid tillbaka men som nu verkar 
gå mot en förändring. Den internationella marknaden har idag gjort att strategin börjar bli 
förlegad, bland annat genom WTO’s kritik angående produkters härkomst vilket gör att 
marknadsansvariga blir mer restriktiva med att använda strategin internationellt. De primära 
data i denna uppsats visar att de internationella företagen har börjat tänka om i deras 
positionering och inleder ett nytt kapitel av användningen av marknadsstrategin. Produkter är 
idag inte från sitt ursprungsland vilket har blivit en naturlig del av den internationella 
processen och det har även lett till att produkt och varumärke inte är samma sak längre, de har 
inte samma ursprung, även om de är relaterade. Företagen menar att de flesta konsumenterna 
vet att produkterna är tillverkade i exempelvis Asien men att vikten ligger i att veta var 
varumärket härstammar ifrån och dess bakgrund. Att härleda ett varumärke till ett 
ursprungsland kommer därför sannolikt att fortsätta vara en väsentlig varumärkesstrategi för 
att skapa ett mervärde eller differentiera ett varumärke vid positionering. COO som attribut 
tycks egentligen bara ha förflyttat fokus från produkt till varumärkeshärkomsten och i 
praktiken skulle terminologin COO likaväl kunna härleda till varumärket. Problemet är dock 
att COO som teori är så pass väletablerat att det skulle kunna skapa en förvirring av dess 
användning varför en ny, men COO-relaterad terminologi, skulle vara gynnsam.  
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6. Slutsats 
___________________________________________________________________________ 
I detta kapitel presenteras de slutsatser och tolkningar som gjorts utifrån uppsatsens syfte och 
tolkas utifrån analys och empiriskt underlag.  

 
Enligt den empiriska undersökningen är COO relevant i det avseende att varumärket härleds 
till dess ursprungsland, men den ursprungliga teorin som grundar sig på produkter som är 
märkta med ”made in” är inte idag en användbar strategi. Den ursprungliga COO-teorin 
behöver därför modifieras eftersom den globala marknaden har nya förutsättningar vilket gör 
att nya riktlinjer behövs. En ursprungslandshärledning anses vara väsentlig i syfte att 
differentiera ett varumärke och för att skapa ett attribut där konsumenterna får en positiv 
association. Enligt den empiriska undersökningen anser företagen att ursprungslandet och 
dess användning i strategiskt syfte, bör kopplas till varumärket och inte produktens 
tillverkningsland. Anledningen är att varumärkets ursprung även kvalitetssäkrar produkterna, 
vilket gör tillverkningslandet mindre relevant. Varumärket är det som ger produkter en unik 
prägel och det är därför rimligt att varumärket är i fokus vid användningen av en landsimage. 
Produkterna måste dock i sig ha attribut såsom funktion eller design som tilltalar 
konsumenterna, något den empiriska undersökningen tyder på. Det handlar inte om att skapa 
en ny strategi, utan snarare en definitionsändring och modifiering av COO som är bättre 
anpassad efter dagens globala marknad eftersom ursprunget från själva tillverkningen av 
produkten är mindre viktig än varumärkets härkomst. ”Country of brand” skulle kunna vara 
en mer relevant definition.  

 
Användningen av landsimage är mer som ett komplement snarare än en huvudsaklig 
marknadsstrategi, men respondenterna är överens om att det är ett viktigt attribut och verktyg 
vid positionering och för att ge information till konsumenterna. Ett intressant resultat är dock 
att respondenterna ansåg att konsumenterna på sin hemmamarknad värdesätter COO i större 
utsträckning än vad konsumenterna gör internationellt.  
COO behöver modifieras för att bättre passa dagens marknadsförutsättningar och ge företag 
konkreta riktlinjer vid användningen av marknadsstrategin, men också för att ge konsumenter 
den information som de anser vara relevant. Att helt avstå från COO-strategin skulle kunna 
göra att varumärken går miste om ett väsentligt attribut vilket i förlängningen kan ge 
konsekvenser för både produkt och varumärke.  
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7. Förslag till framtida forskning  
_________________________________________________________________________ 
Här ges förslag till framtida forskning inom området som skulle kunna komplettera eller ge 
en mer nyanserad bild av COO-strategin och landsimage utifrån alternativa perspektiv. 
_________________________________________________________________________ 

	  
Fler empiriska studier behöver göras från både företagsperspektiv och konsumentperspektiv 
och dess förhållning till landsimage. Utifrån ett konsumentperspektiv kan kvantitativa 
jämförande empiriska studier gynna framtida forskning där konsumentens perceptiva 
uppfattning av ursprungsland och tillverkningsland lyfts fram. Det skulle ge en tydligare bild 
av hur värdet av produkt och varumärke yttrar sig. Utifrån ett företagsperspektiv behöver 
också definitionen och tolkning av COO-strategin undersökas närmare för att få en mer 
harmoniserad användning av strategin. Detta skulle också göra det möjligt att kringgå WTOs 
riktlinjer om exempelvis fokus tas bort från produktionshärkomsten och istället läggs 
på ”ursprungsland”.  
 

      Framtida forskning skulle utifrån ett konsumentperspektiv även kunna utvärdera om COO-
strategin skulle få andra förutsättningar om den endast kopplas till varumärke istället för 
produkten som den ofta gör idag. Anser konsumenterna att detta är tydligare eller mer 
väsentlig information för dem och anser WTO att detta är ett bättre och mer uppriktigt sätt att 
använda sig av strategin på den internationella marknaden? 
 
Vidare forskning inom andra geografiska områden skulle även kunna ge en fördjupad bild 
genom att se om det finns skillnader för hur företagen använder sig av COO och hur de ser på 
strategin i enskilda geografiska områden. Ett exempel skulle kunna vara att se vad det 
asiatiska företagsperspektivet värdesätter på sin hemmamarknad gällande landsimage och hur 
de värderar produkter från sitt egna land i relation till västerländska produkter. Vidare skulle 
forskningen även kunna kartlägga om COO strategin är enklare eller svårare att applicera i 
Asien eftersom en stor del av produktionen är förlagd där och om strategin därmed blir mer 
hållbar?  
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8. Kritik 
_____________________________________________________________________  
 Nedan visar vi på eventuella brister eller alternativa tillvägagångssätt som hade kunnat  
vara relevanta för denna uppsats. 
——————————————————————————————————————— 
 
De slutsatser som presenteras i denna uppsats grundar sig på den empiriska undersökningen i 
relation till den teoretiska referensramen och är en indikation på att COO-strategin är förlegad. 
För att få ett ännu bättre underlag hade en kvantitativ statistisk undersökning kunna stärka 
trenden, genom exempelvis ett konsumentperspektiv. Vidare är det möjligt att 
förutsättningarna och slutsatsen skulle kunna se annorlunda ut om undersökningen gjordes på 
andra marknader, gentemot business to business eller specifika branscher. Det är möjligt att 
utfallet av intervjuer med företag vars produktkategorier inte får ett mervärde av en 
landsimage, skulle se annorlunda ut mot de som presenterats i denna uppsats. Orsaken är att 
en landsimagehärledning inte per automatik ger ett varumärke eller produkt mervärde eller 
gynnsamma attribut.  
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Bilagor 
 
De bilagor som presenteras nedan utgör den bakgrund och frågor respektive respondent har 
fått och sedan svarat på. Svaren är direktciterade.  
	  

Bilaga 1 
	  

Svensk Tenn  
 

I vår magisteruppsats riktar vi in oss på ”Country of Origin” som är en marknadsstrategi där 
varumärket positionerar sig på den internationella marknaden genom härledning till 
ursprungslandet. WTO har dock för avsikt att minimera denna typ av marknadsstrategi och 
varumärkesidentifiering, delvis eftersom produktion ofta är förlagd på andra marknader än 
ursprungslandet viket då kan ge en felaktig bild av varumärket (enligt WTO). Strategin anses 
också förlegad. För mer info: http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl174_e.htm 
 
Vårt syfte med uppsatsen är primärt att utvärdera om företag anser att relationen mellan 
produkt och varumärke har gjort COO-strategin förlegad.  
 
Intervju Svenskt Tenn, 21 mars 10.00 - 11.00 
Tommy Bindefeld, Marknadschef för Svenskt Tenn sedan 2008. Arbetar med 
marknadsstrategier både nationellt och internationellt för företaget. Han ansvarar för hur 
varumärket hanteras, vilka samarbeten som ska genomföras och hur varumärket offentliggörs 
för att på bästa sätt kvarhålla det kvalitativa värde Svenskt Tenn som varumärke har. 
 
Hur använder sig Svenskt Tenn av COO? 
Det svenska ursprunget är självklart viktigt för Svenskt Tenn eftersom företaget och 
varumärket bygger på en rik historia, om Estrid Ericson som startade verksamheten. Hon 
ansåg att det var viktigt att se till svenskt hantverk och tillverkning. I och med denna historia 
vill Svenskt Tenn bibehålla ursprunget och den historia som finns och fortsätta producera de 
högkvalitativa produkter som de alltid gjort. Alla möbler, mönster och belysning produceras i 
Sverige men då det inte existerar mässingproduktion i Sverige är den förlagd utomlands. 
Även en del av mönstret tillverkas utomlands såsom i Frankrike, då det endast finns en 
tillverkare i Sverige som kan göra det speciella mönster som Svenskt Tenn har. För att minska 
tillverkningsriskerna är en del av detta förlagt i Frankrike där de även är mycket skickliga 
inom området och i detta avseende är en hög kvalité viktigare än svenskproduktion. Svenskt 
Tenn kan alltid kopplas till det svenska ursprunget, historian samt sitt svenska 
varumärkesnamn som en del i deras positionering. 

 
Kan det svenska ursprunget gynna och stärka Svenskt Tenn som varumärke på den 
internationella marknaden och i så fall varför?  
Eftersom Svenskt Tenn värderar kvalité och dess unika design högst är de det som har varit 
det väsentliga för att etablera varumärket. Det svenska ursprunget och historian bakom 
varumärket är självklart något som den internationella marknaden ser positivt, eftersom den 
svenska designen och mönstret är något som i sig väcker ett intresse. Det blir helt enkelt ett 
mervärde till de redan högkvalitativa produkter och design som varumärket Svenskt Tenn står 
för. Jag tror dock att det svenska ursprunget kan vara viktigare för den svenska marknaden än 
internationellt.  
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Anser du att COO kan verka som en konkurrenskraftig strategi och kan den 
differentiera konkurrensen på marknaden internationellt? 
Ur Svenskt Tenns perspektiv är det inte en strategi som särskiljer oss direkt från 
konkurrenterna. Vi är väldigt nischade som varumärke genom våra produkter och eftersom vi 
ägs av Kjell och Märta Beijers Stiftelse lägger vi inte heller allt fokus på vinstresultat utan 
framtida långsiktiga strategier och hur varumärket kan behålla sin position som det har idag. 
Det är dock självklart av intresse att företaget går bra eftersom pengarna går till forskning. Vi 
kan t.o.m prata om 300 års perspektiv, så vi fokuserar väldigt mycket på värdet av varumärket 
och att kvalité alltid går först vilket inte många andra aktörer gör och det gör det svårt att se 
någon direkt konkurrent. Konkurrent i detta fall kan vara en resebyrå eller ett bilföretag då en 
potentiell kund som funderar på att köpa exempelvis en soffa från Svenskt Tenn inte jämför 
med en soffa från exempelvis IKEA eller Mio eftersom det är helt olika produkter som 
signalerar olika attribut till konsumenten.  
 
COO-strategin är därför inte det som gör oss konkurrenskraftiga utan kvalitén och designen 
men indirekt är det den ursprungliga svenska designen som den internationella marknaden vill 
ha. Vi säljer över hela världen trots att vi är ett litet företag, vilket visar att vi skapat ett 
varumärke med ett speciellt värde som både konsumenter och inredningsmagasin över hela 
världen är intresserade av. 
 
Anser du att svenskheten ”Svenskt Tenn” är värdeskapande gentemot konsumenter? 
Skulle Svenskt Tenn som varumärket tappa i ”värde” om ni inte fick använda er av den 
befintliga kopplingen till ursprungslandet Sverige och i så fall varför?  
Vi heter ju Svenskt Tenn vilket gör att varumärkesnamnet visar att företag är svenskt, även 
om ordet ”Svenskt” inte är självklart för utländska konsumenter. Jag anser att det svenska 
ursprunget ger ett givet mervärde till våra produkter och dess design. Jag tror även att de 
svenska konsumenterna anser att ”svenskheten”, att produkterna är producerade i Sverige osv. 
är viktigare än för konsumenterna internationellt. De internationella kunderna vill ha den 
svenska designen och de svenska mönstren medan svenska konsumenter förmodligen även 
vill att själva produkterna är tillverkade i Sverige eftersom det ligger närmare dess egna 
ursprung. Det finns en historia som det svenska folket kan känna koppling eller relatera till. 
På det sättet skulle varumärket kunna ”tappa” mervärde men det är fortfarande kvalitén och 
designen som ligger i fokus inte svenskheten. Däremot är det möjligt att konsumenterna på 
utländska marknader kan värdesätta att själva varumärket är just svenskt liksom dess design, 
men de bryr sig troligen mindre om var produktionen är förlagd.  
 
Vilka positiva eller negativa effekter anser du att en harmoniserad marknad enligt 
WTOs riktlinjer kan ha på Svenskt Tenn som varumärke om det svenska attributet 
måste tas bort? Exempelvis skulle terminologin ”Made in Sweden” inte få användas.  
För Svenskt Tenns del är det inte avgörande eftersom det inte är den primära strategin vi 
jobbar med utåt sett, vi har dock ett svenskt varumärkesnamn och har en lång historia som vi 
vill fortsätta visa genom våra produkter och kvalitén oavsett ursprungslandet som står i fokus. 
För vårt företag skulle det inte vara positivt eller negativt eftersom det inte är den primära 
marknadsstrategin eller positioneringsverktyget.  
 
Min personliga åsikt är att det absolut kan påverka marknaden eftersom många företag 
använder strategin. Det är ett sätt för en del företag att skapa ett mervärde, exempelvis IKEA 
som ville ta bort sin kopiator-stämpel och bytte ut sina färger till gul och blå och påvisade det 
svenska med deras varumärke, även H&M använde sig av det svenska ursprunget under en 
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viss tid för att förbättra företagets image. Det är ett sätt att sticka ut eftersom konkurrensen är 
hård och företag blir mer och mer internationella. Det kan även vara ett att sticka ut på en 
internationell marknad eller ge information till kunden. Riktlinjerna kan absolut påverka 
marknaden. Jag jobbade tidigare för Indiska där vi hade ”Made in Sweden” ”Produced in 
India”, vilket visar konsumenterna att det är ett svenskt varumärke men som produceras i 
Indien för att gynna det riktiga hantverket som faktiskt finns kvar där, jämfört med många 
andra länder i Asien som blivit industrialiserade.  Det handlar om att ge information till 
kunderna om varumärket och produkterna, inte ge dem en felaktig eller missledande bild av 
ett varumärke.  
 
Gällande relationen mellan era produkter och varumärket, anser du att konsumenterna 
lägger stor vikt vid var produkten är producerad eller är betydelsen av var själva 
varumärket kommer ifrån större? 
Som vi pratat om tidigare så tror jag att internationella konsumenter är mer intresserade av 
våra produkter och av att få den svenska designen och de svenska mönstren, men om det sen 
är tillverkat någon annanstans har inte någon direkt påverkan. Däremot är det viktigare för de 
svenska konsumenterna. Vi är världsberömda i Stockholm och om vi exempelvis skulle öppna 
en butik i Malmö skulle vi behöva arbeta med värdet av varumärket och förmodligen trycka 
på de svenska eftersom svenska konsumenter anser det vara viktigt. Det kan bero att det är 
ens egna land och man vill gynna svenskt hantverk, så både ja och nej men det finns en viss 
skillnad. 
 
Oavsett val av strategi, anser du att Svensk Tenn som varumärke kan ha olika svårt/lätt 
för att positionera sig på olika marknader och på vilket sätt? 
Nej det anser jag inte. Vi har kunder från hela världen och det spelar ingen roll om det skulle 
vara i New York eller Wien, det innebär mer att vi kommer ha jobb både där och här. Men 
själva marknaderna skiljer sig inte i vårt fall eftersom vi redan har skapat ett väldigt starkt 
varumärke. Det viktiga handlar för oss om att när man väl etablerar sig på en marknad att man 
visar hela varumärket och dess värde och inte endast en del för att snabbt etablera sig på flera 
platser. Vi är inte ens säkra på om vi behöver etablera oss på andra marknader utan 
nätshoppen kan vara tillräcklig, men om de rätta förutsättningarna erbjuds på en ny marknad 
där vi anser att Svenskt Tenn kan komma till sin rätt, är vi öppna för den möjligheten.  
 
Vilken betydelse har det att Svenskt Tenn har en svensk koppling? Är det i sig ett 
attribut som signalerar kvalité och står det i relation till det högre prissegmentet som 
Svensk Tenn befinner sig i?  
Absolut är det är mervärde som står för kvalité men Svenskt Tenn skulle oavsett producera 
allt med samma höga kvalité. Låt säga att vi byter varumärkes namn till Josef Frank, det 
skulle inte påverka vår design eller våra produkter men historien och ursprunget om företaget 
försvinner på ett sätt.  
 
Det är intressant hur omvärldsfaktorer kan påverka länders identitet och på så sätt företag och 
även hur länder kan bygga upp sin landsimage. Exempelvis Japan, deras elektronik så som 
TV ansågs vara dålig kvalité och inget att ha. Idag är Japan en av de mest framgångsrika 
länderna inom teknik och elektronik och de Japanska varumärkena inom branschen får ett 
mervärde av denna utveckling.  
 
Kan en eventuell COO-strategi göra skillnad beroende på vilken fas varumärket 
befinner sig i? Det vill säga, i en ny positioneringsfas eller där det befinner sig som ett 
redan väletablerat varumärke på en mer mogen marknad?  
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Det är svårt att svara på eftersom Svenskt Tenn har en sådan unik nisch som inte påverkas av 
dessa faser men vårt varumärke lutar sig trots allt mot en gedigen svensk historia.  
 
Hur ser framtiden ut för Svenskt Tenn? 
Vi arbetar med väldigt långsiktiga mål vilket vi kan göra tack vare att vi är ägda av en stiftelse. 
Vi värnar mycket om vårt varumärke och tänker igenom varje steg innan vi gör något då vi 
vill att varumärket Svenskt Tenn ska fortleva minst 300 år till. Vi är redan internationella via 
vår online webbshop men det finns etableringsplaner internationellt. Då vi redan har ett 
väletablerat varumärkesnamn som den internationella marknaden känner till kan vi 
positionera varumärket som vi gör idag, kvalité och den ursprungliga svenska designen, men 
detta måste så klart anpassas då beroende vad WTOs regleringar blir.  
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Bilaga 2 
Lumene  

 
I vår magisteruppsats riktar vi in oss på ”Country of Origin” som är en marknadsstrategi där 
varumärket positionerar sig på den internationella marknaden genom härledning till 
ursprungslandet. WTO har dock för avsikt att minimera denna typ av marknadsstrategi och 
varumärkesidentifiering, delvis eftersom produktion ofta är förlagd på andra marknader än 
ursprungslandet viket då kan ge en felaktig bild av varumärket (enligt WTO). Strategin anses 
också förlegad. För mer info: http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl174_e.htm 
 
Vårt syfte med uppsatsen är primärt att utvärdera om företag anser att relationen mellan 
produkt och varumärke har gjort COO-strategin förlegad.  
 
Personlig intervju Lumene, 15 april 18.30 - 20.00 
Emily Bjerner är varumärkesansvarig för Lumene på den svenska marknaden sedan januari 
2013. Hon har sedan tidigare bland annat studerat varumärkesstrategier i USA och på 
Berghs och hon har även jobbat som copywriter på en annan reklambyrå.  
 
Hur ser du på COO, är det finska ursprunget viktigt för Lumene som varumärke och i 
så fall varför?  
I Finland är det väldigt viktigt att allt inom Lumene har kvar sitt finska ursprung. Det är 
mycket viktigare i Finland jämfört med Sverige där man väljer att tona ner det finska 
ursprunget lite, eftersom det inte är av samma vikt på denna marknad, men ordet Finland 
finns med överallt. Lumenes varumärke är dock som starkast i just Finland där 
konsumenterna redan vet att det är finskt, vilket gör att marknadsföringen inte behöver 
härledas till Finland eftersom det är underförstått hos dessa konsumenter. I USA har vi 
positionerat varumärket som nordiskt eller skandinaviskt eftersom Finland är ett litet land och 
norden ger de amerikanska konsumenterna en bättre förståelse för varumärkets härkomst.   
 
Vi vill ge Lumene en varumärkessjäl och det är där COO kommer in genom härledning till 
Finland eller Skandinavien, men COO är inte det enda attribut som används. Produkterna 
innehåller nästan uteslutande ingredienser från den arktiska naturen vilket också är ett viktigt 
attribut vid positionering. 
 
Anser du att COO kan verka som en konkurrenskraftig strategi och att den 
differentierar konkurrensen på marknaden internationellt? 
Ja, eftersom Lumenes marknad är en relativt mättat marknad är attributen som är kopplade till 
varumärket någon som differentierar varumärket från konkurrenterna. Just det finska 
ursprunget gör att Lumene sticker ut på marknaden eftersom det inte finns så många aktörer 
med samma ursprung. Det här är även något som gör att varumärket sticker ut i hela världen 
eftersom fler och fler varumärken bli internationella, men det är inte en självklar strategi som 
alla varumärken bör använda sig av.   
 
Anser du att den finska härkomsten och loggan ”Lumene - Finland” är värdeskapande 
gentemot konsumenter? Skulle Lumene som varumärke tappa i ”värde” om ni inte fick 
använda er av den befintliga kopplingen till ursprungslandet Finland och i så fall 
varför? 
Ja, det är troligt. Särskilt konsumenterna i Finland där ursprunget är som starkast och 
konsumenterna är mer varumärkeslojala på dess egen marknad. De är väldigt patriotiska och 
för dem är det ett varumärke som representerar Finland och därmed blir det viktigt att allt från 
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produktion till slutprodukt är finskt. Alla ingredienser är från Finland och om detta skulle 
försvinna skulle antagligen trovärdigheten minska från ett konsumentperspektiv. I de andra 
länderna är det inte samma fokus men det ger fortfarande ett ökat värde till varumärket. I 
Finland är Lumene i det högre prissegmentet medan det är i medelprisklass i Sverige och 
övriga länder, vilket tyder på olika marknadsförutsättningar.  
 
Vilka positiva eller negativa effekter anser du att en harmoniserad marknad enligt 
WTOs riktlinjer kan ha på Lumene som varumärke om det finska attributet måste tas 
bort?  
Jag förstår bakgrunden till WTOs riktlinjer eftersom företag i dag har delat upp mycket av sin 
verksamhet på olika delar i världen för att bli mer kostnadseffektiva och därför får 
härkomsten av en produkt en annan innebörd. Vissa länder förknippas med vissa positiva 
attribut och det kan gynna vissa varumärken att använda dessa för att skapa ett mervärde. Jag 
tror personligen att det kvittar för konsumenterna eftersom de redan vet att en stor del av 
produktionen idag är förlagd i Asien och det konsumenterna lägger vikt vid idag är inte själva 
produkten utan varumärket, eftersom det är varumärket som symboliserar ett helt koncept, 
designen, personlighet och då även ursprung. Om produkten är producerad i Asien fast det 
står Sverige eller något annat land på varumärket tror jag inte konsumenterna tycker att det är 
fel. Som konsument vill du veta var designen kommer ifrån och vad den har för attribut som 
kan tilltala just dig. Så det negativa blir att WTOs riktlinjer kan ta bort ett verktyg för 
varumärkena som i själva verket är något bra för både konsumenterna och företagen. 
 
Ur en CRM synvinkel är det positiva med riktlinjer som dessa att företagen tvingas bli mer 
transparanta och visa var det faktiskt har sin produktion, även om själva varumärket och 
designen härstammar från ett annat land. Att företag blir mer transparanta och öppna är alltid 
bra och ger konsumenten ännu mer information om hur företaget och varumärket jobbar och 
vad de står för.  
 
Relationen mellan era produkter och varumärket, anser du att konsumenterna lägger 
stor vikt vid var produkten är producerad eller är betydelsen av var varumärket i sig 
kommer ifrån större?  
Som jag nämnde innan så lägger de finska konsumenterna väldigt stor betydelse vid att 
Lumene är finskt rakt igenom, både att varumärket i sig representerar det finska ursprunget 
och att produkterna kommer från Finland. För Lumene är det viktigt med detta eftersom vi 
delvis använder det som ett positioneringsattribut som renhet, naturlighet och med det 
arktiska, finsk ursprung helt enkelt.  
 
Utanför Finland är det inte lika viktigt att alla produkter och ingredienser kommer just från 
Finland. Eftersom vi använder norden och Skandinavien vid positionering i USA skulle det 
inte spela någon roll om vissa av ingredienserna i produkterna kom från Sverige och vissa 
från Finland. De finska konsumenterna värdesätter dock att ingredienser är just finska i 
betydligt högre grad.  
 
Anser du att Lumene som varumärke har olika svårt/lätt för att positionera sig på olika 
marknader? 
Marknaden som Lumene arbetar på är generellt en relativt mättad marknad men det finns 
såklart olika marknader som är lättare och svårare att positionera sig på. Exempelvis är USA 
en väldigt mogen marknad och konsumenterna har ett otroligt stort utbud av olika aktörer och 
då kan de vara svårt att sticka ut. I Lumenes fall har vi valt det skandinaviska attributet då det 
tilltalar dem. De relaterat de skandinaviska med natur och renhet osv.  
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Lumene har tre olika attribut som står bakom varumärket, det nordiska naturliga ursprunget, 
teknologin och vetenskapen bakom alla produkter. Vi tittar alltid på hur marknaden ser ut och 
vad konsumenterna vill ha och trycker då mer på ett av de tre attributen för att tilltala 
konsumenterna. På det sättet kan vi positionera oss efter de olika marknadernas 
förutsättningar och samtidigt använda de kärnvärden som varumärket står för. 
 
Vilken betydelse har det att Lumene har en finsk koppling? Är det i sig ett attribut som 
signalerar kvalité och står det i relation till produkternas prissegment? 
För de finska konsumenterna är det absolut det. Det genuina och de finska ingredienserna från 
den finska naturen förhöjer absolut kvalitén och då speciellt för de finska konsumenterna. I 
exempelvis USA kan de ses som exotiska och även de höja synen på kvalitén. Däremot är 
Lumene positionerat som ett varumärke i medelprissegmentet runt om i världen förutom 
Finland där det anses vara i ett högre prissegment.  
 
Kan det göra skillnad beroende på vilken fas varumärket befinner sig i? Det vill säga, i 
en ny positioneringsfas eller där det befinner sig som ett redan väletablerat varumärke 
på en mer mogen marknad?  
Att trycka på det finska ursprunget eller något av de andra kärnattributen är som viktigast vid 
nypositionering eftersom konsumenterna behöver utbildas och känna ett mervärde genom just 
Lumenes produkter som också är avgörande vid köpbesluten. Syftet är att varumärket ska få 
en image och konsumenterna kunskap om varumärket. Efter det kan man tona ner och 
anpassa mer efter hur marknaden ser ut och efter behovet. Det är också viktigt att vara lyhörd 
för förändringar i marknaden och gällande marknadsstrategier handlar det mycket om trender.  
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Bilaga 3 
 

Orrefors Kosta Boda  
 

I vår magisteruppsats riktar vi in oss på ”Country of Origin” som är en marknadsstrategi där 
varumärket positionerar sig på den internationella marknaden genom härledning till 
ursprungslandet. WTO har dock för avsikt att minimera denna typ av marknadsstrategi och 
varumärkesidentifiering, delvis eftersom produktion ofta är förlagd på andra marknader än 
ursprungslandet viket då kan ge en felaktig bild av varumärket (enligt WTO). Strategin anses 
också förlegad. För mer info: http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl174_e.htm 
 
Vårt syfte med uppsatsen är primärt att utvärdera om företag anser att relationen mellan 
produkt och varumärke har gjort COO-strategin förlegad.  
 
Mail-intervju Orrefors Kosta Boda, 16 april 10.00  
Andreas Ravelli, exportchef med ansvar för försäljning World Wide av företaget sedan 
januari 2008. 
 
Anser du att Country of origin kan verka som en konkurrenskraftig strategi och kan 
den differentiera konkurrensen på marknaden internationellt (vad anser du, generellt 
sett)?  
 Ja det kan vara väldigt viktigt för företaget. Det kan framförallt vara viktigt för oss på 
Orrefors Kosta Boda när vi säljer till Asiatiska länder då de attraheras av det svenska 
ursprunget och lägger stor vikt vid detta. Det är något som sticker ut på den marknaden 
gentemot konkurrenterna.  

 
 

Vår uppfattning är att det svenska ursprunget och hantverket är viktigt för Orrefors 
Kosta Boda som varumärke. Kan det svenska ursprunget gynna och stärka Orrefors 
Kosta Boda som varumärke på den internationella marknaden och i så fall varför?  
Ja det stämmer. Vår rika historia som sträcker sig tillbaka till 1742 med munblåsta 
handtillverkade produkter som är tillverkade i Sverige är starka argument i den hårda 
konkurrensen i länderna på de olika marknaderna vi verkar i. Den bakgrunden visar vår 
kunskap inom området och även en kultur som finns i Sverige och som funnits i väldigt lång 
tid. 
 
Anser du att svenskheten Orrefors Kosta Boda, Sweden 1742 är värdeskapande 
gentemot konsumenter? Skulle Orrefors Kosta Boda som varumärke tappa i ”värde” 
om ni inte fick använda er av den befintliga kopplingen till ursprungslandet Sverige och 
i så fall varför?   
Självklart är det viktigt för Orrefors Kosta Boda då det representerar varumärket och dess 
ursprung. Men i framtiden kommer vi även behöva produkter som kommer att outsoucas till 
andra länder. I och med att marknaden blir mer och mer global och företag behöver vara dels 
kostnadseffektiva men även mer lokala på marknaderna, 
 
Vilka positiva eller negativa effekter anser du att en harmoniserad marknad enligt 
WTOs riktlinjer kan ha på Orrefors Kosta Boda som varumärke om det svenska 
attributet måste tas bort? Exempelvis skulle terminologin ”Made in Sweden” inte få 
användas.  
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Vi på Orrefors Kosta Boda har redan upptäckt detta problem som finns med outsourcade 
produkter då de ofta är designade i ett land och producerade i ett annat. I och med dessa 
riktlinjer försvinner såklart en av Orrefors Kosta Bodas viktigaste uspar (unique selling 
points) och attribut som varumärket har idag i och med att svensktillverkade produkter 
försvinner. 
 
Gällande relationen mellan era produkter och varumärket, anser du att konsumenterna 
lägger stor vikt vid var produkten är producerad eller är betydelsen av var själva 
varumärket kommer ifrån större? (både nationella och internationella konsumenter) 
Nej inte generellt sett. Det beror helt på vilket land och marknad vi verkar på och exponerar 
våra produkter på.  
 
Oavsett val av strategi, anser du att Orrefors Kosta Boda som varumärke kan ha olika 
svårt/lätt för att positionera sig på olika marknader och på vilket sätt? Hur har ni valt 
att positionera varumärket internationellt hittills?  
Vi jobbar på olika sätt till exportmarknaderna. Orrefors Kosta Boda har under många år 
funnits i många länder World Wide ex. USA, Skandinavien, Grekland, Tyskland, UK osv. Vi 
har försökt att positionera oss med ”high end” products. Klart att det är svårt att jobba exakt 
lika i alla länder. Mycket hänger på hur vi jobbar i länderna om det är genom agentur, 
distributör eller egna dotterbolag. 
 
Även marknaden och dess behov har såklart en inverkan då vi vill hitta kundernas behov men 
samtidigt behålla Orrefors Kosta Bodas kärnvärden och attribut som företaget och varumärket 
står för oavsett vilken marknad det är. 
 
Kan en eventuell Country of origin-strategi göra skillnad beroende på vilken fas 
varumärket befinner sig i? Det vill säga, i en ny positioneringsfas eller där det befinner 
sig som ett redan väletablerat varumärke på en mer mogen marknad?  
Detta tål att funderas över. Orrefors Kosta Boda håller precis just nu på med en stor 
förändring i och med att vi stänger Orrefors och Åfors produktionen. All produktion kommer 
att ske i Kosta. Mycket av nyheterna och även äldre produkter kommer att köpas utomlands. 
Så vi jobbar helt klart med en ny brandplattform och hur vi skall positionera oss i framtiden.  
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Bilaga 4  
 

Rosendahl Design Group 
 
I vår magisteruppsats riktar vi in oss på ”Country of Origin” som är en marknadsstrategi där 
varumärket positionerar sig på den internationella marknaden genom härledning till 
ursprungslandet. WTO har dock för avsikt att minimera denna typ av marknadsstrategi och 
varumärkesidentifiering, delvis eftersom produktion ofta är förlagd på andra marknader än 
ursprungslandet viket då kan ge en felaktig bild av varumärket (enligt WTO). Strategin anses 
också förlegad. För mer info: http://www.wto.org/english/news_e/sppl_e/sppl174_e.htm 
 
Vårt syfte med uppsatsen är primärt att utvärdera om företag anser att relationen mellan 
produkt och varumärke har gjort COO-strategin förlegad.  
 
Mail-intervju Rosendahl Design Group, 16 maj  14.28  
Mikael Boman, Key Account Manager Retail sedan 2009 på Rosendahl Design Group. 
 
Hur ser du på COO, är det danska ursprunget viktigt för varumärkena inom Rosendahl 
Design Group och i så fall varför? 
Ursprunget är viktigt, vi är ett Danskt företag som arbetar med Danska varumärken och 
Danska formgivare som vill berätta sin historia med sin formgivning till slutkonsument. 
Med respekt för den danska designtraditionen producerar Rosendahl Design Group nya 
produkter för att göra vardagen lite vackrare för våra kunder. 
Kopplingen till ”Dansk Design” är stark och vi uppfattar att människor i allmänhet upplever 
Danmark som ett ”designland”. 
 
Anser du att COO kan verka som en konkurrenskraftig strategi och att den 
differentierar konkurrensen på marknaden internationellt? 
Våra produkter och varumärken har i de flesta fall en historia, i ett fall ända sedan 1825, vi 
menar att det är viktigt att förmedla formgivarens tankar bakom en design eller serie 
produkter. 
  
Anser du att ”Design Denmark” eller ”Copenhagen” är värdeskapande gentemot 
konsumenter? Skulle ert varumärke tappa i ”värde” om ni inte fick använda er av den 
befintliga kopplingen till ursprungslandet Danmark och i så fall varför? 
 Värdeskapande – Ja. Kortsiktigt nej, möjligtvis långsiktigt. Vi anser att våra produkter i sig 
har ett eget värde. Vi lyfter fram formgivaren bakom de specifika produkterna som, i vårt fall, 
råkar vara födda i Danmark. 
 
 Vilka positiva eller negativa effekter anser du att en harmoniserad marknad enligt 
WTOs riktlinjer (som vi tidigare nämnt) kan ha på varumärkena inom Rosendahl 
Design Group om det danska attributet måste tas bort?       
Svårt att säga, det kan t o m bli en starkare koppling till Danmark ur konsumenters synvinkel 
vid ett eventuellt förbud. Jag upplever att de flesta människor vill ha information/veta mera 
om formgivaren/produkten, vissa gillar italiensk mat, amerikanska bilar, japansk teknik osv. 
 
Gällande relationen mellan era produkter och varumärket, anser du att konsumenterna 
lägger stor vikt vid var produkten är producerad eller är betydelsen av var varumärket 
är designat större? 
 Betydelsen av vem/vilka som har designat produkten är det större. Historien bakom 
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formgivningen, hur tänkte designern, vad ville han/hon förmedla. 
 
Anser du att varumärkena inom Rosendahl Design Group har olika svårt/lätt för att 
positionera sig på olika marknader? 
 Så är det, alla marknader har olika förutsättningar. 
 
Kan det göra skillnad beroende på vilken fas varumärket befinner sig i? Det vill säga, i 
en ny positioneringsfas eller där det befinner sig som ett redan väletablerat varumärke 
på en mer mogen marknad?  
Absolut, i vissa länder har vi egna anställda, i andra agenter som sköter försäljningen och till 
sist länder där enskilda butiker köper till sin egen butik.  
 
 
	  
 


