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Summary:  
 
In these days of globalization, with a higher level of openness and interaction over 
geographical, cultural and economical borders, the importance of the company’s intangible 
asset, its brand, is gaining importance as a differentiating factor.  
Building a strong brand and the emphasis on strategic brand management is something that 
before was given less attention in firms but today we can see a general increase in awareness 
and relative emphasis in the strategic work of companies. 
 
Countries as brands: Is it possible to consider a nation or a country as a brand the same way 
you consider a product? Well, looking in to the subject it seems to be a rather complex matter 
and there are many questions to be asked and answer. Nations around the globe are indeed 
marketing and positioning themselves for several purposes. It can be for example to attract 
tourists, investments and venture capital, qualified labour and business in general. So nations 
as brands do exist and it is of importance for the individual country to handle this valuable 
asset consciously.   
 
There are many factors contributing to the image of a nation and how others consider a nation 
image to be. It is also different according to whom and where you ask. 
The contributors to the image may be different channels of the mass media, famous persons 
and events, tourists visiting the country, national promotion agencies and also the main 
character in this study, the companies. 
 
The nature of nation branding is inert and complex so there is of importance that the 
contributors mentioned above have a mutual and homogeneous vision for the nations image 
and are working together.  
 
Companies tend to both contribute to and take advantage of the set of values that are more 
easily connected to a nation than others. Some companies do this more than others. The 
company should have:  
 

• The awareness of the individual company of what they want its brand to be and stand 
for. 

• The awareness of what the nation brand of Sweden stands for. 
• The ability to choose between weather to consciously connect their brand to Swedish 

values or not.  
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Accordingly, the main factor here is the awareness of the company in its strategic brand 
management. A nations image consists of a complex set of values and it is hard or maybe 
impossible to avoid some connection with this image but to a large extend the company can 
choose its positioned brand values.  
 
And the final question to be asked here is weather there can be found factors that indicates 
that some business or products can have a greater use or advantage of its connections with its 
nations brand image than others.  
 
 
 
 
The study 
My first intention was to carry out this study by including large and well-known Swedish 
companies like IKEA and Volvo, investigating their strategical brand management 
concerning my core-questions.  
This was not possible so the empirical part of this study was carried out by conducting 
interviews at two midsized companies in Arvika, Sweden. The first participating company is 
Klässbols Linneväveri, (Klässbols´ Linen mill), a recognized, successful textile company and 
the second one is Thermia AB a manufacturer of high quality, energy efficient heat pumps. I 
consider this inclusion of smaller companies to be even more interesting and rewarding when 
there is less to explore considering the big Swedish profile-companies.   
The main criteria’s was that the respondent companies should belong to different fields of 
business and that they should have presence abroad through export.  
For this particular study the most appropriate method and the one giving the richest and most 
valid image of the core question is the semi-structured interview. The actual interview took 
place at the locality of the two respondent companies. The persons chosen for the interviews 
at each company were picked by their position within the companies and were the ones most 
suitable and able to make the best possible contribution to this study. 
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The main results found in this study are:  
• It is natural that companies connect their brand to the image of country, being the 

nation of origin or a nation of choice. Having a country name included in a brand 
name helps customers to evaluate the product and make purchase decisions. 

• The product or business of the company matters in the decision whether or not you 
should associate to the nations values or not. Sweden is associated with a set of values 
that you more easily can connect with certain businesses and products than others.  

• It is of importance that the product is designed in Sweden and that this origin is 
emphasized in the market communication. In comparison, the country were the 
product is produced is on a relatively lower level of importance, although this level 
depends on which business it considers.  

• Knowledge is power! To be able to make a conscious choice whether to connect to 
Swedish values or not, the individual company has to be aware of its own values and 
how they want to be seen as a brand. 

• As long as the choice to include Swedish values is strategical, and conscious and the 
company can live up to these values, it is right. But it is also evenly right to choose 
not to include the same values.  
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Förord: 
Med några inledande ord vill jag tacka de personer som varit involverade i utförandet av den 
här uppsatsen. Jag är mycket tacksam mot Dick Johansson på Klässbols Linneväveri samt Jan 
Falck och Hans Malmberg på Thermia som har tagit sig tid för att svara på mina frågor. Utan 
dem hade den här uppsatsen inte blivit vad den blev.  
Tack till er i min omgivning för stöd och hjälp, ni vet själva vilka jag syftar på. 
Jag vill även rikta ett varmt tack till min handledare Christer Norr för hans stöd och bidrag i 
processen.  
 
 
Daniel Wilhelmsson 2009 
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1. 

Inledning 

 
1.1 Introduktion till problemställningen 
Jag vill börja med att ge läsaren en kortare introduktion och en initial personlig reflektion 
över problemställningen samt en bakgrund till varför jag har intresserar mig för de frågor 
jag vill besvara med studien. 
För att tydliggöra undersökningen poängterar jag vissa begrepp med kursiv stil och för att 
visa ord/begrepp som jag anser vara nyckelord med vikt och betydelse för min 
problemställning i uppsatsen är vissa ord markerade med fet stil. Detta för att underlätta för 
läsaren att följa den röda tråden i arbetet. 
 
Under en del av mitt liv har jag varit utanför rikets gränser både inom arbete, studier och på 
”vanliga” resor. Kulturer och alla dess mångfasetterade aspekter och egenskaper har aldrig 
slutat fascinera mig, både i rollen för socialt samspel samt inom affärsvärlden. Vilka roller 
man intar i olika kontexter, alla faktorer att ha i åtanke då man ämnar kommunicera med 
andra människor och då speciellt alla fallgropar som kan dyka upp i kommunikation med 
andra nationaliteter. Detta samt hur vi förutfattat, och kanske många gånger omedvetet, ser på 
andra människor med annat ursprung än oss själva. 
 
Som ett kort exempel på detta hade jag i januari i år (2008) ett kortare föredrag om Sverige i 
en kurs på Universidad Pública de Navarra (Spanien) där jag studerat. Det var en kurs i 
spanska för utbytesstudenter och varje kursdeltagare skulle ha ett föredrag i valfritt ämne 
under 10 min. Dels var det intressant att se hur stor del av klassen som valde att tala om sitt 
eget hemland och senare vad de valde att framhäva för att ge en bild av respektive land. 
Väljer man att tala om och att visa det mest allmänt kända, lägga tonvikten på erkända 
nationstypiska drag och faktum, vill man tala om saker som personligen intresserar eller 
väljer man att berätta om en mer okänd koppling till landet? 
I detta fall blev det så att de som presenterade valde ur samtliga kategorier jag nämnt men 
med tonvikt mot det ”redan kända” och att ge en generell orientering om landet/nationen. 
Jag valde att presentera olika exempel från Sverige för att påvisa att det är ett land av 
mångfald med väldigt diversifierad geografi och demografi. Innan jag gav min presentation 
frågade jag rakt ut vad de andra hade för bild av Sverige och vad de tänkte på när de hörde 
namnet Sverige. Svaren kom direkt att alla är blonda, vackra kvinnor och att det är kallt. Att 
Stockholm är huvudstad fanns också bland svaren.  
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Det kanske kan vara den enkla bild av Sverige som gemene man generellt har i just detta 
segment (till exempel ålderskategori, utbildningsnivå och geografiska tillhörighet). Jag vill 
dock endast ge detta som ett enkelt exempel på hur vi ofta har stereotypa bilder av andra 
människor, kulturer och länder. Visst att de svar jag fick på min enkla fråga stämmer till viss 
del med verkligheten men det finns ju mer än det nyss nämnda.  
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2. 

Problemställningens bakgrund och 

studiens inriktning 

 
2.1 Problembakgrund 
Ovan i den inledande introduktionen talar jag om den upplevda bilden av hur en annan nation 
är som samhälle, hur dess kulturella normer avspeglar sig i det dagliga livet, hur dess 
demografi ser ut och fysiska aspekter som, längd, vikt och hårfärg på den typiska invånaren. 
Även sociopolitiska faktorer som politiskt system, utbildningsnivå etcetera är några av de 
faktorer som formar denna bild av ett annat land. 
 
En upplevd bild av en nation kan ju kanske i många fall vara skapad av tredje person och 
påverkas starkt av hur media väljer att bevaka ett land och hur det framställs i mer generella 
termer i de samma. Kotler & Gertner (2002) skriver i sin rapport ”Country as brand, product, 
and beyond: A place marketing and brand management perspective” att det kan vara mycket 
svårt för ett land att kontrollera det mediala flödet och hur den för landet negativ 
informationen som sprids av press och media hjälper till att föreviga den stereotypa bild som 
landet har (ibid.) Negativa bilder verkar generellt vara svårare att arbeta bort och ersätta med 
en ny positivare bild.  
 
Tillgänglighet till information för media som inte redan är allt för färgad och manipulerad 
från avsändaren kan vara problematisk att få fram på grund av en mängd orsaker. Senare i 
nästa steg, för allmänheten att bedöma graden av objektivitet som informationen har från de 
två aktörerna i avsändarled (ursprungskälla och mediekanal) är svårt och inte alla har 
kunskapen att kritiskt granska och ifrågasätta. Men kontentan bör vara att detta 
informationsflöde eller brist på information bidrar i stor del till konstruktionen av den 
upplevda, eller kanske bättre formulerat, den uppfattande bilden av ett land.  
 
Media har alltså stor vikt i denna projicerade bild men det finns även andra möjliga aktörer 
som kan påverka. 
 
Människor som besökt landet som turister, i arbete eller studier bidrar med sin upplevelsebild 
av det de sett, hört och känt under sin vistelse. 
Kända idrottare, kända aktörer inom film, musik eller andra delar av kulturell verksamhet.  
Evenemang inom sport, underhållning etcetera.  
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Även företag är ett mycket viktigt ansikte utåt för ett land. En importerad produkt från annan 
nation ger en bild i sig och den totala handeln som utgör bytesbalansen ger en aggregerad 
uppfattning om hur dessa produkter och tjänster är samt bidrar antagligen även till en bredare 
bild av ursprungslandet med en generell uppfattning om exempelvis dess kultur, politik, 
demografi etc. En produkt eller tjänst av hög kvalitet och ett upplevt värde som överstiger det 
förväntade värdet, genererar en nöjd kund eller samarbetspartner och kan ge den bredare 
uppfattningen att landet i stort är på ett visst sätt, då i positiv bemärkelse. Men det kan ju 
självklart även vara aspekter av produkt, tjänst eller samarbete som ger negativa effekter.  
 
Att dessa grupper jag nämner ovan alla har en viktig roll i att föra fram rätt ”country image” 
och att bygga upp det nationella varumärkeskapitalet är utom tvivel. Det är viktigt med 
samarbete, medvetenhet och att det finns en gemensam målbild. Hur detta arbete ser ut i 
praktiken, hur man kan implementera och få synergier mellan intressegrupperna och då i 
synnerhet hur företag kan dra nytta av Varumärket Sverige eller Sverigebilden är det jag nu 
önskat undersöka. 
 
 

Och för att börja från grunden i problembakgrunden: 
 
 
Att ett starkt varumärke kan ge många fördelar i en allt hårdare konkurrens i vår moderna 
och globaliserade marknadsekonomi idag kan verka ganska uppenbart. Dock kvarstår det 
faktum att varumärke är ett uttryck som vi nog alla har råkat ut för men att dess reella 
innebörd kan vara diffus och ordets betydelse kan ha flera tolkningar.  
 
Att ”branda” eller att bygga och profilera ett varumärke är enligt en definition: ”Kapacitet att, 
under tidens gång, generera favoriserande beteende, förtroende och lojalitet, genom ett 
varumärke”. (muntlig ref1) 
Detta gör varumärkesinnehavaren genom att symbolisera, kommunicera och särskilja sig 
själv för att attrahera klient/kund och genom dessa stimuli generera nämna effekt. Som 
resultat finner man mervärde både på kund- samt på företagssidan och därmed har 
varumärkeskapital skapats. 
För att uppnå detta kapital skall ett varumärke strategiskt byggas upp för att senare förvaltas 
och vårdas på rätt sätt. Vilka frågeställningar bör man ha i åtanke vid varumärkebyggnad 
och hur skall man agera för att uppnå att önskad bild av varumärket blir integrerat i både den 
interna och externa bilden av företaget, produkten eller landet. Att skapa medvetenhet hos 
samtliga intressenter och arbeta för en homogen bild av denna mycket värdefulla 
immateriella tillgång förefaller allt viktigare med tiden.  
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Hur går denna varumärkesbyggande process till? Den bild som kopplas samman med 
nationen Sverige kan vara väldigt olika och mångfasetterad beroende på variabler som 
geografiskt avstånd, allmän kunskapsnivå och intresse. Dock är det så att den aggregerade 
men förenklade bilden som majoriteten av de intressenter som ett företag och dess produkt 
eller tjänst har, ofta kan vara den gällande. Så frågan är om man i företagets individuella 
varumärke har den medvetna intensionen att utnyttja dessa associationer eller ej.   

 
2.2 Problemformulering 
En nations image och vidare arbetet med dess varumärke är ett fenomen som idag har nått en 
vid spridning. Nation branding som begrepp är omdebatterat och en komplex fråga i sig och 
kommer i denna studie att behandlas som en möjlig bidragande faktor för positiva effekter på 
till exempel företagets omsättning, dess strategier och varumärkeskapital. Nation branding 
ger även en bakgrundsbild till min problemställning och finns med för att ge en nyanserad 
bild. Fokus ligger på nedanstående frågeställningar som jag vill dela upp i följande delar: 
 
Forskningsfråga: 
 

På vilket sätt anknyter svenska företag till svenska värden i sitt eget 
varumärkesarbete? 

 
 
Underliggande frågor: 

 
• Hur skapar man bilden av ett varumärke? Den imageskapande processen. Ett större 

globalt perspektiv på varumärket som fenomen. 
• Används varumärket Sverige medvetet i denna process? 
• Vad är det som avgör om man kan/bör utnyttja Sverigebilden eller ej i sitt 

varumärkebyggande?  
 
Dessa frågor är kärnan i min problemställning för att ge svar på frågan i studiens titel om: 
Varumärket Sverige – En medveten variabel i företagets varumärkesstrategi?   
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2.3 Syfte 
Syftet med att författa denna uppsats är att undersöka företags medvetenhet i valet att 
associera till traditionella svenska värden i sitt strategiska varumärkesarbete. Exempel på 
dessa värden som återfinns i varumärket Sverige är attribut som stabilitet, ärlighet och 
pålitlighet. 
Jag ser även i nästa steg på möjliga samband mellan ett medvetet inkluderande – utnyttjande 
av associationer till Sverige och företagets produkt samt branschtillhörighet.  
 
 
2.4 Avgränsningar för studien 

I den empiriska delen av studien var min intension från början att inkludera några av de 
företag inom svenskt näringsliv som jag själv anser ha en medveten och uttalad Sverigeprofil, 

samt vara starkt bidragande faktor till den Sverigebild som finns idag. De företag jag 
önskade inkludera var exempelvis IKEA, Volvo, Wasa och Vin & Sprit (Absolut Vodka). De 

svårigheter som det visade sig innebära att inkludera dessa Sverigeprofiler medförde att 
studien smalnade av samt att min frågeställning har ändrat karaktär under resans gång. De 

företag som jag istället inkluderar är dock mycket representativa för den aktuella 
frågeställningen och de avgränsningar som gjorts i studien av dessa presenteras nedan.  

 
 
 
 
Empiri 
Kriterier för urval av exempelföretag för empirisk studie:  
För primärdatastudien använder jag mig av två svenska företag inom Arvika kommun. Mitt 
huvudkriterium är olikhet. De har olika storlek, bedriver olika typ av näringsverksamhet, har 
olika bolagskonstellationer och deras etableringsformer i utlandet skiljer sig åt. De har även 
funnits på den utländska marknaden något olika lång tid. De är lokala företag i Arvika med 
omnejd som har utlandsexponering och som utgör en viktig del av den lokala ekonomin. 
Valet av mina två respondentföretag har gjorts med tanken att de skall tillhöra och kunna 
representera olika branscher. Därmed skulle de kunna bidra med att se samband mellan 
medvetenhet i valet att medvetet inkluderande av associationer till Sverigebilden och 
branschtillhörighet.     
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Teori  
För den teoretiska delen av uppsatsen har jag begränsat mig till att studera det teoretiska 
material som jag anser vara av högst relevans för att i en jämförelse med empirin kunna ge en 
målande bild av min problemställning.  
Jag kommer vidare att anta att man kan sätta likhetstecken mellan begreppen Varumärket 
Sverige (hädanefter även benämnt VMS) och Sverigebilden (hädanefter även benämnt SB). 
Enligt Svenska Institutet kan ett land naturligtvis inte enbart ses som ett varumärke. De 
använder dock i vissa sammanhang begreppet varumärket Sverige för att visa på att 
Sverigebilden har ett tydligt värde, (www.si.se). Jag väljer att följa svenska institutets linje 
och i undersökningen anta dessa två närbesläktade begrepp för lika.  
 
Teorins innehåll begränsas enligt följande: 
1)Arbetet inom Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (NSU). En kortfattad presentation 
av, 2)internationella index som exemplifieras med det största indexet som finns för 
jämförelse, The Anholt Nation Brand Index. Samt 3)tidigare studier om IKEA: Dessa tre delar 
kommer alltså endast att ses på ur teoretisk vinkel för att ge en bred och komplett 
jämförelsebild för empiri och analys. Detta då det redan finns mycket forskning gjord på 
området och vad jag ser större nytta i att teoretiskt inkludera detta arbete som jämförelse för 
att få svar på min problemställning.  
De övriga delarna som finns i det teoretiska avsnittet har som första och viktigaste funktion 
att ge läsaren en bra begreppsbild för att kunna ta del av studien på ett givande och 
granskande sätt. Det viktigaste här är att de begrepp som tas upp skall vara av hög relevans 
för problemställningen. 
 
Jag presenterar alltså, inkluderat i det teoretiska avsnittet, a) några tidigare studier om IKEA 
som bekräftat har en hög grad av Sverigeprofilering och använder/bidrar till Sverigebilden. 
Jag kommer även att presentera b)utdrag ur ett par exempelstudier som behandlar branding 
och rebranding av nationer med den problematik som den processen utgör. Valet att ta med 
dessa två typer av studier gör jag dels för att påvisa komplexiteten i att betrakta en nation som 
varumärke och även i att inkludera den samma i ett produktvarumärke för 
marknadskommunikation. De första exemplen (a) fungerar som en form av benchmarking för 
jämförelse av mina fallföretag. 
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2.5 
Uppsatsens disposition 

Enligt nedan givna ordning kommer jag att presentera min uppsats: 
 

Inledning 
Problemställningens bakgrund och studiens inriktning. 

Teoretisk referensram 
Metod 
Empiri 
Analys 

Slutdiskussion och rekommendationer för fortsatt forskning 
Källförteckning 

Bilagor 
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3. 

Teoretisk referensram 
 

Denna ram är ämnad att vara en mental karta som skall leda till adekvata frågeställningar 
vid den empiriska undersökningen och jämförelse vid en senare analys samt för att ge 

läsaren en djupare och mer komplett/nyanserad bild av resonemanget runt min 
problemställning. Med denna bakgrund skall läsaren även kunna ha ett mer kritiskt 

förhållningssätt till innehållet i studien. 
Jag bygger här den teoretiska ramen runt nedanstående begrepp med tillhörande 

undergrupper som jag anser kan kopplas till vart och ett av begreppen: 
 

Generella begrepp och teorier 
Varumärke: Varumärkesstrategi för att bygga ett starkt varumärke, Varumärkeskapital  
Nation Brand, Nation Branding: Skillnader och likheter mellan marknadsföring av en 
produkt och en nation. 
Country of origin effect (COO) eller ursprungslandseffekten och ”Made in Sweden” 

 
Sverigebilden och Varumärket Sverige 

Sverigebilden: Tre fundamentala frågeställningar: Vad är typiskt svenskt, vad är Sverige och 
vad är således Sverigebilden? Hur byggs denna bild upp?  
Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet: Mycket nära anknytning till Sverigebildens 
uppkomst, utseende idag och framtida utveckling.  
Internationella index, Nation Brand Index och profilexemplet IKEA: Ett exempel på 
jämförande internationella index som inkluderar variabler med koppling till Nation Branding 
och Sverigebilden. Sveriges placeringar idag, starkare och svagare egenskaper som vårt land 
har inom indexens ramar. 
 

 
Definitioner och beskrivningar av begreppen ges av både svenska och internationella 

författare inom området. Till min undersökningsmodell tar jag senare ut de karaktäristika 
som jag anser mest passande för min problemställning. 

 
 
Undersökningsmodellen: Presentation av den modell jag konstruerar för att svara för 
jämförelse av den empiriska delen av studien i analysen samt vara underlag för min 
slutdiskussion.  



 17 

 
 
3.1 Varumärke 

 
”A brand is essentially a marketer’s promise to deliver predictable product or service 

performance.” Kotler & Keller (2006) 
 
Vad är egentligen ett varumärke och vilka funktioner kan det inneha? Definitionsmässigt 
verkar det vara svårt att finna något exakt och entydigt svar och det faktum att vi talar om en 
immateriell tillgång verkar ge svårighet till en konkret definition. 
 
De värdeskapande egenskaper som varumärket har eller lovar att ha är, i och med dess natur, 
mer varaktiga som konkurrensfördelar och kan inte lika lätt kopieras av konkurrerande 
aktörer.  Aakers (1991) definition av varumärke är frekvent förekommande och lyder enligt 
följande: ”A distinguishing name and/or symbol (such as a logo, trademark, or package 
design) intended to identify the goods or services of either a seller or a group of sellers and to 
distinguish those goods or services from those of its competitors (ibid.)." Författaren ser på 
varumärket som en del av det egna kapitalet och en mycket viktig tillgång för företaget. 
Varumärket som kapital kommer jag att presentera mer ingående senare i detta avsnitt. 
 
 
I en engelsk definition inom American Marketing Association gör man skillnad på de två 
uttrycken för varumärke ”brand” och ”trademark” där det första uttrycket syftar till den 
symbol eller det märke som något har, medan det juridiskt benämns med det senare. 
(www.marketingpower.com) Den fulla definitionen som ges av organisationen är: A name, 
term, design, symbol, or any other feature that identifies one seller's good or service as 
distinct from those of other sellers. The legal term for brand is trademark. A brand may 
identify one item, a family of items, or all items of that seller. If used for the firm as a whole, 
the preferred term is trade name (ibid.) 
 
Att författa en uppsats inom detta ämnesområde utan att citera ”gurun” själv inom marketing, 
Philip Kotler, är svårt enligt min mening. 
Definition i Marketing Management, Kotler, Keller (2006) är dock citerad den som America 
Marketing Association ger men Kotlers´ definition i mer koncentrerad och konkret form. En 
vidare beskrivning görs i samma verk när man vinklar begreppet mer mot ansvaret för den 
produkt eller tjänst som varumärket står för. De skriver: ”Brands identify the source or maker 
of a product and allow consumers- either individuals or organizations- to assign 
responsibility to a particular manufacturer or distributor” (ibid.)  
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Enligt Mollerup (2002) säger benämningen trademark mer om varumärke som fenomen än 
brand Dess egentliga innebörd syftar på behovet av identifikation och man kan se kopplingar 
till märkning av boskap för att skydda den mot stöld, en krukmakare märkte sin kruka av 
yrkesstolthet etcetera (ibid.) 
 
Bowallius & Toivio (2002) citerar i Identitet – Om varumärken, tecken och symboler, 
ekonomen Henrik Uggla. Han ger en något bredare bild av innebörden av varumärke då han 
säger. ”Folk som inte känner mig tror att jag håller på med ”varumärken”, men faktum är att 
det bara är halva sanningen. Jag sysslar snarare med strategifrågor, kommunikation, identitet 
och affärsutveckling och varumärket råkar vara den perfekta utgångspunkten för en sådan 
diskussion i vår tid” (ibid.)  
 
Bowallius & Toivio (2002) skriver vidare att framgångsrika varumärken enligt en allmän 
uppfattning har förmågan att utveckla starka personligheter i konsumenternas medvetande. 
Vilken typ av personlighet som är rätt för just den tänkta målgruppen är av hög vikt då den 
skiljer sig mellan grupperna.  De skriver vidare att ”idag läser vi av de olika varumärkenas 
personliga egenskaper lika väl som våra medmänniskors och låter detta styra våra 
konsumtionsval.” Det blir med andra ord en del i vårt eget identitetsarbete och 
självuppfattning, (ibid, 2002). 
 
På samma linje med identitet resonerar Troedsson (2006). Han menar att numera är 
”funktionalitet självklar, men man måste börja svar på frågan om det passar in i min livsstil, 
om det stärker min identitet, livskvalitet och liknande” (ibid., s.11). 
 
Hur det än förhåller sig med begreppsdefinitionen är det dock så att en immateriell tillgång 
fordrar, precis som en materiell tillgång, skydd från att kopieras av konkurrenter. Vi talar här 
om stora värden om än något svåra att definiera och kvantifiera. Man vill undvika att andra 
drar nytta av tillgången och att den uppbyggda varumärkesbilden/identiteten påverkas 
negativt då den positionerade bild man önskar ha hos målgruppen kanske har byggts upp 
under en tidskrävande process med betydande investeringar.  
Varumärkeslagen i Sverige trädde i kraft den första januari 1961. (1960:644). I paragraf ett 
kan man läsa att ”genom registrering enligt denna lag förvärvas ensamrätt för varumärke 
såsom särskilt kännetecken för varor som tillhandahålls i näringsverksamhet.” 
(www.notisum.se) Den har sedan dess reviderats och anpassats till rådande förhållanden som 
t ex EES-avtalet som trädde i kraft 1 januari 1993. 
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Varumärkeslagen säger vidare att ” ett varumärke kan bestå av alla tecken som kan återges 
grafiskt, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror och formen eller utstyrseln 
på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecken kan särskilja varor som tillhandahålls i 
en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en annan. Vad som sägs i denna lag 
om varor skall även gälla för tjänster”. (ibid) 
Upphovsrätt skyddas genom patent vid Patent och Registreringsverket (PRV) 
 
För att ge ett verkligt exempel, med viss anknytning till min problemställning, på 
problematiken runt ägande av rättighet till varumärke är det om ”En svensk Tiger”. Bertil 
Almqvists verk ”En svensk tiger” uppmanade svenskarna att hålla tyst om 
försvarshemligheter under andra världskriget. Efter det har den utan tillstånd använts som 
symbol för Militära underrättelse- och säkerhetstjänsten (Must). Efter elva års tvist tvingas nu 
Försvarsmakten att betala 300000 kronor var i skadestånd till konstnärens döttrar och 100000 
till Beredskapsmuseet i Helsingborg som fått överta upphovsrätten. (www.di.se) 
 
 
För att konkludera begreppsdefinitionen av varumärke så är de karaktäristika som 
poängteras här alltså att varumärket skall verka för att identifiera och särskilja/differentiera 
varan eller tjänsten från dem som konkurrerande aktörer tillhandahåller.  
Om vi ser på den mer praktiska tillämpningen och anledning till en större resursallokering 
mot, och intresse för, varumärke som fenomen verkar vara att vi idag lever i en allt öppnare 
värld med färre handels hinder, högre rörlighet av produktionsfaktorer etc. Detta gör att 
immateriella tillgångar som kunskap, ”know how” i form av högutbildad arbetskraft och då 
även ett starkt varumärke blir av allt större vikt som konkurrensmedel, vare sig det rör sig om 
en produkt, tjänst, person, eller nation.  
 
 
 

Jag ämnar nu se på processen att genom en anpassad strategi kunna bygga ett starkt 
immateriellt varumärkes kapital. Först i rent generella termer för att senare smalna av och 

se mer konkret på Varumärket Sveriges bidrag till mervärdet i företag. 
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3.2 Varumärkesstrategi för att bygga ett starkt varumärke 
När man ser på ett företags verksamhet ur strategisk synvinkel talar vi om beslut och 
planering på längre sikt. För att varumärkeskapitalet ska växa och ackumuleras måste dess 
innehavare ta det från strategisk nivå och konkretisera strategin i taktisk och operativ 
verksamhet. Enligt Melin (1999) har inte företag tidigare insett den strategiska vikten av 
varumärket men att förhållningssättet håller på att ändras (ibid.). 
 
Att ha en varumärkesstrategi innebär att man ska känna till och kunna ta till vara de olika 
kvaliteter och resurser som man som företag, person eller nation besitter i form av den 
immateriella tillgången, varumärket. Strategin är enligt Kotler et al (2006) att genom 
varumärkesprofilering, branding, ge produkten eller tjänsten styrkan eller kraften i 
varumärket. Att branda handlar om att skapa skillnader (ibid.). 
För att kunna göra detta är det viktigt att man vet vad kunderna tycker om företaget, vad man 
vill att företaget skall stå för och vad man vill att kunder/intressenter ska associera med 
företaget, Lundin (2006). 
Väver man in varumärkesstrategins aspekter kopplat till varumärket Sverige och 
Sverigebilden finns samband med den medvetenhet om varumärket som nämns ovan. Att 
man skall veta vad företaget står för och vad man vill att kunder/intressenter skall associera 
med företaget. Med detta i åtanke anser jag att Thomas Bühls (2006) ord beskriver detta 
samband. Han säger att ”Sverige står för god design, bra kvalitet och kreativa lösningar. Vill 
man som företagare ladda sitt varumärke med dessa värderingar, ska man göra det. Volvo 
och Ikea vill förknippas med Sverige, medan företag som Hennes & Mauritz och Ericsson 
hellre ser sig själva som globala koncerner. Inte för att de ogillar Sverige, utan för att man vill 
ha en annan profil på företaget” (ibid., s.10). Det är alltså av vikt att veta vad man vill att 
företaget skall stå för och med denna vision utforma strategin. Man ska också i nästa steg 
veta hur denna ska åskådliggöras och kommuniceras mot den önskade målgruppen.  
 
Strategin går alltså ut på att bygga ett starkt varumärke samt att senare underhålla detta för att 
kunna ackumulera kapital och därmed ge konkurrensfördelar för innehavaren. Vidare 
beskrivs hur denna uppbyggnadsprocess och kapitalackumulation går till. 
 
Aaker, D. (1999), skriver i en artikel i Harvard Business Review on Brand Management: Att 
bygga upp och utveckla ett varumärke är en process som skall ses som långsiktig investering 
i varumärkeskapitalet, att nå konkurrensfördelar på lång sikt. Det är en process som kräver 
tålmodighet, hängivenhet, entusiasm och en väldefinierad vision 
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Vi talar alltså om att en immateriell tillgång och en konventionell/traditionell bild av 
varumärke framförallt syftar till att positionera varumärket i kundens medvetande och även 
så i fallet med land/nation. Det är med andra ord medvetandet hos den tänkta målgruppen 
som är byggplatsen för varumärket. 
Jag kommer senare att visa emiriska exemplen på strategier för byggande av varumärke, 
alltså för branding och även rebranding, bland annat med en artikel om processen med 
rebranding av Australien. 
 

Ovan har jag presenterat tankar och teorier runt strategier för varumärkesbyggnad. 
Anledningen till byggandet är att man önskar öka värdet av den immateriella tillgången för 
att uppnå fördelar i konkurrensen med andra och konkretisera detta i ökad omsättning och 

ett bättre resultat. Som sista del i detta avsnitt beskriver jag nu varumärkeskapitalet. 
 
 
3.3 Varumärkeskapital 

Ledordet för varumärkeskapitalet bör vara att förvalta varumärket på ett sådant sätt, och 
med rätt strategi, så att det byggs starkt, konsoliderat och rätt positionerat. På så vis skapas 
mervärde för både konsument och varumärkesinnehavare . Med andra ord en ackumulation 
av detta kapital som leder till ett större värde på en tillgång precis som fysiskt kapital eller 

humankapital. 
Hur skall denna förvaltning och kapitalackumulation då gå till? Några av de som skapat 

teorier och undersökt området presenteras nedan: 
 
Melin (1999) skriver att mervärde och varumärkeskapital kan kopplas närmare samman. 
Varumärkeskapitalet får en mer framträdande betydelse vid snarlika produkter, differentierar 
man sig på annat sätt som med till exempel pris tappar det värde som differentierande 
variabel.  Han säger vidare att den komponent som genererar högst mervärde, och därmed 
intäkter för dess innehavare, är den som företaget i fråga bör profilera sig med i större 
omfattning (ibid.). Det vill säga att finna, exponera, exploatera och kommunicera den 
komparativa fördel som man har mot den önskade målgruppen. 
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Följande uppdelning av bidragande kapitalskapande faktorer i varumärkeskapitalet görs av 
Aaker (1996) Han ser varumärkesidentitet som ett väldigt viktigt koncept vid byggande av 
varumärkeskapital: 
Varumärkeslojalitet: Visar att varumärkets värdeskapande funktion till stor del utgörs av 
den kundlojalitet som skapas. (Lojalitet är per definition ett beteende inte en attityd) 
Varumärkeskännedom: Beskriver hur väl varumärket är etablerat i kundens medvetande. 
Graden av varumärkesassociation beskrivs av de attityder och åsikter som förknippas med 
varumärket. 
Upplevd kvalitet: Kan vara avgörande för en konsuments val mellan två produkter. Hög 
kvalitet ger högre attraktionskraft. Påverkas av skillnaden på den förväntade och den 
upplevda nyttan.   
Andra tillgångar: Patent, trademarks etc. 
 
Kotler et al (2006) presenterar i Marketing management modellen Brand Asset Valuator 
(BAV) konstruerad av Young and Rubicam. 
De fyra nyckelkomponenterna i denna modell är: 
Differentiering: mäter graden av hur varumärket upplevs olika mot andra. 
Relevans: Mäter bredden av varumärkets attraktionskraft.  
Aktning: Mäter hur väl respekterat och väl sett varumärket är. 
Kunskap: Mäter hur kända och intima konsumenter är med varumärket. 
 
Som konklusion av dessa tre författares tankar och uppdelning av faktorer i 
varumärkeskapitalet är att samtligas tankegångar och teorier runt varumärkets kapital 
sammantaget ger en bra och komplett bild av fenomenet.  
Varumärkeskapitalet är en differentierande variabel som företaget har till sin fördel på 
tillgångssidan. Vad som konkret skapar detta kapital beror på vilken den komparativa 
fördelen är. För att mäta nivån på det immateriella kapitalet ser man på bland annat dess 
förmåga att skapa lojalitet, kännedom, respekt och upplevd kvalitet hos varumärkets 
intressenter. Genom att ge en generell teoretisk bild av fenomenet varumärke med dess 
underliggande kategorier går jag nu vidare mot nästa byggsten i min undersökning, nationer 
som varumärken. 
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3.4 Nation Brand och Nation branding 
Efter att ha sett på begreppsvärlden runt fenomenet varumärke uppkommer följaktligen 

frågan om det definitionsmässigt, och senare i realiteten, går att applicera samma teorier då 
man talar om att profilera en nation eller ett land. 

 
3.4.1 Varför ”branda” eller profilera en nation som varumärke?   
Några av svaren på denna fråga ligger mycket i den tidsålder vi lever i. Sedan 
industrialismens verkliga genombrott på 1870-talet har utvecklingen inom framförallt 
teknologi nått framsteg av astronomiska proportioner. Idag har vi möjlighet till 
kommunikation med vilken del av världen som vi önskar, när vi önskar och i realtid. Vi har 
möjlighet att resa till nästan vilken del av världen som helst då utvecklingen av alla typer av 
transporter varit enastående och så fortsätter att vara. Marknader avregleras och länder går 
samman i frihandelsorganisationer och ingår tillhörande avtal som exempelvis World Trade 
Organisation, WTO eller General Agreement on Tariffs and Trade, GATT eller i unioner som 
till exempel den Europeiska Unionen, EU.  
 
 
Vi ser att marknaders tyngdpunkt flyttas, betraktat både ur konsumtions- samt 
produktionsvinkel, alltså en högre grad av öppenhet. Vi talar generellt fler språk per person, 
större migrationsströmmar, vi reser även till alla världens länder som turister eller i affärer. 
 
Alla dessa framsteg och förändringar i både demografisk och ekonomisk struktur har lett till 
att produktionsfaktorerna har högre rörlighet idag och att vi ser betydligt färre handelshinder 
eller att dessa helt har försvunnit. Som resultat av detta ser vi en högre nivå av konkurrens 
inom de flesta produktområden och därmed också mellan varumärken. Idag är det alltså 
konkurrens även mellan nationer när det gäller att fånga intresset hos intressenter, dvs. 
besökare för turism, handelsutbyte eller för att attrahera humankaptial genom migration för 
att täcka behovet av kvalificerad arbetskraft. 
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Precis som med kommunikationsinsatser som företag gör för att marknadsföra sin produkt 
eller tjänst så har varje aktör en relativt kort stund på sig för att attrahera och stanna i 
medvetandet på det tänkta segmentet/målmarknaden, samt att på sikt positionera sig och 
skapa ett lojalt beteende hos mottagaren. Detta på grund av den mängd stimuli som vi varje 
dag utsätts för. Vi människor är selektiva i vårt mottagande av kommunikation och 
informationen måste differentieras och anpassas för att nå rätt målmarknad. 
Hur skall man då ta sig an denna uppgift som kan te sig enorm i sina proportioner och hur 
skiljer sig arbetet från ”vanlig” varumärkesprofilering från den gällande ett land. Jag visar 
den vitala begreppsvärden runt denna specifika del av brand management för att få en klar 
bild av denna del av problemställningen.    
 

 
3.5 Nation Brand 
En inledande fundamental distinktion som jag anser vara på sin plats för att börja se på 
definitioner och begrepp är den mellan Nation branding och Nation brand.  
Dessa två begrepp är skilda saker då en nation har en brand image (varumärkesbild) utan att 
för den delen bedriva nation branding Ying Fan (2005).  Det vill säga att varje land eller 
nation har en upplevd bild utan att man för den sakens skull har påverkat den samma genom 
att kommunicera och positionera den med medvetna strategier, brand management. 
En ”brand image”, eller mer specifikt i fallet med länder och nationer, en ”country image” 
representerar enligt Kotler & Gertner (2002) en förenkling av ett stort antal associationer och 
informationsbitar som kan kopplas samman med en plats. De flesta ”country images” är 
enligt författarna stereotypa och extremt förenklade på grund av den ärftligt subjektiva 
naturen som bilden har. Därmed har personer eller grupper som sagt subjektiva och olika 
bilder av samma nation.  
 
Men de säger vidare att den även kan vara mer homogen inom ramen för en social grupp 
beroende på hur gruppen ser ut (ibid.). Bilden kan vara av sorten nation brand (definition 
ovan) eller en påverkad positionerad bild, nation branding.  
Med denna definition kan vi slutleda att Varumärket Sverige existerar som separat och 
opåverkat fenomen men att när vi talar om det idag syftar på den påverkade bilden.
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Bör man i nästa skede benämna denna bild med nation eller land (nation eller country), då 
båda begreppen används. Med land syftar man i litteraturen ofta på den landsarea som en 
nation upptar medan en nation generellt vill ge en koppling till exempelvis landets 
befolkning och språk etcetera. Definitionen i Svenska Akademiens Ordbok för nation är: 
”Folk(se d. o. 1) i ett land; med tanken särskilt riktad dels på gemensamhet i härstam-ning, 
språk, kultur o.d., dels. på bosättning i samma land, gemensamhet i styrelse o.d.; i sht numera 
ofta med tanke på att de olika individerna inom folket mera allmänt ha känsla av 
samhörighet.” (ibid) 
Det är alltså främst av vikt att ha i åtanke om man syftar på landet eller nationen, med andra 
ord vilket uttryck som är relevant för sammanhanget. Dock bör det rimligen vara så att den 
bild som enligt citat ovan: en ”förenkling av ett stort antal associationer och informationsbitar 
som kan kopplas samman med en plats” kan syfta på både land och nation, och troligast en 
kombination av dessa begrepp. 
 
Om vi går tillbaka till koncepten med Nation brand sätter Fan (2005) likhetstecken mellan 
detta begrepp och country equity (lands kapital), landets varumärkeskapital. Han särskiljer 
med andra ord inte mellan land och nation på samma sätt då det ackumulerade kapitalet enligt 
definitionen i Svenska Akademiens Ordbok ovan bör tillhöra nationen och inte landet. Han 
säger vidare att detta kapital är ett lands separata immateriella tillgång utan någon tydlig och 
uttalad koppling till en produkt (ibid.). 
Tvärtom är det med uttryck som Country of Origin (COO) som relateras nära till en produkt 
och forskning visar på ett samband mellan country equity och viljan hos konsumenter att 
köpa en produkt från en industrialiserad nation, alltså kan man se ett samband mellan 
variablerna. Jag kommer att behandla även dessa förhållanden mer senare i avsnittet om 
COO/ursprungslandseffekten. 
 
Vilka faktorer kan man då se som möjliga variabler som bidar till den bild (brand image) som 
någon har av varumärket, landet eller nationen? Om vi drar oss till minnes den definition som 
American Marketing Association ger av vad ett varumärke är (se definition i ”varumärke”) så 
är inte en nation en produkt i konventionell mening. Nationen som varumärke erbjuder inga 
materiella produkter eller tjänster utan ger en mängd faktorer och associationer av 
immateriell art. Den nytta och/eller mervärde som användaren upplever är mer av emotionell 
än rationell art. 
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Faktorerna i ett nation brand är enligt (Fan, 2005) de följande:  
Plats - Geografi, Turist attraktioner 
Naturresurser, lokala produkter 
Folk – ras, etniska grupper 
Historia 
Kultur 
Språk 
Politiska och ekonomiska system 
Sociala institutioner  
Infrastruktur 
Kända personer (Ansikten) 
Bilder eller foton. 
 
Han hävdar att dessa faktorer är byggstenarna i den brand image som en nation eller land har. 
Han säger dock att nationell identitet och kulturella stereotyper har liten direkt implikation på 
branding och marketing då de har klart fokus på nationens kultur och människor (ibid.). 
Alltså skall dessa variabler endast vara explicita i ett lands nation brand, men vara till stor del 
oberoende som variabler i nation branding.  
 
De variabler som Simon Anholt inkluderar i sitt hexagonindex finns samtliga med i listan 
ovan men uppdelat på sex kategorier med undergrupper. (Se avsnitten om internationella 
index för förklaring om Anholts, The Nation Brand Index samt en jämförelse med Fans 
variabler) 
  

 

 
3.6 Nation Branding 
Vi går nu vidare med att se på den påverkade och kommunicerade bilden av en nation eller 
land och de skillnader och likheter som finns mellan en nation och en produkt i den 
varumärkesbyggande processen. 
Vad är då Nation Branding? Svaren på detta går isär i litteraturen i fråga om graden av 
komplexitet och vilka variabler som denna branding bör innefatta samt dess inbördes vikt.  I 
Country as Brand ger P. Kotler (2002) den enkla förklaringen att Nation Branding en annan 
term för Country of Origin Effect eller plats marketing (ibid.). 
Nation Branding-gurun Simon Anholt ger en mer komplex och detaljrik bild av fenomenet 
varför hans arbete kommer att presenteras och diskuteras mer i detalj senare.  
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Frost, R (2004) diskuterar det ”stora misstaget” med att likställa en nation och en produkt i 
denna process. Frost säger att det finns fundamentala skillnader mellan en nation och ett 
kommersiellt varumärke i form av produkt eller tjänst. Produkter kan avvecklas, modifieras, 
dras bort från marknaden, återlanseras och ompositioneras med en förbättrad produkt. 
Nationer och platser saknar möjligheten till de flesta av nämnda val (ibid.).  
 
För att ge ett exempel på den komplexitet och många gånger trögrörliga processen som det 
innebär för en nation att hantera sitt varumärke, och i exemplet, problematiken runt att om 
positionera sig kommer ett fall från Australien. 
Artikeln i ”The Economist” börjar med att beskriva hur den bild av nationen Australien som 
skådespelaren Paul Hogan skapade i och med filmerna om Crocodile Dundee. Den första 
filmen om krokodiljägaren släpptes 1988 och den var en succé för landets turistindustri men 
slogans i marknadskampanjerna som “another shrimp on the barbie” och “Come and Say 
G'Day”. Antalet besökare till landet dubblerades inom en fyraårsperiod. 
Det låter kanske som enbart positivt men framgången hade en baksida. 
Nya kampanjer och försök att ompositionera nationen har varit mycket problematiskt.  De 
som fortfarande attraheras av den gamla bilden som Crocodile Dundee representerade är 
äventyrare och backpackers men att positionera den önskade bilden av ”ett moget och 
inbjudande land” mot tänkta ”mamma, pappa” segment verkar svårt att uppnå. 
(www.economist.com) 
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3.7 
Country of Origin Effect (COO) 

Ursprungslandseffekten och ”Made in Sweden” 
 
 
 

 
 

1Bild 3, ”En svensk Tiger” Referens www.dn.se 
 

 
Koppling mellan nation och produkt: 
Marknadsförare utvidgar ofta framgångsrika varumärkesnamn till nya produktlanseringar, 
eller en expansion av varumärket till nya produktgrupper. På detta sätt ”lånas” de existerande 
associationerna som varumärket redan har ut till den nya produkten. Som resultat ser man en 
snabbare informations- och lärandeprocess hos den önskade målgruppen.  Kotler & Gertner 
(2002) resonerar runt användande av existerande varumärke enligt ovan och denna parallell 
med ”lånade associationer”, kan enligt Fan (2005) dras mellan en produkt och land. 

                                                
1 Grafiken är hämtad från en artikel i Dagens Nyheter. Den är gjord av 

illustratören Martin Thelander. Ursprunget till bilden är antagligen, i enlighet 
med vad jag skriver på sidan 13, ”En svensk Tiger”. Bertil Almqvists verk 

”En svensk tiger” uppmanade svenskarna att hålla tyst om 
försvarshemligheter under andra världskriget, Wilhelmsson (2008). 

Almquists verk har sedan dess fått symbolisera ett antal företeelser och får 
här i Thelanders tappning symbolisera ursprungslandseffekten. 
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Namnet på ett land inkluderat i ett varumärke hjälper konsumenter att utvärdera produkter 
och ta köpbeslut. Landsnamn är orsak till associationer av en varierande mängd 
informationsbitar och i aggregerad form ger dessa en bild som både kan addera till och 
subtrahera ”poäng” från det upplevda värdet av en produkt. 
Även Kotler & Gertner (2002) konkluderar att varumärken, dock mer generellt, har den 
inbyggda förmågan att addera och subtrahera upplevt värde till eller från en produkt (ibid.)    
 
En initial frågeställning här verkar vara något av ”hönan och ägget” problematiken, vem kom 
egentligen först, vad är orsak och vad är verkan? Fan (2005) hävdar att trots stora volymer av 
forskning inom produkt/lands bild/COO så finns lite kunskap om nation branding. 
Han säger vidare att korrelationen mellan länder som har producerat/fostrat starka 
varumärken och de som innehar ett stort och starkt varumärkeskapital som land är omöjligt 
att förneka. Dock är riktningen i detta kausala samband oklar, det vill säga om de starka 
individuella varumärkena har skapat landets starka varumärke eller om det förhåller sig 
tvärtom. Hur sambandet än förhåller sig mellan dessa två variabler är de otvivelaktigt av hög 
vikt för varandra.   
 
För att fortsätta på linjen med ”det svenska” kopplat till produktkännetecken och vad de står 
för ska jag se kort på begreppet Made in Sweden.  
Sökningar i databaser och litteratur ger inte mycket information om denna 
ursprungslandsmärkning, expansion av VMS. Dock kan man se karaktärsdrag att ”Made in 
Sweden” ses mer som en kvalitetsmärkning och inte så mycket som det bredare begreppet 
varumärke som ju innehåller mer än kvalitetsaspekten.  
 
Jag visar här på ett intressant exempel på konflikt och minskat mervärdet i denna nationella 
märkning genom ett några intressanta artiklar i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. 
I artikeln ”bara märket svenskt i blå gult mode” på www.dn.se, inleder man med att säga ” 
Säljande färger. Det synbart svenska säljer bra och drar in miljardinkomster till landet. Men 
egentligen är det bara marknadsföringen och designen som är svensk, "Made in Sweden" på 
kläderna har nästan helt försvunnit.” Of Sweden och Stockholm verkar däremot återfinnas 
mer frekvent i logos och varumärkesnamn. Man ger här exempel på den stora andel av 
textilproduktionen som läggs ut på låglöneländer med de konsekvenser som det innebär för 
miljö och arbetare. Man ser även på problematiken runt kvalitetsbrister i produkten som kan 
bli resultatet samt minskad möjlighet till kontroll över produktionen då man köper in 
sömnadskapacitet hos legotillverkare i låglöneländer. (www.dn.se). 
Kontentan blir att varumärkets mervärde många gånger har större vikt vid köpbeslut än 
produkten i sig. Problem bör dock uppkomma på lite längre sikt om man tappar för mycket i 
kvalitet, och därmed i varumärkeskapital, då just ”Made in Sweden” är, eller i alla fal har 
varit, en kvalitetsmärkning. 
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Nästa exempelartikel tar upp en intressekonflikt som har sitt ursprung i de olika mervärden 
som respektive land har inom den europeiska unionen, EU, och jag ser även ett samband till 
diskussionen i föregående artikel om produktions- kontra ursprungsland för ett varumärke. 
EU:s handelskommisionär Pascal Lamy vill avskaffa de gamla varumärkningarna som till 
exempel Made in Sweden, och föreslår att allt som tillverkas i EU märks "Made in EU". 
(www.dn.se)  
Tre olika förslag verkar vara tänkbara enligt en artikel Svenska Dagbladets 
nätupplaga. ”Inget annat än Made in EU får stå på produkten oavsett i vilket medlemsland 
den är tillverkad. Obligatorisk ursprungsmärkning av alla importerade produkter till något 
EU-land och frivillig märkning av ursprungsland för produkter tillverkade inom 
EU. Ursprungsland, exempelvis Made in Sweden, får stå kvar, men ska kompletteras med 
Made in EU.” (www.svd.se) Men unionens medlemmars nationella varumärken har olika 
värden och är positionerade med olika komparativa föredelar vilket leder till stora nackdelar 
för de med starka individuella varumärken. Lamy säger vidare att denna märkning ska 
”stoppa fusket med produkter, till exempel kläder som tillverkas i Asien men märks med 
"Made in Italy" eller "Made in Germany". Frågan är ju då hur den nya märkningen skulle 
kunna avstyra ett bluffat ursprung (www.dn.se.) 
 
Det var en beskrivning av nation brand och nation branding beskrivet i mer generella drag 
som kan vara gällande för nationer i allmänhet. Senare beskrivning av ursprungslandseffekter 
med först en bredare beskrivning för att sedan smalna av mot mer specifika COO samband 
mellan Svenska varor och tjänster och Sverige som nation.  
Jag fördjupar nu denna inriktning med att först behandla Sverigebilden och varumärket 
Sverige. 
  
 
3.8 Sverigebilden och varumärket Sverige 
Hur har den interna, och framförallt hur har den externa bilden av nationen Sverige, dess 
brand image, skapats och formats till det varumärke den är idag. Jag har tidigare, i 
beskrivningen av Australien, talat om den inbyggda tröghet i processen med att uppnå den 
brand image som man önskar ha. Det är med andra ord en komplex process som leder fram 
till dagens Sverigebild och det är inte bara slumpen som gör att vi ses som vi gör av andra 
nationer. 
Jag ser det som vitalt för problemställningen att se på den bakgrund som lett fram till dagens 
bild, genom medvetet brand management samt imagepåverkande faktorer med mindre grad 
av medvetenhet och kontrollerbarhet.  



 31 

Att gå väldigt långt tillbaka i tiden och ge en helt detaljerad förklaring till den bild vi själva 
och andra har av nationen idag skulle kräva en avhandling i sig så jag avgränsar till att 
poängtera starka karaktärsdrag med fokus på undersökningar i modern tid men även en 
kortare tillbakablick mot århundraden före idag. 
 

 
3.8.1 Välfärdsstaten Sverige och det svenska folkhemmet 
Håkan Thörn (2004) skriver att i Sverige inbegrep formandet av välfärdsstaten en politisk 
konsensuskultur. ”De folkrörelser som föddes med det industriella genombrottet under sent 
1800-tal kom efter socialdemokraternas maktövertagande att stå med ett ben i det civila 
samhället och ett ben i statsapparaten. I det folkhemsbegrepp som socialdemokraterna 
övertog från den konservativa högern, och delvis omdefinierade under 1920-talet, 
underordnades klassbegreppet det homogeniserande begreppet ”folk”, det vill säga, ”det 
nationella folket”. Under folkhemmets tak skulle hela nationen enas och dess samlade 
resurser tillvaratas för att skapa ett samhälle i ständig ekonomisk tillväxt, som skulle ge 
välfärd åt alla (ibid.). 
 
Under denna epok var självklart Sverige, så som resterande världen, långt från den öppna 
ekonomin det är idag. Med detta i åtanke var bilden av folkhemmet och välfärdsstaten främst 
riktat mot en intern positionering hos ”det nationella folket”. Thörn (2004) nämner att Tom 
Olsson skriver i boken Det redigerade samhället att den svenska journalistiken i hög grad har 
bidragit till att skapa och förmedla folkhemmets kollektiva identitet.  
Utvecklingen av den mediaprojicerade bilden av landet gick igenom en förändring i takt med 
att omvärldens, och Sveriges inkluderat, progressiva framfart mot ett högre teknologiskt 
öppnare samhälle med större utbyte nationer emellan. Bilden växlade från att på 1930-talets 
vördnadsfulla rapporter om makthavarnas handlingar och planer, som beskrevs med den 
nationella enighetens förtecken till att drastiskt ändra fokus och form på 1990-talet. Under 
denna tid hade blicken flyttats mer mot lokala och regionala perspektiv inom landet och 
tidningarnas tilltal hade i hög grad kommersialiserats (ibid.)  
 
Detta var en kort och koncentrerad historisk tillbakablick ur Håkan Thörns perspektiv. Nu 
ämnar jag se närmare på det mer samtida exempel på variabler i formandet av Sverigebilden. 
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3.8.2 Här följer några exempel på vad några författare anser vara svenskt inom design 
Enligt Bowallius et al (2002) så är ”svensk design” av tradition förknippad med demokrati 
och socialt ansvarstagande. 
Vidare ger samma författare exempel på ett svenskt framgångsrikt designprogram genom 
Stockholm Design Labs arbete för Scandinavian Airline System (SAS) då även logotypen 
ändrades. Dock endast en mindre omarbetning för att inte tära på det ackumulerade 
förtroendekapitalet som skapats hos kunder. Ändringen av logotypen var av arten att 
”formmässigt kapitaliserande man på att skandinavisk design förknippas med kvalitet och 
hög standard runt om i världen och utvecklade en typisk ”skandinavisk blond och lågmäld” i 
färg, form och materialval” (ibid.). 
 
3.8.3 Fler exempel på faktorer i Sverigebilden 
Jag nämner tidigare den roll som informationsbärare och symbol kända personer och 
evenemang kan ha och för en nation. Viktiga personer i Sveriges fall är den kungliga 
familjen. Deras liv uppmärksammas och följs av både en nationell och internationell publik, 
framförallt genom media. Att Sverige har en tronföljerska, en kvinna i prinsessan Viktoria, 
kan möjligen bidra med extra effekt och positiv bild i det internationella perspektivet. 
Familjen verkar generellt ha ett väldigt gott rykte utanför Sveriges gränser och som det 
verkar kan de bidra till att sprida ett mervärde över till andra intressenter inom Sverige . 
Som exempel skriver Dagens Nyheter i en artikel om detta mervärde. ”Prinsessebröllop en 
lönsam affär” som behandlar det faktum att ” det förväntade bröllopet mellan kronprinsessan 
Victoria och Daniel Westling kan bli både Sveriges dyraste och mest lönsamma bröllop. 
Notan hamnar på tiotals miljoner kronor men kalaset inbringar samtidigt miljarder”. 
Enligt beräkningar som gjorts av Svensk Handel, Handelns Utredningsinstitut och Sveriges 
Hotell och Restaurangföretagare skulle intäkterna relaterade till bröllopet i närtid kunna bli ca 
32-33 miljarder kronor. Kostnaden uppskattas genom ett exempel med ”när Danmarks 
kronprins Frederik gifte sig med sin Mary Donaldson 2004 uppgick de totala kostnaderna till 
15 miljoner danska kronor. Inget talar för att ett svenskt kronprinsessbröllop skulle bli 
billigare”.( www.dn.se) 
Men kontentan är väl dock att resultaträkningen för evenemanget verkar hamna på ett mycket 
lönsamt plus och detta är bara vinsten i närtid till vigseln. Därutöver är ”det långsiktiga pr-
värdet av den exponering som Stockholm och Sverige skulle få är sannolikt mycket stort, tror 
Svensk Handel, HUI och SHR.” (ibid) 
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3.9 Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet, NSU 
Jag kommer att först se på det större perspektivet för att ge en återkoppling till diskussion i 

tidigare delar av denna uppsats. Sen går jag vidare med beskrivning av Nämnden för 
Sverigefrämjande i Utlandet och klargör större globala och generella drag inom NSU med 
tonvikt på Svenska Institutet (SI) och dess arbete med Sverigebilden. Detta då jag anser att 
dessa har starkast koppling och de tyngsta influenserna på huvudbegreppet Sverigebilden, 

varumärket Sverige i min problemställning. 
 

3.9.1Varför Sverigefrämjande: 
Varumärkesbyggnad är som nämns i tidigare avsnitt en långsiktig och komplicerad process 
som kräver kunskap och en tydlig gemensam målbild. Alltså är det av vikt att arbetet sker på 
bred nivå. Man vill inkludera aktörer från näringslivet, politiken och kulturlivet samt bygga 
en gemensam plattform för att uppnå ett effektivt och koherent arbete.   
För att få den önskade homogeniteten i den påverkade bilden som når utanför vårt lands 
gränser är det av stor vikt att först skapa en bild internt, att få befolkningen att känna stolthet 
och vilja dela med sig av ”sitt Sverige”. Detta gäller både för privatpersoner samt företag. 
Sedan är det upp till dessa tre grupper, alltså NSU, privatpersoner och företag att nå ut med 
budskapet externt.  
Kotler, et al (2002) skriver som exempel på detta samarbete att ”The process must involve 
government, citizens and businesses, all with a shared vision.” De visar också på vikten som 
institutioner som NSU har och skriver, ” Numerous cases show that the decision is also 
highly influenced by the market performance of the promotion agency and the commitment 
of local authorities” (ibid.) 
Man kan alltså sluta sig till att Kotler et al (2002) anser det vara möjligt och av stor vikt med 
nation branding. 
 
På regeringens webbplats beskrivs detta ”varför Sverigefrämjande” såhär:  
”Främjandefrågor handlar om att öka intresset för Sverige, och sprida kunskap om det som 
Sverige är bra på. Det kan innebära att fånga upp och sprida information om nya 
affärsmöjligheter och hitta former för samverkan mellan utlandsmarknader och svenska 
företag. Det handlar om att verka för att utländska investerare ska fatta intresse för Sverige 
som ett attraktivt land att satsa på. En annan främjandeuppgift är att stödja svenska företags 
förmåga att få del av internationellt finansierade upphandlingar, till exempel genom 
Världsbanken, FN och EU.” (www.regerigen.se) 
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3.9.2 De organisationer som idag finns inom NSU är:  
Exportrådet  
Invest in Sweden Agency 
Svenska institutet 
VisitSweden 
UD:s enhet för press, information och kommunikation och näringslivsutveckling 
UD:s chefssamordnare för handels- och investeringsfrämjandet 
 
 
3.9.3 Detta är NSU: 
De organisationer som idag ingår inom nämndens ramar är de som främst har till uppgift att 
marknadsföra nationen/landet Sverige, alla med sin respektive specialitet. De skall forma o 
koordinera en gemensam plattform för kommunikation av en homogen, positiv, sannhetsenlig 
bild med rätt strategiskt fokus - Sverigebilden. Detta mot utlandet men det är även av vikt att 
kommunicera rätt internt. 
Nämnden inrättades 1995 och är ett forum för dialog, samråd, samarbete och diskussion 
angående strategi och policyfrågor kring ett effektivt och långsiktigt Sverigefrämjande. NSU 
är en representant för de statliga och halvstatliga aktörerna inom Sverigefrämjandet eller 
Sverigeprofilering. (www.regeringen.se) 
 
Enligt Svenska Institutet så har NSU som gemensamt fokus eller slogan att profilera  
 

Sverige som ett utvecklingsinriktat land på människors och miljöns villkor, ett 
progressivt land som kännetecknas av nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och 

äkthet (www.si.se.) 
 

Denna slogan skall utgöra basen för arbetet och ska ses som normer eller riktlinjer i 
planering och implementering av verksamheten på strategisk och operationell nivå. Om vi 
kopplar samman dessa kännetecken med de internationella index som presenteras senare och 
då specifikt de olika delplaceringarna i det hexagon som är Nation Brand Index så stämmer 
den önskade fokuseringen inom NSU bra med våra mest framstående resultat i de sex 
kategorierna som undersöks. Det bör kanske rimligen vara så att indexresultaten skall vara ett 
verktyg och referens som genomsyrar arbetet inom NSU men även att NSU:s fokusarbete 
avspeglar sig i indexresultaten.  
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3.9.4 Vilka mål har man gemensamt inom NSU?  
Som rubrik för den övergripande målbilden vill jag sätta följande; Samarbete kring ett 
effektivt och långsiktigt Sverigefrämjande, samt att skapa intresse, förtroende och goodwill 
för landet.  
 
Detta konkretiseras i följande mål och syften:  
en pålitlig handels- och samarbetspartner 
en attraktiv marknad för utländska direktinvesteringar 
ett attraktivt resmål med berikande upplevelser 
en ledande nation inom högteknologi, forskning och utveckling 
ett uppskattat land att arbeta, studera och forska i 
en framstående aktör inom arkitektur, formgivning och design 
en kreativ kulturnation 
 
3.9.5 Nämndes främjarverktyg 
”För att kunna arbeta effektivt med att främja Sverige måste Svenska Institutet veta hur 
Sverigebilden ser ut i världen. Svenska Institutet arbetar med ett stort antal olika instrument 
för att utröna just detta. Egna undersökningar kompletteras med breda internationella index 
och även mindre konventionella medel såsom "trendspanare" för att med så stor exakthet 
som möjligt avgöra hur omvärlden ser på Sverige.” (www.si.se)  
 
Man följer och genomför större studier och de verktyg som omnämns av institutet är:  
• Sverigebildsstudien 
• Anholt´s Nation Brand Index 
• Internationella index under områdena 1) Miljö och hållbarhet och 2) Innovation och talang. 
• SI:s spanare 
 
Jag kommer nu att beskriva Anholt´s Nation Brand index under rubriken ”Hur ser andra på 
nationen Sverige”. Jag har med denna studie som en form av benchmarking då det är den 
största studien på området som finns idag. 
 
 
 

 
 
 



 36 

3.10 
Hur ser andra på nationen Sverige? 

Omvärldsanalyser med exemplet Nation Brand Index 
För att NSU:s arbete med att främja Sverige utanför landets gränser och framförallt för 

Svenska Institutets arbete med och kommunikation av ”den rätta” Sverigebilden är det av 
stor vikt att veta hur vi som nation uppfattas av andra i olika kontexter. 

Jag beskriver här en undersökning som finns att tillgå som verktyg. 
 
 

”The Anholt-GfK Roper Nations Brand Index” 
Ursprunget kommer ur ett behov av varumärkesprofilering vars orsaker beskrivits i tidigare 
avsnitt. Simon Anholt introducerade begreppet Nation Branding för första gången 1996 och 
har sedan 2005 använt detta index, i dess nuvarande form, för jämförelse mellan nationer. 
Indexet sammanställs i samarbete med företaget GfK Roper, vilket står för mjukvara och 
datainsamling. Samma företagskonstellation tar även fram det  
mer detaljerade indexet ”City Brand Index” 
 
Simon Anholt (2005) beskriver vad och varför angående nation branding på sin webbplats. 
Jag vill sammanfatta hans ord så här: 
 
Att låta mäta perceptionen av landet i enlighet med variablerna som ingår i undersökning och 
senare indexerat av Anholt har flera betydelser eller användningsområden. Att bli indexerad 
kan ses som ett inledande skede eller del i en S.W.O.T. analys av landet och dess situation. 
Man ämnar alltså diagnostisera och mäta de möjligheter och styrkor som landet har för att 
på bästa möjliga sätt kommunicera och framhålla dessa. Just möjligheten att kunna mäta och 
konkretisera variabler för analys och förbättring är av stor vikt för alla typer av organisationer 
och då även för ett land. Anholt skriver ” In order to compete effectively, every place needs 
to be known for something: its values, people, ambitions, products, landscapes or perhaps a 
combination of these”(www.earthspeak.com) 
Alltså finns det en mängd faktorer som kan framhållas, det gäller att finna den bästa 
komparativa fördelen och exploatera samt exponera denna. Det är inte som man kanske kan 
tro, endast mer klassiska ekonomiska variabler som kan kopplas till bytesbalansen som 
räknas här utan en bredare global bild av nationen.  
Kunskaper som kommer fram i denna diagnos skall leda landet mot dess 
varumärkesstrategi och i arbetet med denna krävs koordination och samarbete. 
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Anholt (2005) säger: ” the overall reputation of the country has to be measured, managed and 
influenced by a partnership between tourism, culture, government, business and civil society” 
(www.earthspeak.com) 
Samarbete och helhetstänkande är här de tyngsta nyckelorden. 
Detta för att dels ge den interna känslan av positiv och hälsosam nationalism samt att den bild 
som senare kommuniceras till omvärlden skall vara så komplett, sanningsenlig, positiv och 
homogen som möjligt. 
Framgångsrika platser har alltid vetat vikten av sitt rykte och hur detta skall kommuniceras. 
Det är med andra ord ingen slump att de idag har det position de har. 
 
En annan värdefull betydelse har att göra med den spridning som senare sker av rapporten. 
Indexets spridning är hög då det når en beräknad global publik om ca 6 miljoner individer i 
över 200 länder. Denna volym av 6 miljoner konsumenter, som enligt Anholt tar del av 
indexet fyra gånger per år, är ju trots sin storlek faktiskt mindre än ca en promille av världens 
befolkning. Dock vill jag framhålla att inkluderat i den grupp som faktiskt tar del av 
informationen bör de befinna sig som har högst köpkraft och därmed innehar den största 
delen av kapitalet, alltså kan spridningen anses som mycket god då det idag inte finns något 
liknande index med högre grad av spridning. 
Genom de medier som finns att tillgå idag kommer resultatet av indexeringen människor 
tillhanda och bidrar till kommunikation av en bild av landet, alltså en del i 
marknadskommunikationen. 
 
Nation Brand Index är den första rankingen av nationer som varumärken och det mest 
kompletta som existerar idag. Anholt vill framhålla att det är att föredra att benämna indexet 
med Nation istället för Country (land). Anledningen till detta är att med land inkluderas inte 
befolkningen och därmed exkluderas den kanske viktigaste faktorn i profilerings och 
kommunikationsarbetet.  
 
Indexet är konstruerat enligt en hexagonmodell (se grafik) och frågorna i undersökningen är 
kopplade till följande variabler: Siffrorna inom parantes bakom varje kategori är Sveriges 
delresultat i undersökningen 2007-Q3.  
 
• Kultur (15) 
• Samhällsstyrning (2) 
• Export (8) 
• Talangmagnet (5) 
• Turism (10) 
• Befolkning (3) 
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En kortare förklaring innebörden av varje enskild varje enskild variabel är: 
 
Kultur: Visar den allmänna uppfattningen om varje nations kulturarv och uppskattning för 
dess samtida kultur, inkluderat film, musik, konst, sport och litteratur. 
 
Samhällsstyrning: Mäter uppfattning angående de nationella regeringarnas kompetens, 
rättvisa och beskriver individens uppfattning om varje lands styre så väl som dess regerings 
uppfattade engagemang i globala frågor som demokrati, rättvisa, fattigdom och miljön.  
 
Export: Bestämmer respondenternas bild av produkter och tjänster från varje land till vilken 
utsträckning konsumenten pro-aktivt väljer eller undviker produkter från med ett visst 
ursprungsland.  
 
Talangmagnet: (Investeringar och immigration). Bestämmer nationens kraft att attrahera 
människor för att leva, arbeta eller studera i respektive land och avslöjar hur folk upplever ett 
lands ekonomiska och sociala situation.   
 
Turism: Fångar nivån av intresse för att besöka landet och dragkraften hos naturliga och 
skapade turistattraktioner. 
 
Befolkning: Mäter befolkningens rykte inom kompetens, utbildning, öppenhet, vänlighet och 
andra kvaliteter samt även upplevda nivåer av potentiell fientlighet och diskrimination.   
 
Anholts NBI som grafisk modell 
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Förklaring av och analys undersökningen 
I NBI 2007, Q3 som jag tar som exempel på undersökningsmodellen, bestod undersökningen 
av 23 huvudfrågor, en ranking av kvantitativ art som samtliga deltagande nationer svarade på. 
I varje kategori ingår även en ordassociationsdel samt en övergripande panelundersökning 
med 10 utvalda länder. Urvalet av dessa panelländer görs av Svenska Institutet för att 
innefatta de mest prioriterade handelspartners som Sverige har eller att man kan inkludera 
andra länder som man finner intressant. 
 
Huvudsakliga karaktärsdrag 
Som huvudsakliga drag i undersökningen finner man hög korrelation mellan att de länder 
som presterade bäst i NBI undersökningen, topp 10-12, även var de om klassificeras som 
större höginkomstländer (enligt världsbankens definition.) 
 
Sedan första fullstorleks index publicering (2005, Q4) har denna grupp med de 10 mest 
framstående länderna bestått av samma länder men med inbördes förändringar. Man ser en 
tröghet i förändringar, att arbetet är på det strategiska planet, på lång sikt. Man finner att den 
ekonomiska status som ett land har, enligt världsbankens definition, har ett klart samband 
med placeringen i NBI. Det skall dock tilläggas att detta inte endast gäller konventionella 
variabler som export utan även mer indirekta som turism och befolkning. 
 
Fler utmärkande viktiga drag i undersökningen:  
Storlek och synlighet är viktigt! Syns man inte så finns man inte. Som exempel här ges Norge 
och Irland som innehar placeringarna 14 och 16 respektive i NBI tros andra och sjätte högsta 
BNP per capita på världsrankingen. 

 
 
 
 

Sverige bekräftar ytterligare än gång att vi tillsammans med Schweiz har de klart starkaste 
varumärkena bland små nationer med färre än 10 miljoner invånare. 
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Ett generellt drag angående placeringar är att spannet mellan det land som ger ett annat land 
högst ranking och det som ger samma land lägst ofta är stort. Som exempel har Sverige en 
bredd från andra plats (totalranking) till plats arton. Att vi har ett starkt varumärke ser man 
dock på att 25 av 35 respondent länder (71,4%) placerar vårt land mellan plats 3 och 9. Detta 
ska spegla att det generellt sett råder konsensus i rankingen och att de extremvärden som 
ligger långt från medianen inte har så stor inverkan. 
 
I detta kan man även utläsa att människor tenderar att vara mer positiva till länder som man 
känner till väl och befinner sig närmare kulturellt. Vi ser detta i Sveriges framstående 
placeringar i Tysklands, Hollands och övriga skandinaviska länders rankningar.  
Det globala resultatet vi får här är en sjätte plats. 
 
Vilka är då våra styrkor och svagheter enligt indexet? 
 
Spannet sträcker sig mellan en total andra plats inom variabeln politik/politiskt styre till plats 
15 i kultur/kulturarv. Dessa placeringar kan ses som målande för hur det har sett ut sedan 
indexets början. 
Jag kommer inte att beskriva eller kommentera Sveriges resultat i varje kategori i hexagonen 
mer i detalj utan presenterar här sammanfattningen som presenteras i rapporten. Detta då det 
inte för uppsatsens frågeställning känns relevant att analysera djupare. 
 
Sammanfattning av huvudresultat för Sverige 
 
Sjätte plats i senaste NBI undersökningen – 2 placeringar bättre än kvartalet innan. 
Bästa dimensionsresultat – Andra plats för samhällsstyrning. 
Sämsta dimensionsresultat – 15:e plats i ”kultur och kulturarv” 
Bästa delfrågeresultat – 1a plats – var för ” Det här landet agerar ansvarsfullt gentemot 
internationella frågor rörande miljö och fattigdom i världen. 
Sämsta delfrågeresultat – 20:e plats – var för ”Det här landet har ett rikt kulturarv” 
Portugal var det generellt sett det mest positiva landet. Följt av Estland, Tyskland, Schweiz, 
Nederländerna och Ungern. 
Indien var minst positivt, följt av Indonesien, Irland, Brasilien, Storbritannien och Mexiko. 
 
Reflektion över Sveriges resultat samt variablerna i NBI och dess samhörighet med de 
givna av Ying Fan (2005): 
I avdelningen om nation brand ges exempel på faktorer som enligt Fan (2005) kan ses som 
byggstenarna i en nations image. 
För att återknyta till tidigare text så hävdar alltså Fan att dessa faktorer är byggstenarna i den 
brand image som en nation eller land har.  
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Han säger dock att nationell identitet och kulturella stereotyper har liten direkt implikation på 
branding och marketing då de har klart fokus på nationens kultur och människor (ibid.). 
Alltså skall dessa variabler endast vara explicita i ett lands nation brand, men till stor del vara 
oberoende som variabler i dess nation branding.  
 
I grafiken nedan presenterar en tabell för jämförande sammanställning av variabler i en 
nations bild som ges av Fan (2005) och Anholt (2005).  
 
 
 Faktorer enligt Fan (2005) 
 
Plats - Geografi, Turist attraktioner 
Naturresurser, lokala produkter 
Folk – ras, etniska grupper 
Historia 
Kultur 
Språk 
Politiska och ekonomiska system 
Sociala institutioner  
Infrastruktur 
Kända personer (Ansikten) 
Bilder eller foton. 
 

Anholts faktorer i Nation Brand index. 
 
Kultur  
Samhällsstyrning  
Export  
Talangmagnet  
Turism  
Befolkning 
 

 
 
I jämförelsen av faktorerna ovan anser jag att de elva variabler som Fan (2005) föreslår som 
byggstenar för nation brand samtliga går in under de sex variabler som Anholt hävdar vara 
fundamenten i nation branding. Om det skulle förhålla sig så att dessa faktorer endast har 
inverkan på den opåverkade bilden av en nation så ser jag liten möjlighet för nation branding 
som fenomen över huvud taget. Det verkar mest rimligt att varje land eller nation har vissa 
grundförutsättningar som är givna av faktorer som naturresurser och geografi men att det 
sedan är att positionera dessa och övriga faktorer samt att framhäva sina komparativa fördelar 
enligt Anholts (2005) modell. 
 
Vår nations placeringar i Anholts index beror på både de faktorer som jag nämner ovan som 
grundförutsättningar samt även på hur man via branding marknadsför det svenska samt även 
en del faktorer utanför kontroll.  
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Reflektion över Sveriges huvudresultat:  
Att Sverige i denna upplaga placerar sig två placeringar bättre än mätningen innan dess är 
positivt. Det visar även på det faktum att skiftningarna inbördes är små mellan 
indexeringstillfällena, alltså på en tröghet i att ändra en nations upplevda bild (om man 
önskar göra det). Den högsta placeringen som återfinns inom indexet är andras perception av 
vår samhällsstyrning. Det anser jag kan härledas till lång tid av fred och ett stabilt politiskt 
klimat. På andra sidan av skalan finns den sämsta placeringen som jag anser vara på grund av 
den relativt knappa andelen kulturell historia som är allmänt känd. Det finns många nationer 
som till exempel Grekland som har en långt mer framstående kulturhistoria. 

 
 
 
3.11 IKEA, en internationell Sverigeprofil på den globala marknadsplatsen 

 
Jag nämner tidigare i studien att det som av omvärlden uppfattas som svenskt är upp till 

varje företag att ta ställning till om man önskar associera sitt varumärke till eller ej. Som en 
jämförande bild presenterar jag här kort utdrag från några studier angående IKEA:s   

strategiska anspelning på sin nationstillhörighet. 
 

 
I studien som heter: Räcker Svenskheten Till? ; tar författarna upp frågan om svenskheten 
som differentieringsverktyg vid en utlandsetablering. Man har empiriskt inkluderat 
möbelföretaget IKEA och jag vill använda denna som ett exempel på ett stort företag med 
erkänd Sverigeprofil. Dess koppling till ursprungslandet och dess medvetna strategi att 
anspela på nationstillhörighet är intressant för min studie. 
 
Författarna beskriver IKEA:s strategi enligt följande:   
”IKEA anspelar mycket på det svenska arvet och på deras hemsida går att läsa: ”Det är 
inte en tillfällighet att IKEA logotypen är blå och gul, precis som den svenska flaggan” 
(www.ikea.se). Företaget säger sig hämta inspiration från den svenska naturen, 
samhällsstrukturen och heminredningstraditionen. Svenskheten är en grundpelare i 
IKEA:s profil som genomsyrar produkter, organisation och företagskultur. Världen 
över så är varuhusen blå-gula, de serverar svensk mat och säljer typiskt svenska livsmedel. 
Produkterna har också samma svenskklingande namn var i världen de än säljs. Dock görs 
grundliga undersökningar att produktnamnen inte har någon opassande betydelse på språket i 
landet i fråga. IKEA har blivit en slags ambassadör 
för Sverige och samarbetar med svenska turistorganisationer, svenska ambassader och 
konsulat på olika ställen i världen. 
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Varuhusen och organisationsstrukturen ser likadan ut var i världen man än finner IKEA. På 
frågan om IKEA anpassar svenskheten till någon utländsk marknad så 
svarade Emma Thern-Andersson att i grund och botten så är konceptet detsamma över hela 
världen, men att varuhusen antagligen positionerar sig lite olika på olika marknader. I 
Australien så anses IKEA till exempel vara något mer exotiskt än 
det betraktas i Europa. IKEA eftersträvar dock att nå samma målgrupp och har samma profil 
över de geografiska gränserna. Till olika marknader görs emellertid viss anpassning av 
produktsortiment och marknadsföring. Till marknader såsom 
Kina och Japan så ändras till exempel storlekar på sängar och soffor för att passa mindre 
hemmiljöer och compact living framhävs mer i katalog och annan marknadsföring. I USA 
blir möblerna istället större. Katalogen, som är IKEA:s främsta 
marknadsföringskanal, trycks i 175 miljoner exemplar, på 27 olika språk och i 55 olika 
varianter anpassade för olika marknader. Mycket resurser läggs ner på att katalogen ska 
tilltala olika kulturer. Marknadsföringsmixens andra delar: pris och plats försöker att hållas 
lika för hela världen.” (Jägerlind & Mårtens, 2007:31-32) 
 
För ytterligare nyanser av företagets strategi visar jag ett litet utdrag ur studien ”Varumärken, hur 
bygger man varumärken” (Ade et al, 2007) 
Författarna skriver att IKEA:s kärnvärde är att det är svenskt och ärlig, enkelt, innovativt och 
rakt. De vill även att konsumenterna ska förknippa varumärket med adjektiv som ungt och 
lågpris. (ibid) 
 
Som jag ser det från tidigare delar i det teoretiska avsnittet så kan orden ärligt, enkelt innovativt 
och rakt förknippas med Sverigebilden. De två andra kännetecknen (ungt och lågpris) som man 
vill associeras med har i min mening mindre anknytning till företagets nationstillhörighet men är 
dock lika viktiga byggstenar i företagets varumärkesstrategi 
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En tredje och sista exempelstudie om den svenska möbeljätten skriver Nilsson och Tegenfalk 
(2007) att företagets varumärkesstrategi har sina fundament i de fyra följande kärnvärderingar:  
 
Enkelhet handlar om ett sätt att vara, kunderna ska uppleva att personalen är enkel och naturlig. I 
verksamheten är det att ha enkla lösningar. 
Ödmjukhet handlar om att vara ödmjuk mot konkurrenter och hela tiden vilja förbättras. IKEA 
har 90 % marknadsandelar på vissa områden men ska inte slå sig för bröstet för det och tro att 
IKEA är bättre än de andra. Det är viktigt att vara ödmjuk i sättet att vara tillsammans med 
varandra. 
Ärlighet handlar om att inte konstla till det, att ta ansvar för sina känslor och förmedla dem, att 
inte göra det är att vara oärlig. 
Sunt förnuft är kopplat till sin egen uppfostran och livserfarenheter, det är magkänslan. Om 
regelverket inte funkar för stunden då måste man lita på det sunda förnuftet. 
(ibid.) 
 

Dessa exempel på IKEA:s strategiska anspelning på sin nationstillhörighet avslutar den 
teoretiska avdelningen av undersökningen. Men denna som bas presenterar jag härnäst min 

undersökningsmodell. 
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 3.12  
Undersökningsmodellen 

 
Den modell som jag presenterar här konstrueras alltså med mitt tidigare teoretiska 

resonemang som grund. Jag använder mig av tankar och teorier från ett brett spektra av 
tidigare forskning och litteratur och kommer i analysen och slutdiskussionen att använda mig 

av modellen för jämförelse av den empiriska undersökningen. 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

2.  ”Made in Sweden” 

Vad är svenskt och 

vilka värden lägger 

företagen i VMS?  

3. Vad är Sverige och 

svenskt i tidigare 

studier nationellt och 

internationellt? 

 

  

 

4. Indikatorer på 

kapitalskapande 

faktorer i varumärket. 

Det praktiska arbetet.  

1. Vad är ett 

varumärke och vad 

betyder det för 

företaget? 

 

Graden av 

anknytning till 

svenska värden i 

företagets varumärke  
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1.  Vad är ett varumärke och vad betyder det för företaget. 
 
Varumärket är en immateriell tillgång som kan ge en kollektiv känsla av syfte och 
tillhörighet. Två syften är att differentiera och identifiera vilket även innebär ett juridiskt och 
moraliskt ansvar hos varumärkesinnehavaren. Man ser idag en resursallokering mot 
varumärkesarbete men det ses på med varierande vikt på tillgångssidan för ett företag.  
Det svarar för ett emotionellt värde som ger mervärde för både kund och företag. För ett 
effektivt och långsiktigt varumärkesarbete bör företaget 1)veta vad de står för idag och 2)veta 
vad man vill att kunder/intressenter skall associera med företaget och för detta måste man 
veta vilka associationer de har idag. Man ska alltså ha en väldefinierad vision. 
 
Jag anser att Henrik Ugglas ord från Identitet – Om varumärken, tecken och symboler 
Bowallius & Toivio (2002) är en mycket bra och bred definition på fenomenet varumärke 
och jag vill använda mig av denna som fundament i min modell. Den lyder:  
”Folk som inte känner mig tror att jag håller på med ”varumärken”, men faktum är att det 
bara är halva sanningen. Jag sysslar snarare med strategifrågor, kommunikation, identitet och 
affärsutveckling och varumärket råkar vara den perfekta utgångspunkten för en sådan 
diskussion i vår tid”   
 
2. Made in Sweden – Vad är svenskt och vilka värden lägger företagen i VMS? 
Mer specifikt mot nationer som varumärke: Ursprungslandseffekter (COO), nation brand och 
nation branding resonerar jag som följer: 
 
En nations varumärke (nation brand) är ofta en förenkling av ett stort antal associationer och 
informationsbitar som kan kopplas samman med en plats. 
 
Made in Sweden är mer en kvalitetsmärkning än ett varumärke. Det har mindre vikt idag ä 
tidigare. 
 
Namnet på ett land inkluderat i ett varumärke hjälper konsumenter att utvärdera produkter 
och att ta köpbeslut. Landsnamn är orsak till associationer av en varierande mängd 
informationsbitar och i aggregerad form ger dessa en bild som både kan addera till och 
subtrahera ”poäng” från det upplevda värdet av en produkt 
 
Man kan se ett samband mellan nationens country equity och viljan hos konsumenter att köpa 
en produkt från en industrialiserad nation.  
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3. Vad är Sverige och svenskt i tidigare studier, nationellt och internationellt? 
Hur anser vi att vi uppfattas som nation? 
 
Sverige är ett utvecklingsinriktat land på människors och miljöns villkor, ett progressivt land 
som kännetecknas av nytänkande, öppenhet, omtänksamhet och äkthet. 
Det svenska samhället och ekonomin genomsyras av kollektivism, en kollektiv identitet.  
Varumärket Sverige står för god design, bra kvalitet och kreativa lösningar. Designen är 
enkel, rak, ”skandinaviskt blond och lågmäld” samt demokratisk.  
Kända personligheter, evenemang och verk kan bidra till ett mervärde för VMS och med 
detta det enskilda företagets varumärke. 
 
Vi uppfattas av andra enligt följande (placering bland 36 nationer inom parantes) 
 
Kultur (13) 
Samhällsstyrning (2) 
Export (8) 
Talangmagnet (5) 
Turism (10) 
Befolkning (3) 
 
Det är viktigt med internationella studier för att veta vart vi står och hur vi uppfattas precis 
som det är viktigt för ett företag som varumärkesinnehavare att ha denna information i sitt 
varumärkesarbete. 
 
Människor tenderar att vara mer positiva till länder som man känner till väl och befinner sig 
närmare kulturellt och geografiskt. Man kan se detta i Sveriges framstående placeringar i 
Tysklands, Hollands och övriga skandinaviska länders rankningar.  
 
Denna information om vår egen och andras perception av Sverige som nation leder till att vill 
man som företagare ladda sitt varumärke med dessa värderingar, ska man göra det. Om man 
inte önskar detta är det av ändå av vikt att veta vad VMS står för. Detta för att till den 
utsträckning det är möjligt arbeta för att styra sitt VM bort från Sverigebilden och dess 
inbyggda värden. 
 
Man ska också i nästa steg veta hur denna ska åskådliggöras och kommuniceras mot den 
önskade målgruppen. Viktigt att veta vilket segment man vill fokusera på och möjligen 
anpassa kommunikationen efter detta. 
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Från profilexemplet med IKEA vill jag inkludera följande: Svenskheten är en grundpelare i 
IKEA:s profil som genomsyrar produkter, organisation och företagskultur. IKEA:s kärnvärde 
är att det är svenskt och ärlig, enkelt, innovativt och rakt. Det är ett helhetstänkande med en 
klar medveten strategisk inriktning för dess positionering. Företaget säger sig hämta 
inspiration från den svenska naturen, samhällsstrukturen och heminredningstraditionen. Man 
har svenskklingande namn på sina produkter. 
Företaget är en slags ambassadör för Sverige och samarbetar med svenska 
turistorganisationer, svenska ambassader och konsulat på olika ställen i världen. 
Varuhusen och organisationsstrukturen ser likadan ut var i världen man än finner IKEA. Man 
har standardiserat sin varumärkesstrategi i mer eller mindre samtliga länder där man har 
närvaro men undantag av små variationer för att möta till exempel kulturellt, demografisk 
och religiöst relaterade variationer. 
 
 
4. Indikatorer på kapitalskapande faktorer i varumärket. Det praktiska arbetet. 
 
Jag vill inkludera den modell för varumärkeskapitalskapande faktorer som Aaker (1996) ger 
då jag anser den som giltig och reell med sina indikatorer.  
 
Varumärkeslojalitet: Visar att varumärkets värdeskapande funktion till stor del utgörs av 
den kundlojalitet som skapas. (Lojalitet är per definition ett beteende inte en attityd) 
Varumärkeskännedom: Beskriver hur väl varumärket är etablerat i kundens medvetande. 
Graden av varumärkesassociation beskrivs av de attityder och åsikter som förknippas med 
varumärket. 
Upplevd kvalitet: Kan vara avgörande för en konsuments val mellan två produkter. Hög 
kvalitet ger högre attraktionskraft. Påverkas av skillnaden på den förväntade och den 
upplevda nyttan.   
Andra tillgångar: Patent, trademarks etc. 
 
Ledord för det strategiska varumärkesarbetet 
 
”Sverige står för god design, bra kvalitet och kreativa lösningar. Vill man som företagare 
ladda sitt varumärke med dessa värderingar, ska man göra det. Volvo och Ikea vill förknippas 
med Sverige, medan företag som Hennes & Mauritz och Ericsson hellre ser sig själva som 
globala koncerner. Inte för att de ogillar Sverige, utan för att man vill ha en annan profil på 
företaget” (Bühl, 2006) 



 49 

 
 

Sammanfattning och konklusion av undersökningsmodellen: 
 
Jag antar att företagen skall ha en långsiktig varumärkesstrategi, en medvetenhet om sina 
inbyggda immateriella konkurrensfördelar för att kunna bygga och ackumulera 
varumärkeskapital. Man når dessa genom ett aktivt varumärkesarbete med klara mål och 
medvetenhet om vart man vill komma med positioneringen av sitt varumärke, hur detta skall 
ses internt och externt. Sen är det upp till den strategi man väljer att använda de associationer 
och mervärde som Sverigebilden medför. 
 

 
 
 
 

Materialet i den teoretiska referensramen har lett fram till min undersökningsmodell. Den 
svarar för basen i mina frågeställningar i den empiriska undersökning och senare i analys 
och slutdiskussion vara till för jämförelse. Den ska även ge läsaren bredd och möjlighet till 
kritisk granskning av min studie. Jag kommer nu i nästa del att presentera min metod för att 
sen visa den empiriska studien om: Varumärket Sverige – En medveten variabel i företagets 

varumärkesstrategi. 
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4. 

Metod 
 

I avsnittet redogör jag för det tillvägagångssätt på vilket jag utför den empiriska delen av 
denna studie. Med den teoretiska grund som bildar min kunskapsbas förklarar jag mina 

tankegångar och validerar valet av metod samt ger även kritik mot det samma. Jag ger även 
en beskrivning av mina val av teoretisk bas för min undersökningsmodell och för att få en 

hög kunskapsnivå om frågorna i problemställningen. 
 

 
4.1 Val av metod 
Forskning har till uppgift att producera ny kunskap och forskaren beskriver med sin studie en 
modell av den verklighet han/hon uppfattar. Valet av metod beror till viss del på forskarens 
personliga värderingar och på vad man önskar undersöka. Man skall alltså ha i åtanke att det 
alltid finns en grad av subjektivitet i metodvalet och därmed även i resultatet av forskningen. 
Beskrivet av Jacobsen (2002) så har valet av metod betydelse för vilken tillförlitlighet 
undersökningen och resultatet får (ibid.) 
 
4.2 Induktiv kontra deduktiv ansats 
Min ansats i denna studie är att betrakta som deduktiv. Med andra ord kommer jag att härleda 
slutsatser ur de premisser som följer utan att ifrågasätta varje teori i sig, alltså se på dem som 
en helhet och som variabler med varierande grad av påverkan på problemställningen. 
Jacobsen (2002) benämner denna ansats att ha förhållningssättet ”från teori till empiri” (i 
motsats till den induktiva ansatsen som har det omvända förhållningssättet). Deduktivt 
arbetssätt går ut på att först skaffa sig vissa förväntningar om hur världen ser ut och därefter 
gå ut och samla in empiri för att se om förväntningarna stämmer överens med den undersökta 
verkligheten. (ibid. s.34) Denna ansats har fler tolkningsnivåer och med detta fler 
”tolkningsfällor” och detta bör man ha i åtanke vid denna typ av forskning. 
Jag har valt denna ansats då mitt intresse för problemställningen kommer ur min vardag som 
student då jag läste på universitetet i Pamplona, Spanien. Allt eftersom frågeställningen växt 
fram har jag läst in mig på mer lämplig teori och slutligen har detta lett fram till den 
empiriska studien, alltså från teori till empiri.  
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4.3 Insamlingsmetoder för fokus på validitet och reliabilitet 
Vilken metod man än anser passa den aktuella frågeställningen finns det några kriterier som 
skall uppfyllas oberoende av vilket upplägg och vilken ansats som passar studien. Jag talar 
om forskningens reliabilitet, validitet och generaliserbarhet.  
Validitet och generaliserbarhet berör enligt Kvale (1997) samtliga sju stadier av 
intervjuundersökningen. Alltså tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering 
och rapportering(ibid.).  
Reliabiliteten: Undersökningens tillförlitlighet och trovärdighet, att den måste gå att lita på. 
Inga uppenbara mätfel får förekomma. Skulle vi ha fått ungefär samma resultat om vi 
genomförde exakt samma undersökning en gång till är en bra fråga att ställa sig för att 
verifiera reliabiliteten enligt Jacobsen (2002)  
Validitet: Giltighet och relevans. Mäter vi det vi verkligen önskar mäta och är det vi har mätt 
av relevans för problemställningen, (inre relevans och giltighet). Senare är frågan om den 
externa giltigheten och relevansen. Denna typ kan även kallas för överförbarhet då den 
externa validiteten handlar om graden av generaliserbarhet. 
 
Insamlingsmetoder, insamling av kvalitativa data: 
För en kvalitativ studie finns enligt Jacobsen (2002) några olika metoder för att inhämta och 
ta del av den information man önskar med tanke på undersökningens problemställning. 
Kriterierna för reliabilitet, validitet och generaliserbarhet skall vara i fokus vid valet av 
undersökningsmetod och man ska ha i åtanke att valet påverkar dessa tre fundamentala 
byggstenar i studien.  
De fyra metoder insamlingsmetoder som anges av Jacobsen (2002) är de som följer nedan: 
 

• Den öppna individuella intervjun. 
• Den öppna gruppintervjun 
• Observation 
• Dokumentundersökning 

 
De val jag gör för just denna studie och varför jag gör just dessa diskuterar jag senare i detta 
kapitel under avdelningen Mina val: Källkritik & Metodkritik.  
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4.4 Urval: Val av fallföretag och intervjuobjekt 
Titeln på min studie har under arbetets gång ändrats något både till innehåll och till 
infallsvinkel. Initialt hade jag intentionen att använda titeln ” Svenska företags syn på 
Varumärket Sverige för optimerad marknadskommunikation vid etableringar i utlandet”, men 
under arbetets gång omformades den till Tre västvärmländska företags för att till slut gå 
tillbaka till en mer generell titel med ”Varumärket Sverige, en medveten variabel i företagets 
varumärkesstrategi? En jämförande studie av två svenska företag”  
Mitt sökande efter, och kontakt med, de stora Svenska företag som enligt min mening, 
starkast profilerar sitt varumärke och frekvent kommunicerar sin nationstillhörighet, gav lite 
utdelning och därav valet att strukturera om min forskningsfråga något.  
Jag kommer själv ursprungligen från Arvika och har relativt god kännedom om de lokala 
företagen och i och med detta även lättare att kunna få träffa dem för besöksintervjuer. De 
stora, enligt min mening, Sverigeprofilerade bolagen som jag hade som avsikt att undersöka 
har den fördelen att de just representerar huvudkärnan i min problemställning och kan ses 
som mycket representativa för denna. Som motvikt till detta har dessa företag redan 
inkluderats i ett flertal studier och de ser antagligen själva liten nytta i att medverka i 
liknande undersökningar. Det geografiska avståndet hade även varit negativt då jag möjligen 
hade varit tvungen att utföra intervjuer via e-mail eller per telefon. Att kunna utföra 
besöksintervjuer har även det negativa aspekter men det positiva anser jag överväger. 
 
Västra Värmland är en region vars ekonomi starkt präglas av industri och speciellt tyngre 
verkstadsindustri. Jag ville dock få en något större bredd på respondenternas 
branschtillhörighet och gjorde därefter de val som slutligen mynnade ut i de två fallföretag 
som är inkluderade i denna studie. Detta var alltså första kriteriet, bredd på respondenternas 
branschtillhörighet. Andra kriteriet var att företaget skulle ha en exponering mot utlandet. 
Vilken form av etablering utanför Sveriges gränser de har lät jag vara en öppet då en del i 
min frågeställning är om man kan se bransch som en variabel för kommunicerad Sverigebild. 
 
Valet av intervjupersoner anser jag föll sig mycket naturligt. Den första kontakten mot 
företagen var ett via ett telefonsamtal där jag sökte marknadschef alternativt export, 
kommunikationsansvarig. De personer som senare var vänliga att ställa upp på intervju var 
just dessa personer. Det hade möjligen varit eftersträvansvärt att även kunna intervjua 
personer med ansvar vid första utlandssatsningen men detta var ej möjligt. 
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4.5 Tillvägagångssätt för insamling av data 
Första kontakten med mina fallföretag/respondenter tog jag via telefonsamtal till respektive 
bolag. I de första försöken med att kontakta de stora inom profilering av varumärket Sverige 
gjorde jag detta via e-mail men drog lärdomen att det var mer personligt och uppskattat att 
presentera mig och min fråga angående medverkan i studien via telefon.  
När den initiala presentationen var gjord, presenterade jag min studie närmare via ett mail 
med ingående information. Fram till datum för intervju höll jag sedan kontakten med 
uppgiftslämnarna via både mail och telefon.  
Intervjuguiden som använts vid intervjuerna växte fram i takt med att den teoretiska basen 
och min undersökningsmodell formades. Det är av vikt att frågorna är anpassade för 
intervjuns syfte och att de fyller ett reellt behov. Innan intervjuerna sände jag ut ett exemplar 
av guiden för att intervjupersonerna skulle kunna läsa in sig på, ta ställning till frågorna och 
komma med kommentarer eller frågor. Även för att tid skulle finnas för att få fram eventuell 
saknad information.  
I intervjusituationen valde jag att göra intervjun på respektive företag. Positivt med det är att 
intervjupersonen då befinner sig i en känd och trygg miljö vilket kan vara en bidragande 
faktor till en avslappnad stämning och en givande intervju. Det är även lättare rent praktiskt 
då det kräver mindre avsatt tid från intervjupersonernas sida. 
Jag valde att spela in allt material digitalt för att senare kunna gå tillbaka och analysera. Det 
är även en viktig del i validiteten och transparensen i studien att kunna visa materialet som 
används.   
Jag använder mig slutligen av viss observation. Jag bad samtliga intervjupersoner om att få ta 
del av det material de har för marknadskommunikation och jag observerar deras webbplats 
för att se på färgval, design på sidan etc. Jag ser även på fallföretagens val av logo och de 
produkter de producerar och säljer på marknaden. 
 
4.6 Val av teoretisk bas 
Det viktigaste här är att hålla en hög grad av relevans i den teoretiska referensramen i 
förhållande till problemställningen. Jag har haft för avsikt att arbeta och ställa upp ramen 
enligt en ”flaskhalsmetod” med först mer generella teorier för att senare smalna av och bli 
mer problemspecifikt. Detta här även lett till att jag under arbetets gång gjort om och 
anpassat min teori samt att jag tagit bort delar som visat sig överflödiga. 
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4.7 Mina val: Källkritik & Metodkritik  
Inledning - Kvantitativ kontra kvalitativ studie:  
Bakgrunden till mitt val av upplägg mellan kvantitativ (siffror) och kvalitativ (ord) kommer 
jag här att beskriva och validera. Jag har valt ett kvalitativt upplägg och en explorativ studie 
av intensiv typ. Beskrivet med Jacobsens (2002) ord förklarar jag varför jag gjort detta val. 
Han beskriver valet såhär: En explorativ problemställning kräver ofta en metod som får fram 
nyanserade data, går på djupet, är känslig för oväntade förhållanden och därmed öppen för 
kontextuella aspekter. Detta medför ofta behov av att koncentrera sig på några få 
undersökningsenheter, vilket vi kan kalla en intensiv uppläggning. Vi kan uttrycka det på ett 
annat sätt: för explorativa problemställningar måste vi välja en metod som får fram många 
nyanser, något som vanligen kräver att man koncentrerar sig på ett fåtal enheter. Sådana 
metoder lämpar sig för insamling av kvalitativa data, (ibid. s.56) Denna beskrivning som 
Jacobsen (2002) gör anser jag stämma väl överens med hur min problemställning ser ut och 
därmed mitt metodval. 
 
Jacobsen (2002) ger följande tre förutsättningar då det lämpar sig att använda den öppna 
individuella intervjun: 

a) När relativt få enheter undersöks. 
b) När vi är intresserade av vad den enskilda individen säger 
c) När vi är intresserade av hur individen tolkar och lägger mening i ett speciellt 

fenomen. 
 (ibid.) 

Min forskningsfråga och syftet med undersökningen anser jag passa in på samtliga tre 
förutsättningar och validerar även detta därmed mitt val. 
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Att utföra besöksintervjuer med viss öppenhet och mindre strukturella ramar genererar ett 
öppet samtal då den intervjuade känner stor frihet i sina svar vilket borgar för god validitet.  
Det bör dock påpekas att avståndet mellan forskare och forskningsobjekt är det centrala. 
Målet är att undvika att forskningsresultatet styrs av vem som genomför forskningen, målet 
är reproducerbarhet, (Jacobsen, 2002). Jag anser att detta inte alltid är negativt då 
personkemin mellan forskare och intervjuperson samt även forskarens skicklighet i att föra 
intervjun har positiv inverkan på utgången av intervjuresultatet. Men det är viktigt att ha detta 
i åtanke. 
Valet av citat från transkriberingen blir en viktig fråga för validiteten. Den intervjuguide jag 
skapar för har även den en viktig del i intervjuundersökningens validitet. Jag anser att det är 
viktigt att ha problemställningen och syftet mycket klar för att ha som en röd tråd genom hela 
arbetet för att främja just validiteten. 
En riskfaktor med den metod och ansats jag valt är undersökningseffekten, att det kan vara 
själva undersökningens upplägg som skapar utfallet, (Jacobsen, 2002).  
Jag tror att det kan finnas viss del av detta i min undersökning när det ibland blev mer dialog 
än jag önskat men att jag kunde hålla tillbaka på subjektiva åsikter. Dock kom jag möjligen 
med ”ledtrådar” och exempel för att leda in på ”rätt” tankebana. 
Som slutsats är jag dock mycket nöjd med de val jag gjort. Jag känner att de personer jag 
intervjuat varit de bäst lämpade på varje fallföretag och att jag gjort det jag kunnat för att 
uppfylla kriterierna för en giltig och pålitlig studie. 
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5. 

Empiri 
 

Den empiriska delen av min studie handlar om att genom besöksintervjuer vid fallföretagen 
få ta del av deras syn på varumärket Sverige och deras respektive varumärkesstrategi. Att se 
hur de använder Sverigebilden i sitt varumärkesbyggande och sin marknadskommunikation.  

Jag ger här kortare information om deltagande företag och intervjupersonerna samt 
presentation av intervjuundersökningarna. 

 
Jag använder undersökningsmodellen och intervjuguiden från mina besöksintervjuer som bas 
för denna presentation. Jag har i undersökningsmodellen konstruerat och valt ut ett antal 
huvudkategorier som återpresenterar nedan. Med dessa som fundament skapas relevanta 
frågor i intervjuguiden. Varje rubrikfråga har sedan en varierande antal underfrågor som finns 
att se i sin helhet som bilaga. Först beskrivs fallföretaget och intervjupersonerna, sedan följer 
frågorna. Med den öppna karaktär som intervjuundersökningen har är inte frågorna identiska i 
intervjuerna. Dock har samma intervjuguide används vid samtliga intervjuer för att få en bra 
och likformig grund att utgå från. Jag har fyra avdelningar i undersökningsmodellen som 
mynnar ut i fyra analysfrågor. I samma avsnitt tar jag även upp en kortare observationsdel för 
analys.   
 
 
 
Avdelningar från undersökningsmodellen som riktlinjer för de olika frågekategorierna i 
intervjuundersökningen: 
Empiri: 

1. Vad är ett varumärke och vad betyder det för företaget. 
2. Made in Sweden – Vad är svenskt och vilka värden lägger företagen i VMS. 
3. Vad är Sverige och svenskt i tidigare nationella och internationella studier? 
4. Indikatorer på kapitalskapande faktorer i varumärket och hur jobbar man i 

praktiken? 
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5.1 
Textilföretaget Klässbols Linneväveri 

 
 

 

 
 

 
 

”Vi säljer inte bara en duk eller handduk, vi säljer en historia.” 
(Dick Johansson, 2008) 

 
 

Företaget och intervjupersonen:  
Jag träffar företagets vice Vd Dick Johansson i företagets lokaler utanför Arvika i västra 
Värmland. Här har man produktion av sina linneprodukter, en stor butik för försäljning, 
en utställningsdel och kontor.  
Klässbols linneväveri är ett familjeföretag som har sina anor från slutet av 1800-talet då 
företaget börjar sin historia. På den tiden var det utbrett med ylleindustri i Sverige, ull och 
även lin odlades av många bönder. Dicks farfar Hjalmar Johansson börjar som sju-åttaåring 
som springpojke på Stafnäs Ullspinneri och Väveri. Han flyttar senare under en tid från 
trakten för utbildning på vävskola i Borås åren 1912-1915 samt praktik vid Borås 
jaquardväveri. Han blir en välutbildad vävmästare och arbetar en tid vid Västergötlands 
Yllefabrik i Tidan.  
Hjalmar Johansson återkommer till hembygden 1918 med fru och åtta barn för att ta rollen 
som vävmästare på Stafnäs Ullspinneri och Väveri. Det var en mycket tuff uppgift då 
företaget hade svåra problem. Det var anledningen till att han 1920 startade sitt eget väveri på 
fritiden. Det fick namnet ”Hjalmar Johanssons väveri” och började verksamheten med en 
handvävstol i hemmets kök. Hans affärsidé var lin då många bönder odlade linet men inte 
hade någon väverska. Då 1920 fick han fem-sex öre styck för ett handvävt linnelakan eller 
som alternativ betalning kunde han få extra lingarn av bönderna.  
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Detta var starten till utvecklingen av hans egen produkt, en bordsduk med ”Stavnäsrutan” 
som bestod av ett enkelt mönster med en delad ruta, en hel ruta, en delad och så vidare.  
Det är detta klassiska mönster som ses i företagets logo idag. Produkten blev väldigt 
uppskattad och redan 1921 ersattes handvävstolen med en mekanisk. Hjalmar Johansson 
använde en ny teknik och var först med en jacquard på en mattvävstol, ett speciellt maskineri 
som krävde att man gjorde hål i taket på huset då den fordrade fyra meter på höjden. Det 
unika med tekniken var att man fick ett resultat som liknade det handvävda men med en 
mekanisk vävstol. Vissa av mönstren som användes då hade anor från 1835 och finns med än 
idag. 
Den stolta traditionen och den unika kunskapen har sedan Hjalmar Johanssons dagar gått i 
arv inom familjen vilken än idag sköter företaget.  
Intervjupersonen Dick Johansson är idag vice Vd på företaget men har även själv en gedigen 
erfarenhet som vävare. Sonen Andreas Johansson är bolagets Vd och andra delar av familjen 
återfinna på andra viktiga poster. 
 
Intervjun: 
1. Vad är ett varumärke och vad betyder det för företaget? 
 
Vad är ett starkt varumärke för dig? 
Generellt: När du ser ett varumärke vet du vilken vara det är, du vet vad det handlar om. Det 
kan vara som bild eller text och man associerar direkt till vad de sysslar med. Ett varumärke 
kan innebära kvalitet och en viss status. Dock behöver ett varumärke inte alltid innebära 
något positivt. Ett varumärke är starkt när du kan mäta kvalitet genom att du har det som 
referenspunkt. Exempelvis om du säger att ”jag tycker att det skall vara en kvalitet som 
hästens sängar” men du pratar om något annat. 
 
Ett starkt varumärke genererar fördelar i alla kontakter. Klässbols har en fördel med sina 
välrenommerade kunder som Nobelbanketten, Svenska ambassader, sultanen av Oman, 
Sveriges kung och drottning med flera. När dessa kunder nämns vid kontakt med nya kunder 
är det som att öppna en dörr och man rullar ut röda mattan. 
Dock vill företaget gärna ha ett mer blygsamt förhållningssätt till detta och tycker att det är 
väldigt roligt om kunden kan upptäcka dem på annat sätt. Men hur det än förhåller sig så är 
det en fantastisk fördel. 
 
Vad står ert varumärke för?  
Familjetraditionen! Det står för ärligheten, stabiliteten och tryggheten. De vill inte fuska sig 
fram någon gång. Deras förtroende bygger på att de gör det bästa som går att göra. Sen får 
det kosta. 
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2. Made in Sweden – Vad är svenskt och vilka värden lägger företagen i VMS? 
 
Vad är svenskt, nationstypiska drag?  
På företagssidan vill Dick framhålla Nobel, Abba, Björn Borg. Även fordonstillverkarna 
Saab och Volvo samt Scania är typiskt svenskt. 
 
 
Hur upplevs vi som svenskar, nationstypiska drag?  
Vi upplevs som trogna, ärliga och pålitliga. Man är aldrig rädd för att göra affärer med 
Sverige och man är aldrig rädd för att anställa en svensk. Vi uppfattas som att vi har bägge 
fötterna på jorden, vi vill leva med det trogna och pålitliga och att ett handslag ska räcka. 
Att vara svensk ger förtur överallt och vi har ett stort förtroendekapital.  
Varför?  
Stabiliteten! Vi har inte blivit utsatta för krig, vi har inte behövs tvinga till oss saker och vi 
har fått det väldigt lättvindigt kanske. Vi har kunnat bygga ett förtroende inför oss själva, vi 
har blivit enskilda människor. Vi har inte tagit för någon annan. 
 
Sverige framställs ofta som en framstående nation och en förebild inom miljötänk, vill 
företaget koppla sitt varumärke till det? 
Linet är ett naturmaterial och företaget har miljöprofilen som en del av varumärket. Man har 
inte kommunicerat det inte så mycket då miljötänket finns inbyggt i varumärket. Man ser 
idag dock på miljömärkning med ”Falken” för att ytterligare poängtera materialet och 
företagets miljöfokus. I och med att företaget breddar sina kundsegment behövs klar och 
tydlig information via märkning som då exempelvis med ”Falken”. Ett konkret exempel på 
miljöprofilen är att i företagets informationsbroschyr, ”Klässbols - a natural Swedish story” 
syns företagets logo tillsammans med undertexten ”from the land of nature”.  
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3. Vad är Sverige och svenskt i tidigare nationella och internationella studier? 
 Medvetenhet hos intervjupersonerna om hur vi uppfattas av andra. 
 
Medvetenhet hos företaget om vad Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet och 
inkluderade organisationer? 
Dick vet inte vad exakt nämnden innebär men känner till dess delorganisationer. Klässbols 
jobbar med exportrådet och har samarbete med svenska institutet genom att medverka på 
utställningar etcetera.  
 
 
Vad tror man är de högsta respektive lägsta placering inom de sex variablerna i NBI?  
Dick visste inte på förhand exakt vad just detta index var. Jag förklarar upplägg och innebörd 
och han resonerar enligt följande angående Sveriges placeringar: Högst sätter Dick variabeln 
samhällsstyrning (politik) då vi är ett fritt land. Det kan tolkas som att man aldrig hör om 
Sverige politiskt och därmed tolkar det som att allt fungerar bra men det kan även tolkas som 
att vi har en väldig frihet. Det är därför vi har den invandring vi har, vi försöker ta hand om 
folk även om vi inte alltid lyckas. Lägst placerar han variabeln turism och investeringar & 
invandring, (talangmagnet). (Kategorin ”investeringar och invandring” är översatt till 
”talangmagnet” på svenska institutets).  
 
Vi talar en stund om de lokala direktinvesteringarna från utlandet med Norge som 
investerare. Dick säger att i gränsregioner äger ju norrmännen nästan allting och de är 
fantastiskt duktiga. Det är inte enbart fördelar med den norskstyrda expansionen i området 
men vi måste ju ha en utveckling och detta har inneburit en fantastisk fördel för regionen.  
 
 
4. Indikatorer på kapitalskapande faktorer i varumärket och hur jobbar man i praktiken? 
 
Hur ser företagets utlandsmarknader ut? 
Klässbols kom ut på utländsk marknad genom medverkande på Nobelfesten år 1991. De 
började utlandsexponeringen med hjälp av företaget Orrefors som var/är ett jättestarkt 
varumärke (från och till) med bland annat egen butik i New York. 
Klässbols fick göra en massa utställningar med Nobelkonceptet i Frankfurt, Paris, Canberra, 
Tokyo. De fick med detta gå världen runt med sin logga. 
Denna exponering ledde till att bolaget ”Klässbols Export” (hädanefter även benämnt KE) 
bildades för en satsning i Japan. Bolaget var fristående från det ”vanliga” bolaget. Man 
etablerade sig i Japan 1995 i Volvos gamla lokaler. 
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Man fick via exportbolaget Tokyos finaste varuhus som kund. Man fick även Volvo som 
kund genom att Volvo gav personer som provkörde deras bilar en present i form av en tablett 
från linneväveriet. Om personen i fråga bestämde sig för att köpa bilen fick den ytterligare ett 
antal tabletter. Det var en affär med i sig dålig vinstmarginal men en bra PR i det större 
perspektivet  
Klässbols export var verksamma fram till 1995 då de gick i konkurs, mycket på grund av den 
dåvarande ekonomiska kris som var i Japan. Man hade innan gjort försöka att gå in på 
europeiska marknader men också där var problemet av ekonomiskt art. Enligt Dick så hade 
de något fel strategiskt förhållningssätt till produkten man sålde. Linneprodukterna från 
företaget går inte att sälja och hantera som massproduktion, det är för svårt, och därför är 
Klässbols mer blygsamma och försiktiga, som Dick säger - det här kan vi. 
 
Av tiden med KE lärde man sig mycket. På den japanska marknaden har förpackningen 
mycket stor betydelse för att sälja produkten så man riktade energi mot att svara upp mot de 
nya kraven med konkurrenskraftiga erbjudanden och en komplett produkt som kunden vill 
ha. Marknaden har även den egenskapen att man inte köper på lager utan det man använder. 
De ger även mycket presenter. KE gjorde även jättefina och påkostade broschyrer på 
asiatiska språk. 
Företaget höjde sig rejält gällande förpackningar och utseende under denna tid, det har varit 
en viktig del av lärandeprocessen. Som exempel hade de innan Japan en produkt som var 
anpassad för att kunden skulle komma in och handla i butiken hemma i Värmland. De hade 
inte ens fållade och tvättade dukar. 
 
Anser företaget att man har en uttalad strategi för utlandsetablering eller har det kommit av 
en naturlig lärandeprocess?  
Innan man gick in på den japanska marknaden hade man ingen direkt och uttalad strategi för 
utlandsmarknader utan den kom efterhand med etableringen. Ingen egen direkt research 
gjordes men man jobbade via KE med exportrådet i Japan för att se hur marknaden var. 
Dick säger att det fanns och finns en medvetenhet om att det inte är enkelt att gå utomlands. 
Man har idag klätt varumärket och företaget med så mycket kunskap och vetskap vad man 
skall göra, även ekonomiskt. Man har helt andra muskler idag, dock har man fortfarande kvar 
sin försiktighet, man slarvar inte bort saker.  
Medvetenhet finns i vikten av att ge rätt bild. Man har varumärkesvård i det försiktiga 
förhållningssättet. Det är lätt att slarva annars, att göra fel så det blir ett dåligt rykte. 
 
Fortsatt beskrivning av företagets etableringar och dess arbete… 
Man har gjort en etablering genom återförsäljare i Australien. Tanken med denna var att 
kunna fylla upp ledig produktionskapacitet under januari, februari och mars då det sker 
mindre produktion för andra marknader. Det kommer sig av naturliga variationer i efterfrågan 
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beroende på årstid/säsong och i och med att det förhåller sig omvänt i Australien skulle man 
kunna täcka upp produktionskapacitet för dessa månader. Det har dock inte varit den 
försäljning i Australien som man hade hoppats på. 
En annan version för denna period på året var att producera för ett samarbete som 
underleverantör till ett annat varumärke, till Kosta linneväveri som ligger under Orrefors, 
New Wave med ägaren Torsten Jansson. Kosta hade ingen egen tillverkning utan köpte in 
sina produkter från producenter i de Baltiska länderna importeras till hit och säljs som 
svenskt. Dick säger att han inte gillar sådant, att det är falskt. Samarbetet som 
underleverantör skulle gå ut på ren produktion utan att Klässbols satte sitt namn på produkten 
men det blev till slut ingen affär då det inte fanns kapital hos Kosta 
 
 
Fler utlandsmarknader som företaget finns på är:  
I Norge har de närvaro via butiker som till exempel Norway design i Oslo. 
Klässbols Belgien är under förhandling. Men det är inte klart hur det konceptet kommer att 
bli. 
Finland med etablering i Lachtis. 
En säljare i Österrike reser med företagets portfölj i olika länder. Han rör sig som en agent i 
sitt hemland Österrike, i Tyskland och i Schweiz men är även på andra platser och säljer. Han 
köper och säljer och är en av företagets största importörer. Det är en mycket bra 
varumärkesvårdare och representant. 
 
Finns det några marknader som man inte vill in på för att det kan dra bort värde från 
varumärket? 
Nej inte direkt men man har passat sig för USA, Ryssland och Kina. Ryssland är svårbedömt 
och de är själva duktiga på linne.  
  
Vad ser ni som viktigast att företagets samarbetspartners uppfyller för att kunna få använda 
ert varumärke?  
Att man visar upp det ordentligt, att visa varumärket på rätt sätt. Klässbols tror inte på att till 
exempel sälja till en butik som har tre, fyra dukar liggande utan de måste visa historien, det 
de står för, alla delar i varumärket. Dick säger även att man tappar det unika om man finns på 
alla marknader. 
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Hur används varumärket Sverige vid marknadsföringsarbete mot den inhemska marknaden? 
Upplever vi svenskar mervärde av att varan är svensk? 
Dick säger att det är en jättefördel att vara med i ett sammanhang utomlands för reklamen 
hemma. Det beror på att svenska tidningar älskar att skriva om ett svenskt företag som gör 
något utomlands. Företaget eller varumärket behöver inte vara så starkt utomlands men du 
man får ändå effekten, payback hemma.  
 
Skiljer man på, förstärker eller tonar ner olika delar och faktorer i marknadskommunikation 
för olika marknader? 
Nej, det är väldigt lika. Språket skiljer och förpackning kan ändras, som till exempel Japan 
som är mycket speciella, men inget mer. Förpackningen kan även den enskilda butiken ha en 
egen som man lägger produkten i tillsammans med en Klässbols broschyr. I Danmark har 
man sitt Klässbols Danmark papper eller samma papper som i Sverige. Danmark är företagets 
förlängda arm då de är så lika Klässbols Sverige som det går att bli. Dick beskriver företagets 
förhållningssätt. ”Vi säljer inte bara duk eller en handduk, vi säljer en historia.” Det vi gör, 
med trygghet och allt det där, det vill vi skall vara med i det här paketet. Handduken ska vara 
något du alltid litar på.” (Dick Johansson, 2008) 
 
 
 
 
 
 
 
Ett av mina huvudkriterier för studien är, som presenterats tidigare, olikhet. Så 
från att ha presenterat ett företag i textilbranschen går jag nu vidare med en 
vitt skild inriktning, nämligen värmepumpar. 
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5.2 
Värmepumpsföretaget Thermia  

 
 
 
 

 
 
 
Företaget och intervjupersonerna: 
Jag träffar Jan Falck och Hans Malmberg. Jan är Sales Manager, Export med ansvar 
för exporten utanför norden. Hans är Marknadskommunikationschef.     
 
Thermia ingår sedan september 2005 i den danska koncernen Danfoss. Det är ett globalt 
företag med tjugoen, tjugotvå tusen anställda och huvudkontor i Danmark. Företaget är helt 
privatägt, det finns inte på börsen vilket enligt Jan är kalas. Det innebär att man kan gå in och 
göra långsiktiga satsningar på ett helt annat sätt än på ett börsnoterat företag där man har 
kvartalsflåset på sig hela tiden. Man har inte aktieägarnas profithunger och kan ha en helt 
annan långsiktighet i sitt arbete. 
Thermia som sådant börjar sin bana år 1923. Man har alltid hållit på med värmeprodukter och 
värmepumpar kom in 1973. Den logo som man idag använder är inte den med vilken man 
startade verksamheten utan den har utvecklats med tiden. Basen i dagens logotyp finns någon 
gång från 1940-talet.  
Många tror att logon symboliserar kvinnligt – manligt men så är det inte. Den blå delen av 
symbolen, som även är den samma som återfinns i Volvos logo, står för stål och den röda 
delen står för koppar. Logon symboliserar en varmvattenberedare med den utvändiga delen 
av stål och den invändiga delen klädd med koppar.  
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1. Vad är ett varumärke och vad betyder det för företaget? 
 
Vad är ett starkt varumärke för er, vilka värderingar bygger ni in generellt?  
Hans Malmberg svarar på denna fråga: Vad som gör ett varumärke starkt är dess förmåga att 
skapa en identitet. Att folk vet vem man är som varumärke, att man har en känsla och en 
relation till varumärket. Det är detta som gör att man kan komma med nya produkter. Att 
varumärket fortfarande är en personifierad logotyp eller ett namn. Man lägger in känsla för 
det, man vet vem avsändaren är så att även om det kommer in nya produkter så vet man att 
”det här” ingår som varumärket står för. 
Ett starkt varumärke är igenkännande och att det finns en inbyggd känsla så att man har en 
relation till det. Det är kännedomen och vilka positiva värderingar som man lägger in i det. 
Det speglar de värderingar man väljer vilket det nu är hög kvalitet, snabbt, billigt etcetera. Att 
man verkligen har ett värde som är starkt och uttalat och att många känner till det. Viktigt att 
välja vilket värde eller vilka värden man vill stå för sen satsa och köra på det fullt ut. 
 
Vad står ert varumärke för? 
Klassiskt Thermia har varit mycket kvalitet, trygghet och förtroende. Där finns varumärkets 
karaktäristik som man vill stå för sen har man som varumärke vissa egenskaper som man vill 
ha så karaktäristiken är mer personligheten hos varumärket. Egenskapsfördelarna som man 
har är god ekonomi, bekvämlighet och miljö så man får skilja på vad som är personlighet och 
egenskaper hos varumärket.  
 
 
 
2. Made in Sweden – Vad är svenskt och vilka värden lägger företagen i VMS? 
 
Kan ni ge exempel på mervärdeseffekt av svenskt ursprung? 
En effekt är att värmepannans ursprung är svenskt och att man känner sig trygg i det men 
även att Sverige som varumärke har en viss betydelse. Svenskar har ganska gott rykte som 
lugna och förtroendeingivande. Att vi är pålitliga är ett annat drag, även om vi ibland lovar 
mer än vi kan hålla. Svenskheten är något man tar för givet och inte tänker på när man 
kommer ut för det är så vi alltid uppfattas. Det är inte något man kan göra någonting åt, man 
är ju det man är och det kan man inte ändra på. 
 
Det finns förutfattade meningar inom Europa om hur en svensk är men samma sak sker ju om 
då till exempel en fransman kommer hit för att göra affärer, ”då vet man ju hur dem är” och 
samma sak om det kommer en engelsman, holländare etcetera till Sverige. Man har ofta en 
förutfattad och stereotyp bild av andra. 
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Så det är inte alls unikt att just Thermia och dess anställda som är i kontakt med andra 
nationer uppfattas som de gör utan det är generella drag för nationen. I tillägg har de 
värmepannans svenska ursprung och det förtroendekapital som det ger. 
 
Jan säger att nordisk design står för en enkelhet och en klarhet som också är lite förknippat 
med företagets produkter. Det är även förknippat med teknikframställning. 
 
Vi kommer in på och talar lite om IKEA:s roll som spridare av det svenska med koppling till 
design.  
Banar IKEA väg för övrigt? Sprider de design och svenskheten över världen och kan andra 
företag dra nytta av detta? 
Hans säger att IKEA banar väg för känsla och uppfattning. 
Jan säger att man inte känner att det behövs extra draghjälp från kända företag som IKEA och 
Volvo men att det kan finnas effekter där indirekt. Men det är snarare de svenska 
karaktärsdragen som framhävs via IKEA men inte produktmässigt.  
 
Sverige framställs ofta som en framstående nation och en förebild inom miljötänk, vill 
företaget koppla sitt varumärke till det? 
Ja, när man pratar om värmepumpar pratar ligger miljötänket extremt högt upp och är en av 
Thermias hörnstenar tillsammans med ekonomi. De två variablerna väger olika tungt på olika 
marknader. På den inhemska svenska marknaden är variabeln ekonomi viktigare än miljö på 
grund av höga oljepriser etcetera. Övriga marknader han förhållandet vara omvänt. 
Med koldioxiddebatten har värmepumpens position förstärkts, ett argument som blir tyngre 
och tyngre. Miljön ligger alltså högt upp i argumentationen men det finns ingen som köper en 
värmepanna enbart av miljöskäl utan att det skall finnas ekonomisk grund för det också.  
 
Inkluderande av Sverige, ”of Sweden”, ”Made in Sweden” eller annan Country of Origin 
association i sin logo, skulle detta ge något ytterligare mervärde?  
Jan svarar och säger att: nej inte i logon men de sticker dock inte under stolen med att de är 
ett svenskt företag när de pratar varumärket Thermia. Det har inte så mycket att göra med 
svenskhet eller svensk kvalitet utan det har snarare att göra med ursprunget för värmepumpen 
som är Sverige. Så de flesta i Europa som på något vis känner till värmepumpar vet att 
Sverige är ett föregångsland gällande värmepumpsteknologi, de känner även till att man var 
tidigt ute och fram till för något år sedan var den största enskilda marknaden i Europa. Man 
kan också koppla samman det svenska ursprunget med tufft klimat med tjugofem grader 
kallt, så fungerar det här ska det väl fungera till exempel nere i Belgien. Man framhäver här 
svenskheten i kombination med produkten som sådan och inte som en trygghet för 
tillverkningsprocessen eller dylikt utan det är mer för tekniken som sådan.  
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Integrerar man det nyss nämnda i sin kommunikation ut? Att det syns i deras kommunikation 
att de är svenska och att de står för ovan nämnda egenskaper som exempelvis att produkten 
tål ett tufft klimat?  
Ja lite underförstått plockar man fram det i utländskt marknadsmateriel. Man talar inte direkt 
om det men det inkluderas indirekt. 
Hans säger att det måste ses som en balansgång. Att man skall vara svensk för just det här 
med ursprunget, man skall veta att det finns en trygghet i det att klara av klimatet här men 
samtidigt får det inte bli så svenskt så att man inte kan identifiera sig med det nere i Europa 
heller. 
 
Balansgången är att ursprunget är viktigt men de ”hamrar” inte in det. Det kommer en svensk 
produkt men man gör inte en mycket större grej av det än så. Man vill inte göra så att det blir 
svensk produkt utan att om du till exempel bor i Tyskland så är det en tysk produkt med sitt 
ursprung i Sverige. Det skall inte vara nordisk karaktär på allting som man saluför, man 
anpassar efter delmarknad men viktigt att veta om sitt ursprung. Det skall inte vara röda 
stugor med vita knutar och svenska flaggor i marknadsföringen för det här är inte ett unikt 
svenskt koncept utan det funkar överallt men man ska ha med sig ursprunget, att det 
härstammar från Sverige men inte blir svenskt i sig. 
Det är en medveten strategi från företaget att marknadsmaterialet inte får vare sig se svenskt 
eller skandinaviskt ut när de går in i miljöer och så vidare, utan att det ska vara en miljö som 
kunden kan identifiera sig med. 
 
 
3. Vad är Sverige och svenskt i tidigare nationella och internationella studier? 
 
Känner ni till Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet?  
Jan känner inte till nämnden som sådan men känner till dess delorganisationer när jag 
förklarar dessa. Thermia har ganska tätt samarbete med exportrådet och företagets finns med 
på rådets listor på grund av sin produkt som kopplas till energieffektivisering. Jan anser att 
det är ett gynnsamt samarbete.  
 
Känner ni till The Nation Brand Index? 
Jan känner inte till det. Jag förklarar dess uppbyggnad och innebörd och han placerar 
kategorierna med samhällsstyrning (politik) högst upp och säger sen att kultur nog inte ligger 
speciellt högt upp och placerar den lägst. 
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4. Indikatorer på kapitalskapande faktorer i varumärket och hur jobbar man i praktiken? 
 
Utlandsmarknader som Thermia finns på och exempel på skillnader i 
kommunikationsmaterial för olika marknader:  
Tyskland, som är en av företagets största marknader, och den skandinaviska 
kommunikationen skiljer sig genom graden av tekniskt djupgående information och hur 
mycket man går in på detaljer i materialet. Tyska kunder och installatörer förväntar sig en 
fruktansvärd mängd teknisk information. 
Andra skillnader mellan kommunikation på nationella marknader?  
Man gör skillnad på svensk marknad och övriga marknader på dess karaktär av installation. 
Den svenska marknaden är till stor del en utbytesmarknad där man plockar ut en oljepanna 
och stoppar in en värmepump. Detta kräver sina argument, ekonomisk uppbackning och 
kalkyler. Europamarknaden är mer en nybyggnadsmarknad och den kräver en helt annan 
argumentation. 
Sen i nästa steg skiljer sig argumentationen även mellan marknader i Nordeuropa och 
Sydeuropa. I norr pratar man kanske enbart värme och uppvärmning medan i söder kommer 
det in på värme, kyla via värmepump och uppvärmning av pooler. 
Det har varit en lärandeprocess att gå in på utlandsmarknader som i exemplet med den tyska 
kundens krav på information.  
 
Nu använder man sig alltid av distributörer vid en utlandsetablering för att ta fram just det 
material som behövs för den marknaden. Man gör på så sätt ett grundarbete och förbereder 
sig innan säljstart på en marknad. 
 
 
Fler utlandsmarknader som Thermia finns på: Har man någon annan typ av etablering än 
försäljning via distributör?  
Man har inom koncernen Danfoss producerande enhet i Arvika, Sverige och tillverkar även 
en liknade produkt i Polen. Man har i tillägg producerande enheter i Schweiz, Frankrike och 
Danmark.  
Man har säljbolag i tio länder inom Europa. 
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Man jobbar med bägge varumärkena, Thermia och Danfoss som kör olika distribution. Och 
grundregeln är att varumärket Thermia alltid går via en fristående distributör och att 
varumärket Danfoss alltid går via eget säljbolag. Man har tjugo distributörer utanför norden 
för Thermia. Det är en komplex bild att måla upp om man pratar om distribution men de två 
varumärkena inkräktar inte på det andra på grund av att vart och ett ger ett olikt 
totalerbjudande beroende på leverantör så man kan ha båda varumärken parallellt på samma 
marknad. 
 
Första utlandsmarknaderna var Norge på grund av de uppenbara fördelarna med geografisk 
närhet med flera. Man gick även in i Estland, kanske mer av en slump och man fanns även på 
den Holländska marknaden tidigt. 
 
Man kan inte ta hur många marknader som helst då man måste kunna backa upp med teknisk 
support. De kanaler man väljer ut vet väl vilka de är. Företaget är ganska känt och kan backa 
upp den teknik de har på ett väldigt bra sätt genom sin historik.  
De uppfattar det som att de har en ganska stark ställning då de går utanför norden.  
 
De får inget speciellt bemötande för att bolaget är svenskt utan mer för att de är en av de 
större aktörerna inom värmepumpar och har därmed en stark position när de går ut.  
 

Thermias strategi är klar och den är att man aldrig går utanför Europa. 
 
Man säljer inte Thermia värmepump till någon som inte är utbildad på dess installation. Det 
är en klar strategi för att behålla värdet i sitt varumärke. Det ligger i tryggheten, värdigheten 
och att vara säker på att man gör rätt. 
Värmepumpen är en del i ett system och går något galet i systemet är det första man pekar på 
värmepumpen även om det skulle kunna vara något helt annat. Därför är utbildning väldigt 
viktigt.  
 

 
Valet av partner och distributör är viktigare är markanden 

 
Även om marknaden är jättestor men man hittar inte rätt parter då är det bättre att hålla sig 
därifrån. Det är bättre att gå in på en lite marknad men med rätt partner då marknaden har 
potential att växa.  
Enligt Jan kan partnervalet vara 98 % av ett etableringsbeslut. 
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Förtroendekapital: De har till exempel en produktionsenhet i Polen inom koncernen och jag 
frågar om de tror att det kan minska förtroendekapitalet som dess svenska ursprung ger 
företaget och dess produkter genom att ha tillverkning i Polen?  
Jan säger att han tror att det skulle kunna ha en liten påverkan men att han inte tror det i 
Thermias fall. Han tror att det är tekniken bakom, design och konstruktionen som är det 
viktigaste. Det är ursprunget och inte vart det har skruvats ihop som är vitalt. Det kanske inte 
är något man väljer att basunera ut men de tror inte att det skulle spela någon roll att säga att 
produktionen sker i till exempel Polen. 
Jan säger att den enda marknaden som han tror att det kan ha betydelse på är den svenska. 
Inte på den europeiska marknaden, de vet att det finns en kvalitetskontroll. 
 
Kan tiden vara en faktor här, att det varit en annan situation om man var en ny aktör som 
gått in på marknaden för några år sedan och inte fått samma förtroendekapital? 
Jan tror att det kan vara en faktor men att det är svårt att mäta den konkreta effekten av den.  
 
Hans säger att varumärken i stort blir landsspecifika, Thermia är svenskt och kommer alltid 
att vara det. Sen att det finns producerande enheter i andra länder, ett faktum som man ser i 
andra branscher också men man äger en svenskhet i sitt varumärke trots att produktion flyttas 
ut. I Thermias fall är det viktigaste att grunden, tekniken bakom, kommer från Sverige.  
 
 

 
 
 
 
 
 

Empirin kommer nu i nästa avsnitt att analyseras mot min teoretiska 
undersökningsmodell. 
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6. 

Analys 
 
 

Den emiriska studiens karaktär är som nämns tidigare av en öppen halvstrukturerad 
karaktär. Frågorna som tagits upp under besöksintervjuerna har haft sina fundament i den 
undersökningmodell som presenterats och det är med denna som jämförelse jag nu kommer 

att analysera den information och den upplevelsebild som jag fått ta del av.  
 

 
För att återknyta till undersökningsmodellen som alltså är basen för intervjuundersökningen 
visar jag frågorna här på nytt. De är: 

 
• Vad är ett varumärke och vad betyder det för företaget. 
• Made in Sweden – Vad är svenskt och vilka värden lägger företagen i VMS. 
• Vad är Sverige och svenskt i tidigare nationella och internationella studier? 
• Indikatorer på kapitalskapande faktorer i varumärket och hur jobbar man i 

praktiken? 
 
 

Undersökningsmodellens huvudkategorier leder fram till nedanstående frågor för analys 
 
 
Jag baserar min analys med följande fyra frågor: 

1. Känner man till de olika kvaliteter och resurser som man som företag besitter i 
form av den immateriella tillgången, varumärket? I så fall hur upplever man 
fördelarna och vet man hur man skall ta till vara på dem på ett effektivt sätt? 

2. Kan det som respektive företags varumärke står sammanliknas med de 
karaktäristika och den svenskhet som exempelvis IKEA står för?  

3. Förhållningssätt gentemot ämnet, medvetenhet och framtoning hos 
intervjupersonerna. Mina observationer.  

4. Vill företagen medvetet använda de associationer som varumärket Sverige ger, vill 
man koppla det svenska till sitt varumärke?  
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6.1 Analysfråga 1 
Undersökningsmodellen: 
Undersökningsmodellen säger att för ett effektivt och långsiktigt varumärkesarbete bör 
företaget 1)veta vad de står för idag och 2)veta vad man vill att kunder/intressenter skall 
associera med företaget och för detta måste man veta vilka associationer de har idag. Man ska 
alltså ha en väldefinierad vision. 
Jag anser att detta bör vara grunden i företagets varumärkesarbete och den varumärkesstrategi 
som man har. Medvetenhet om vem man är och hur man uppfattas av sina intressenter är av 
avgörande betydelse för att kunna påverka och även kunna förändra om det skulle vara 
önskvärt. 
 
 
Företagen:  
Jag anser att samtliga respondenter ger en klar och väldefinierad bild av vad de är och har en 
medveten bild av hur de ses av sin omvärld. De har även som en av sina gemensamma 
variabler att de önskar positionera sina respektive varumärken mot en hög nivå av milötänk 
och associationer mot en miljövänlig produkt. Detta anser jag man kan koppla till dels en 
strategiskt rätt bild som ligger i tiden och ett samhällsansvar men även till bilden av Sverige 
som en nation som tänker och agerar ansvarsfullt mot miljön. 
 
Klässbols linneväveri 
Dick Johansson på Klässbols säger att deras starka varumärke genererar fördelar i alla 
kontakter och ger exempel på att deras mer välrenommerade kunder i kombination ger en 
ytterligare dimension i nya kundmöten. Företagets kundkrets med till exempel 
Nobelbanketten, Kungahuset, ambassader med flera har på ett vis blivit en del av den 
immateriella tillgången, varumärket.  
Att de sen vill ha ett mer blygsamt förhållningssätt och viljan att nya kunder gärna skall 
upptäcka dem på annat sätt, är som jag ser det, positivt i den meningen att det lite 
blygsamma, noggranna och försiktiga stämmer bra in på företagets varumärke i övrigt. 
 
Thermia AB 
Även Thermia har mycket klart för sig betydelsen av ett starkt varumärke för ett företag och 
en hög nivå på sitt resonemang kring fenomenet.  
Man delar upp varumärkesbilden i två delar där man pratar om dess personlighet och dess 
egenskaper samt att man vet att skilja på vad som är vad i dessa två kategorier.  
Att ett starkt varumärke är igenkännande och att det finns en inbyggd känsla så att man har 
en relation till det.  
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De vet att det är ett val som företaget gör i att ladda sitt varumärke med de positiva 
värderingar och egenskaper som man anser att man vill stå för. När sen det valet är gjort, 
oavsett vilken värdegrund man väljer, så skall man köra på det och veta att kommunicera sina 
val. 
Värmepannans svenska ursprung och fördelar i teknologi är av vikt för företagets 
varumärkesstrategi och man vet att kommunicera detta på rätt sätt ut mot marknaden. 
 
Sverigebilden genom Sverigefrämjande och resultat i indexundersökning 
 
NSU 
Varken intervjupersonen på Klässbols eller Thermia hade vetskapen om vad Nämnden för 
Sverigefrämjande i Utlandet är. Efter förklaring visade det sig dock att båda kände till vissa 
av dess delorganisationer. Bland dessa stack Svenska institutet och Exportrådet ut och båda 
företagen hade haft och har ett givande och bra samarbete med någon av dessa två 
organisationer. Klässbols med både SI och exportrådet i olika sammanhang och Thermia med 
exportrådet. 
 
NBI 
Ingen av respondenterna hade hört talas om det internationella nations index som Simon 
Anholt presenterar.  
När det gäller medvetenhet om hur vi ses av andra hade samtliga en bild som var mycket nära 
eller exakt den som indexresultatet ger med en andra plats i kategorin samhällsstyrning och 
en trettonde plats i kategorin kultur. 
Dick Johansson på Klässbols sätter samhällsstyrning överst och placerar turism lägst medan 
Jan Falck på Thermia sätter även han samhällsstyrning överst och kultur som sämsta 
placering. 
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6.2 Analysfråga 2  
Som jag nämner tidigare i avsnittet om studiens avgränsning så vill jag ha med exempel på 

tidigare studier av företaget IKEA som en form av benchmarking för jämförelse av 
fallföretagens varumärkeskaraktäristik. Den stora internationella inredningsjätten får svara 

för vad ett företag med uttalad och erkänd Sverigeprofilering står för. 
 
 
 
Undersökningsmodellen: 
IKEA säger sig hämta inspiration från den svenska naturen, samhällsstrukturen och 
heminredningstraditionen. 
I grund och botten så är konceptet detsamma över hela världen, men att varuhusen antagligen 
positionerar sig lite olika på olika marknader. 
 
De ord som IKEA använder för att beskriva kärnvärdet i sitt varumärke är: svenskt och ärlig, 
enkelt, rakt, ungt, innovativt, ödmjukhet och sunt förnuft.   
 
 
Företagen: 
Båda företagen har i sin beskrivning av vad deras respektive varumärke står för en hög grad 
av medvetenhet om och klarhet i vad man vill förknippas med för associationer och värden.  
 
Klässbols Linneväveri 
Klässbols står för familjetraditionen, ärligheten, stabiliteten och tryggheten. Att man har 
familjetraditionen som en vital del i grunden för sitt varumärke kopplar jag till IKEA: s 
inspirationskälla i den svenska samhällsstrukturen, att man influeras av och kommunicerar 
den trygga familjebilden. Ärlighet, stabilitet och trygghet är även de nära det svenska och de 
associationer det innebär. 
Klässbols Linneväveri vill ge en homogen bild över sina målmarknader och i enlighet med 
IKEA som har i grund och botten samma koncept världen över så ändrar man endast på saker 
av mer lokal och praktisk betydelse. I Klässbols fall ändrar man till exempel på 
förpackningen för den japanska marknaden medan IKEA ändrar mått på möbler beroende på 
om produkten skall säljas på en asiatisk eller amerikansk marknad.   
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Thermia AB 
Thermia kopplar karaktäristiken i sitt varumärke till mycket kvalitet, trygghet och 
förtroende och benämner det med dess personlighet. De utvecklar med att i nästa steg ge 
varumärket egenskapsfördelarna bekvämlighet, god ekonomi och miljö. 
Respondenterna har mycket bra kunskap inom området och målar upp en klar bild av dels 
vad ett varumärke betyder för ett företag i allmänhet och de värden som Thermia står för i 
synnerhet. 
Jämförelsen med IKEA har inte samma kopplingar till pelarna i varumärkets karaktäristik 
men i ett bredare perspektiv är samtliga tre faktorer starka och speglar egenskaper som båda 
företagen kopplar samman med nationen Sverige. 
 
  
 
 
6.3 Analysfråga 3 
Mina två exempel företag har medvetet valt ut för att de representerar två ganska vitt skilda 
marknader och varken dess produkters framställning eller utveckling har speciellt mycket 
gemensamt. En personlig reflektion över hur deras material för marknadskommunikation, 
utseende på produkt och lokaler samt förhållningssätt kontra deras varumärke följer här. 
 
Klässbols linneväveri 
Klässbols linneprodukter har tonvikt på design, material och framställning för att sedan sätta 
ett varumärke med rätt värderingar och associationer på produkten. Företagets lokaler med 
kontor, produktion, utställning och en stor butik har en medveten inredning som skapar en 
lugn atmosfär och stämning. Färgvalet, design på butiken, dess marknadskommunikation i 
form av till exempel broschyrer och hemsida samt intervjupersonens ödmjukhet inför 
varumärket och den generella bilden jag fick vid besöket representerar bra vad deras 
varumärke står för.  
Ett familjeägt företag med starka traditioner antar jag bidar ytterligare till den stolthet som 
Dick Johansson visar för sitt varumärke och företaget. 
Företagets logo anser jag anspelar just på traditionen och har en svenskhet över sig. 
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Thermia AB 
På samma sätt som respondenten på Klässbols personifierar dess varumärke anser jag att 
detta även är fallet på Thermia. Det är ett betydligt större företag både till antalet anställda 
och omsättning samt att de ingår i en större koncern. De har en mer industriell produkt och en 
annan form av både Forskning & Utveckling samt produktionsapparat. Respondenternas 
förhållningssätt till företaget och varumärket är mycket kunnigt och professionellt, dock 
skulle jag anta att det är svårt att få samma relation till sitt företag som de inom ett familjeägt. 
Ett faktum som inte har något vikt i detta sammanhang. 
 
Deras materiel för marknadskommunikation speglar den bild de vill ge och så gör även 
respondenternas framtoning. Lokalerna som jag sett ger en känsla av teknik, nytänkande, 
utveckling och satsning på företaget.  
Företagets logo har i sig ingen anknytning till Sverige men fyller sin funktion då den visar 
vad företaget är. Sen att det kan locka fram frågan vad symbolerna står för kan kanske hjälpa 
till att väcka nyfikenhet och intresse. 
 
 
 
6.4 Analysfråga 4 

Jag vill börja med att understryka ett ledord som är av vikt för denna uppsats och speciellt 
denna kategori i analysen är medvetenhet. Att ha en medvetenhet om vem man är och vad 
man står för som företag. Den många gånger förenklade begreppsbild som leder fram till 

bilden av en nation, och i detta fall Sverige, är komplex och mångfasetterad. Trots detta finns 
det faktorer och nationstypiska drag som har en tendens att bilda den allmänna bilden som 
flest människor känner till och vill anknyta till nationen. Som jag visar på under studien är 
den nationella imagen trögrörlig och därmed kräver det tid, mycket kunskap och samlade 

krafter för att ändra på den om man så skulle önska.  
Så vill företagen medvetet använda de associationer som varumärket Sverige ger, vill man 

koppla det svenska till sitt varumärke?  
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Undersökningsmodellen  
Jag tycker att dessa ord sammanfattar enkel och bra det val som förteget bör göra i sitt 
strategiska varumärkesarbete.  
”Sverige står för god design, bra kvalitet och kreativa lösningar. Vill man som företagare 
ladda sitt varumärke med dessa värderingar, ska man göra det. Volvo och Ikea vill förknippas 
med Sverige, medan företag som Hennes & Mauritz och Ericsson hellre ser sig själva som 
globala koncerner. Inte för att de ogillar Sverige, utan för att man vill ha en annan profil på 
företaget” (Bühl, 2006)  
Dock är det ju så att en nations varumärke ofta är en förenkling av ett stort antal associationer 
och informationsbitar som kan kopplas samman med en nation. Detta gör att man inför denna 
fråga om man som företag medvetet vill använda de associationer som varumärket Sverige 
ger och koppla det svenska till sitt varumärke måste utgå från just att det är en förenklad bild. 
 
 
 
Klässbols linneväveri 
Jag anser att linneväveriet i Klässbols har en självklar och naturlig koppling till Sverigebilden 
eller varumärket Sverige. Det är vad jag kan se även den bild man önskar positionera och stå 
för. Så varumärket står för många av de värden som Sverige står för och bidrar nog även till 
att skapa och/eller förstärka de samma med sin internationellt erkända och Sverigeprofilerade 
produkt. De har även kunnat knyta an till varumärket Sverige indirekt genom exempelvis 
dess samarbete med Orrefors och Volvo vilka är starka svenska varumärken.  De har en hög 
medvetenhet i sitt arbete för ett starkt varumärke och har en klar bild i sin strategi. 
 
 
 
Thermia AB 
Företagets produkt, värmepumpen är av svenskt ursprung och det vet företaget att ta tillvara 
på och kommunicera till på sina marknader. Det är just produktens ursprung framför andra 
faktorer i svenskheten som är av störst vikt för företaget. Man väljer medvetet att inte köpa 
hela paketet med svenska attribut och anser att igenkännande i produkten av kunder på andra 
marknader är viktigt, att till exempel en tysk ska känna att det är en tysk produkt med svenskt 
ursprung. Som marknadskommunikationschefen Hans Malmberg uttrycker företagets sin 
strategi:  

 
Det skall inte vara röda stugor med vita knutar och svenska flaggor i marknadsföringen 

för det här är inte ett unikt svenskt koncept utan det funkar överallt men man ska ha med 
sig ursprunget, att det härstammar från Sverige men inte blir svenskt i sig. 
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Det är en medveten strategi från företaget att marknadsmaterialet inte får vare sig se svenskt 
eller skandinaviskt ut när de går in i miljöer och så vidare, utan att det ska vara en miljö som 
kunden kan identifiera sig med. (Malmberg, 2008) 
Jag anser att även Thermia visar en mycket klar medvetenhet i sin relation till varumärket 
Sverige och att dess strategi är klar. 
 
 
Analysen är härmed avslutad. Jag presenterar en avslutande konklusion nedan och går sedan 

vidare med min slutdiskussion och rekommendation för fortsatt forskning inom området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konklusion av analys  
För att avsluta analysen vill jag påtala några faktorer som jag under studiens gång funnit 
intressanta att framhålla som indikatorer på att man lättare kan eller bör använda sig av 

varumärket Sverige i sin varumärkesstrategi. Jag presenterar dem här i punktform och tar 
med dem för vidare utveckling i slutdiskussionen. 

 
• Bransch och produkt spelar roll i valet! Sverige är förknippat med ett antal värden 

som man kan koppa mer till vissa branscher och produkter än andra. I min studies fall 
har Klässbols fler gemensamma nämnare med den generella bilden av Sverige och 
dess attribut än vad Thermia har. 

• Kunskap är makt! För att kunna medvetet göra valet mellan att anknyta till 
svenskheten eller ej så måste man först vara medveten om vad den står för och vad 
man själv som företag vill stå för. 

• Så länge man valt att strategiskt inkludera varumärket Sverige i sitt varumärke och 
kan leva upp till dessa värderingar är det rätt att inkludera svenskheten men det är 
även lika rätt att välja att exkludera om detta är vad varumärket står för.  
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7. 

Slutdiskussion och rekommendationer för 

fortsatt forskning 
 
 
Inledning: 
Vad har jag kommit fram till? Vad har denna studie mynnat ut i och vad vill jag poängtera i 
de resultat jag fått? För att ge rätt fokus vill jag inleda denna slutdiskussion med att anknyta 
till forskningsfrågan samt de underliggande frågorna som jag ställer upp i 
problemformuleringen. Jag återkopplar till dessa frågeställningar och har dem som ramverk 
när jag diskuterar runt och ger rekommendationer för fortsatt forskning inom ämnesområdet 
min studie.  
 

 
 
 
 

På vilket sätt anknyter svenska företag till svenska värden i sitt eget 
varumärkesarbete? 

 
• Hur skapar man bilden av ett varumärke? Den imageskapande processen. Ett större 

globalt perspektiv på varumärket som fenomen. 
• Används varumärket Sverige medvetet i denna process? 
• Vad är det som avgör om man kan/bör utnyttja Sverigebilden eller ej i sitt 

varumärkebyggande?  
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7.1 Slutdiskussion 
För att börja vill jag återkoppla till några rader som jag skriver i inledningen av denna 
uppsats. Det är ett utdrag från det exempel jag ger om ett föredrag jag höll om Sverige under 
min studietid i Spanien. 
 
”Innan jag gav min presentation frågade jag rakt ut vad de andra hade för bild av Sverige 
och vad de tänkte på när de hörde namnet Sverige. Svaren kom direkt att alla är blonda, 
vackra kvinnor och att det är kallt. Att Stockholm är huvudstad fanns också bland svaren.”  
 (Wilhelmsson, 2008) 
 
Jag vill med exemplet visa på hur vi ofta har stereotypa bilder av andra människor, kulturer, 
länder men även mer generellt gällande saker och företeelser i allmänhet. De svar jag fick 
stämmer till ju till viss del med verkligheten men det finns ju betydligt fler nyanser i 
Sverigebilden är det som innefattas i svaren på min enkla fråga.  
Exemplet visar även på att just dessa svar är delar av den karaktäristik och de värden som 
utgör innehållet och formar varumärket Sverige. 
 
Just att bilden av en nation som andra har är förenklad och bygger på en mängd små 
informationsbitar som kan komma från en mängd källor gör att den får en komplexitet och 
trögrörlighet i sin natur. En annan aspekt av dess natur är att negativa bilder generellt verkar 
vara svårare att arbeta bort och ersätta av en ny positivare bild.  
För att få en homogen och rätt bild är det viktigt med samarbete och att man har en klar 
målbild. I fallet i min studie en interaktion mellan Nämnden för Sverigefrämjade i Utlandet, 
företagen och nationens invånare. Kunskap och medvetenhet är av vikt! 
 
Nation brand och nation branding är ju framförallt riktat mot att marknadsföra en nation eller 
land. Den indirekta positiva effekten som jag ser på i denna studie är vinklat mot företagets 
användande av varumärket Sverige i sin egen varumärkesstrategi. Företaget arbetar 
strategiskt och praktiskt med sitt varumärke för att genom medvetna varumärkesvårdande 
insatser bygga upp dess mervärde i en ständigt pågående process. En av variablerna man har 
att jobba med är just associationer mot nationstillhörighet. 
Dock består ett varumärke av fler värdeskapande delar är just den jag har sett på i denna 
studie, alltså nationstillhörigheten. Dessa är också viktiga byggstenar i den kompletta 
varumärkesbilden och viktiga att ha med i åtanke när företaget arbetar med sitt varumärke.  
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I analysen ställer jag upp ett antal fakta som jag anser viktiga att poängtera. Jag tar 

här med mig de tre punkterna och kompletterar dem med ytterligare diskussion i 
punktform. 

 
 

• Att företag anknyter till en nation är naturligt då denna är en imagebärare och till 
exempel namnet på ett land inkluderat i ett varumärke hjälper konsumenter att 
utvärdera produkter och att ta köpbeslut. 

• Bransch och produkt spelar roll för valet att associera till nationens värden eller ej. 
Sverige är förknippat med ett antal värden som man tydligare kan koppla till vissa 
branscher och produkter än andra. Alltså är det möjligheten att framhäva de svenska 
karaktärsdragen i ett företags produkt som bör påverka i avgörandet i att medvetet 
satsa på svenskheten eller inte. Alla branscher verkar med fördel kunna hävda sitt 
svenska ursprung men kan eller bör inte lika starkt utnyttja alla svenska attribut. I min 
studies fall har Klässbols fler gemensamma nämnare med den generella bilden av 
Sverige och dess attribut än vad Thermia har. 

• Design och konstruktion och är viktigt att det sker i Sverige, att det framkommer i 
kommunikation. Sen är produktionslandet av mindre vikt men detta beror till stor del 
på vilken bransch och produkt man talar om.  Som exempelvis i denna studie där 
linneprodukterna bör produceras i Sverige för rätt bild medan det är av mindre 
betydelse för värmepumparna vart de produceras. 

• Kunskap är makt! För att medvetet kunna göra valet mellan att anknyta till 
svenskheten eller ej så måste man först vara medveten om vad den står för och vad 
man själv som företag vill stå för. 

• Så länge man valt att strategiskt inkludera varumärket Sverige i sitt varumärke och 
kan leva upp till dessa värderingar är det rätt att inkludera svenskheten men det är 
även lika rätt att välja att exkludera om detta är vad varumärket står för.  

• Man skall som företag ha kunskapen och vetskapen att göra aktiva val. Med detta 
syftar jag huvudsakligen på att ladda sitt varumärke med de positiva värderingar och 
egenskaper som man anser att man vill stå för. När sen det valet är gjort, oavsett 
vilken värdegrund man väljer, så skall man köra på det och veta att kommunicera sina 
val. 

 
 

 
Dessa punkter konkluderar mina tankar runt studien. Jag avslutar nu med att ge förslag på 

fortsatt forskning inom området. 
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7.2 Rekommendationer för fortsatt forskning 
Jag vill framhäva tre problemställningar som jag anser skulle vara an intresse för fortsatt 
forskning. Två är av nationell och en är av mer regional karaktär.  
 

• I avsnittet ”varumärkesstrategi för att bygga ett starkt varumärke” citerar jag Thomas 
Bühls (2006) ord. Han säger: ”Volvo och Ikea vill förknippas med Sverige, medan 
företag som Hennes & Mauritz och Ericsson hellre ser sig själva som globala 
koncerner. Inte för att de ogillar Sverige, utan för att man vill ha en annan profil på 
företaget” (ibid.) Jag tycket det vore intressant att följa upp med en studie liknande 
den jag nu gjort men med de stora svenska företagen som nämns här ovan. Att 
undersöka bakgrunden till varför deras respektive strategiska förhållande till 
Sverigebilden ser ut som den gör i varumärkesarbetet. 

• En fråga som jag har ställt mig under studiens gång är: Börjar bilden av svensken, om 
hur den typiska svensken skall vara och se ut luckras upp? Med större invandring och 
ett mångkulturellt samhälle förändras vår demografi etc. Detta är inget unikt får vår 
nation utan är ett faktum i många länder. Jag tycker dock att det är en intressant 
frågeställning. 

• Att göra en studie om fördelar som varumärket Sverige ger specifikt mot den norska 
marknaden. Frågeställningen kommer upp då det finns så stor och aktiv handel i den 
gränsregion där jag genomfört studien. Samt att den norska marknaden verkar vara så 
lik den svenska så den av de företagen betraktas som en hemmamarknad.  
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Slutord 
Att författa den här uppsatsen har varit en lång resa full av hinder, oväntade vändningar och 
utmaningar längs vägen. Det har dock varit mycket intressant och givande att som avslutning 
på utbildningen vid Europaekonomprogrammet få tillämpa och knyta samman de kunskaper 
man fått i en konkret studie som resulterat i denna uppsats. 
Daniel Wilhelmsson 2009 
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8.2 Muntliga referenser 
 
• 1) Gästföreläsare från ett företag inom reklambranschen. Konferens vid Universidad 

Publica de Navarra, Pamplona, Spanien. 
Intervjuer:  
• Klässbols Linneväveri. Dick Johansson, vice vd. E-post: dick@klassbols.se 
• Thermia AB. Hans Malmberg, marknadskommunikationschef. E-post: 

hans.malmberg@thermia.se.  Jan Falck, Sales Manager, Export. E-post: 
jan.falck@thermia.com.  
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8.3 Övriga referenser 
 
Webbplatser 
http://www.regeringen.se/sb/d/3028 Sverigefrämjande 
www.si.se Svenska institutet 
www.nationbrandindex.com 
www.brandchannel.com 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?d=3130&a=771206 Prinsessebröllop en lönsam 
affär. 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=39182 Bara märket svenskt i blå gult mode. ”En 
svensk tiger”, grafik. 
http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=222726 EU hotar nationella varumärken. 
www.di.se ”En svensk Tiger” Immateriell rätt.  
http://www.notisum.se/rnp/SLS/LAG/19600644.htm: Varumärkeslagen 
http://www.svd.se/nyheter/inrikes/artikel_130904.svd Hotat ”Made in Sweden” 
(http://www.regeringen.se/sb/d/3028/a/56070) Främjandearbete 
http://www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/nbi_index/index.en.html/: The Nation 
Brand Index 
www.simonanholt.com, Teoretiska delen om The Nation Brand Index: 
http://www.gfkamerica.com/practice_areas/roper_pam/nbi_index/index.en.html/,  
http://www.si.se/templates/CommonPage____3955.aspx 
http://www.economist.com/business/displaystory.cfm?story_id=11332685  
http://www.earthspeak.com/Why_is_branding_so_important.htm 
http://www.earthspeak.com/what_does_branding_a_country_act.htm 
 
 
 
Bilder & Grafik 
• Högskolan i Halmstads logo. Sidan 1.  
• Tabell för jämförande sammanställning. Wilhelmsson (2009) 
• Bild 3, ”En svensk Tiger”. http://www.dn.se/DNet/jsp/polopoly.jsp?a=39182 
• Anholts NBI som grafisk modell. http://www.ethanzuckerman.com/hexagon.png 
• Textilföretaget Klässbols linneväveri: www.klassbols.se 
• Värmepumpsföretaget Thermia AB: www.thermia.se 
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Bilagor 

 
9.1 Frågor till fallföretag, intervjuguiden 
 

Frågor från problemställningen som jag anser är av vikt: 
Hur går den varumärkesbyggande processen till? Vilka skillnader och likheter finns det sig 
när det gäller att marknadsföra en nation kontra en vanlig produkt eller tjänst? Och för att 
närma sig min forskningsfråga; hur väl används Varumärket Sverige i profilering av ett 

”vanligt” varumärke utomlands och i vilken kombination med konventionell marknadsföring 
av produkt eller tjänst får man bäst resultat? Vilka faktorer i Sverige-bilden bör man 

framhäva och skiljer det sig dess fokus mellan branscher och företag? 
 

Bakgrundsinformation: 
• Företagets namn, grundare, nuvarande vd, namn och befattning på 

intervjupersoner, bolagsform och övriga karaktäristika av intresse. 
 

• Året för företagets start. 
 
 
 

Fundamentala frågeställningar 
 
Vad är ett (starkt) varumärke för er?   

• Vilka fördelar ger ett starkt varumärke enligt er?  
• Vad anser ni att ert varumärke står för?  
• Kan mervärdet ändras (minska) då ett företag har produktion i land med lägre 

”varumärkeskapital”?  
 
Vad är svenskt och vilka faktorer i Sverige-bilden bör man framhäva? Skiljer sig 
fokusfaktorer mellan branscher och marknader?(om vi ponerar att möjliga faktorer är 
variablerna i NBI) 

• Vilka karaktäristika och nationstypiska drag skulle ni säga var typiskt svenska? Ett 
par exempel på både positiva och negativa. 

• Vilka av dessa vill ni att kunden associerar till ert varumärke?  
• Medvetenhet hos företaget om vad Nämnden för Sverigefrämjande i Utlandet (och 

inkluderade organisationer) och Nation Brand Index är och vad de gör. 
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• Vilka tror ni är (Sverigebilden) Kan ni koppla samman de positiva placeringarna 
med er verksamhet? 

 
 
 
Företagets upplevda bild av att vara svenskt på sina utlandsetableringar. 

 
• När skedde inträde/etablering på marknad utanför Sveriges gränser för första gången? 

 
• I vilket land var det och vilken var främsta bidragande orsak till expansion/inträde på 

just denna marknad? 
 

• Första upplevda känsla av att vara svensk, svenskt företag med etablering i landet? 
Positiva och negativa aspekter. Möjliga att påverka eller inte? (Genom att förbereda 
sig väl innan etablering)  

 
• Vilken strategi har man följt? Och hur har denna strategi konkretiserats i operativ 

verksamhet? Vad gjordes för att positionera sig på den nya marknaden? Gjordes 
medvetna insatser för positionering innan inträde. 
 

 
• Var det rätt strategi, svårighet? 

 
 

• I vilken form skedde etableringen? Ex. export, produktion i landet genom ”Joint 
Venture” alt egen produktion, fusion eller annat?  

 
 
 

• Har företagen ändrat form sedan första inträde? Skapat dotterbolag, förvärvat bolag i 
landet?  Har företagets strategi för etablering ändrats med tiden eller har något hänt i 
lärandeprocessen?  
 

• Skiljer sig etableringsform mellan olika utländska marknader? 
 

• Tror ni att ert svenska ursprung har en mervärdeseffekt på utlandsmarknader? Hur 
visar sig detta? 
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Hur använder ni Varumärket Sverige i profilering av ert varumärke, era varumärken 
utomlands och vilken kombination med konventionell marknadsföring kommunikation 
av produkt eller tjänst får man bäst resultat? 
 

• Finns det faktorer i marknadskommunikationen som man tonar ner eller förstärker på 
olika marknader? 

• Inkludera Sverige, Sweden eller dyligt för att få ursprungslands effekt?  
 

• Graden av konsumenters etnocentrism i landet påverkar i köpbeslut. Minskar effekten 
av COO*** och övriga marknadsåtgärder? Har man märkt av detta? Ett hinder? 

 
 

• Tror ni att ert företag och dess produkter uppfattas olika i olika kontexter (länder)? 
 

• De tendenser eller (trender) inom t ex miljömedvetenhet återvinning, 
Rättvisemärkning, ekologiskt etc. inom en mängd branscher/ produktgrupper. 
Medvetenhet om detta finns inom livsmedel, kläder möbler och snart inom alla 
produktgrupper. Vill företaget koppla ihop positiva och passande delar av 
Sverigebilden med sina produkter för att vara aktuella i dessa trender och därmed få 
komparativa fördelar. 

 
• Anser ni att Svenska företag utnyttjar eller bidrar till Sverigebilden/VMS genom 

utlandsexponering? Symbios? 
 
Följdfråga/förklarande 

• Kan man se samband mellan vilken etableringsform man har i landet med hur 
man använder eller vinkla sitt budskap om företagets ursprung? (Syftar på att 
om företaget endast har en produktionsanläggning i landet kanske inte det bör 
fokuseras på samma sätt som om man går in med en ren exportsatsning. 
 

 
Hur mycket används SB/VMS* vid marknadsföringsarbete mot den inhemska 
marknaden? Vilka mervärden upplever vi svenskar av att produkten är svensk?  
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Observationer 
 

• Exempel på företagets marknadskommunikation och reklam för analys. Gärna om det 
finns för olika länder. 

• Hemsidans uppbyggnad, färger, typsnitt, språk. 
• Logon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
*SB- Sverigebilden, **VMS- Varumärket Sverige, ***COO- Country of origin. 
  
1)Faktorer i Sverigebilden är de variabler som används i The Anholt Nation Brand Index.  
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