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Aim: Nation Branding has become an important phenomenon during the last couple of years. 

The concept talks about how to promote a product by using the features of a nation to gain 

profit. Among the years many countries has established a strong Nation Brand abroad. In the 

long run many companies have chosen to use these benefits in an efficient way by promoting 

their own country brand, especially in their internationalization process. The aim of this study 

is to see what factors that influence companies in the Swedish food industry while using the 

fact that they are Swedish when they enter foreign markets.  

 

Method: Data was collected through interviews with export managers and sales managers at 

6 Swedish companies exporting products within the food industry. The study was also based 

on secondary data with the purpose to give a complete image how Sweden is represented 

abroad. The chosen literature is based on a couple of the biggest researchers among the fields 

of Nation Branding and cultural dimensions.  

 

Result & Conclusions: One result that was obtained after our study was that brands or 

products with characteristics consistent with the image that the consumers had about the 

country before, can gain its value by highlighting its origin. Further, it was being proved that a 

company’s use of Nation Branding in some way could be affected by the countries cultural 

distance, or in what stage of the internationalization process the company is.  
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Contribution of the thesis: The contribution of this thesis is to give more knowledge about 

which qualities a country like Sweden can generate with its products. A country being 

perceived with its values like reliability, trustworthiness, uniqueness and quality can create an 

image and a successful strategy to establish on new markets and to gain profit from that.  

	  

	  

Key words: Nation Branding, Country of Origin, Svenskhet, kulturella dimensioner, Simon 
Anholt, Branding 
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1.	  INLEDNING	  	  	   	  

I detta avsnitt inleds uppsatsen med en genomgång av bakgrunden som ligger till grund för 

problemformuleringen. Studiens syfte och frågeställning presenteras. Avslutningsvis kommer 

en redogörelse för de avgränsningar som gjorts i studien. 

1.1	  Problembakgrund	  	  	  
I och med dagens globaliserade marknad är det enklare än någonsin tidigare för företag att 

internationalisera sig (Gustafsson, 2000). Den ökade handeln leder till ökad tillväxt i 

samhället men även till hårdare konkurrens, vilket gör att företagen får större press på sig och 

det blir allt svårare att sticka ut. 

 

Sverige är ett exempel på en liten ekonomi som på många sätt är beroende av sin varuhandel. 

Export av produkter blir ett sätt för svenska företag, oberoende storlek, att expandera och hitta 

nya konsumenter. Nischade marknader, där mindre företag ofta rör sig, är små och präglas av 

en begränsad köpkraft. Även för stora marknadsledande aktörer blir export ett sätt att öka 

omsättningen eftersom att konsumtionen i Sverige snabbt blir mättad och drabbas av överflöd 

(Ekonomifakta, 2013).  Sverige har under åren blivit ett framgångsrikt exporterande land 

(Johanson, Mattson, 1988). Idag exporteras både tjänster och framförallt varor till ett värde 

som motsvarar nästan hälften av Sverige totala BNP (Ekonomifakta, 2013). År 2005 utgjorde 

Sveriges varuexport 1,2 procent av den totala världsmarknaden vilket kan uppfattas som 

mycket i relation till landets storlek (Kommerskollegium, 2008). Den omfattande exporten har 

lett till ett antal starka svenska varumärken som i sin tur påverkat synen på Sverige 

internationellt (Varnauskas, 2013). 

                   

Att dölja eller förstärka sitt ursprung har blivit en marknadsföringsstrategi som många företag 

använder sig av vid export, i synnerhet då företagets ursprungsland har en stark ställning 

internationellt (Jaffe, Nebenzahl, Eugene, Israel, 2006). Även om konsumenterna på den nya 

marknaden aldrig tidigare stött på ett varumärke eller en produkt, kommer deras uppfattning 

av produkten att påverkas om de sedan tidigare har en bild av landet produkten kommer ifrån 

(Ying,2006). Detta förutsatts att ursprunget tydligt kommuniceras och att konsumenterna 
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känner till landet. Detta kan fungera som ett effektivt sätt för företag att nå konsumenter på 

nya marknader och det kan påverka uppfattningen av produkten, företaget och kvaliteten 

(Ying, 2006). Förutom att en sådan strategi kan hjälpa företag från olika länder att vinna 

konkurrensfördelar, går det att se på ur ett bredare perspektiv då det blir ett viktigt fenomen 

för många länders image och rykte på den globala marknaden (Anholt, 2005). 

 

Studier visar att en produkts ursprungsland kan påverka konsumenters bedömning av en 

produkt (Pharr, 2005). Att presentera en produkt med hjälp av de associationer konsumenter 

har till ett land kan därmed komma att påverka konsumentens uppfattning av värde av 

produkten. För många svenska företag har det traditionellt varit en effektiv 

marknadsföringsstrategi att förknippas med Sverige (Varnauskas, 2013). Flera svenska 

företag, till exempel Atlas Copco, IKEA, Volvo och Ericsson, har under de senaste 

decennierna haft en stor del av sin försäljningsaktivitet utanför Sverige. Dessa företag har 

lutat sig mot bilden av Sverige som ett land präglat av teknisk framgång, innovation och god 

kvalitet (Svenska Institutet (c), 2013). Samtidigt har dessa framgångsrika varumärken haft en 

positiv inverkan på den internationella bilden av Sverige. Med sin stora export är Sverige idag 

det fjärde mest framgångsrika landet i världen när det kommer till att representera och 

distribuera sig med hjälp av sitt ursprungsland, både när det gäller etablering av företag och 

varumärken (Svenska Institutet (c), 2013). 

 

Atlas Copco, Volvo och Eriksson är teknikföretag som kopplas samman med Sverige och har 

en lång tradition med produkter av god kvalitet som spritts över världen. Livsmedelsindustrin 

däremot har inte samma långa tradition och spridningspotential och är heller inte utvärderad i 

samma utsträckning. I vilken mån man har kunnat surfa på sin svenskhet är dåligt undersökt, i 

synnerhet inom denna bransch. Man vet därför inte heller om teknikföretagens 

framgångsrecept är en draghjälp eller ett hinder.   

 

Studier har även visat att när det kommer till livsmedel och mat tenderar företag att i hög grad 

kommunicera och lyfta fram produktens ursprungsland, jämfört med andra produkter (Jaffe et 

al., 2006). Med andra ord är detta en industri där svenska företag kan ha en fördel 

internationellt genom att förstärka sitt ursprungsland. Idag exporterar Sverige livsmedel för 54 

miljarder SEK, vilket är 4 % av den totala varuexporten. Siffran är ständigt ökande. År 1997 

exporterades livsmedel för cirka 15 miljarder (Jordbruksverket (a), 2012). 

Livsmedelsindustrin är den fjärde största branschen inom den svenska tillverkningsindustrin, 
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sett till sysselsättning och produktionsvärde, och den tredje största sett till nettoomsättning 

(Jordbruksverket (b), 2012). Den svenska regeringen verkar vara medveten om de möjligheter 

som finns här. De har nyligen startat upp ett flertal projekt för att gynna den svenska 

exporterande livsmedelsproduktionen och för att samtidigt förstärka den internationella 

Sverigebilden ytterligare. Business Swedens satsning Exportutmaningen, är ett exempel på 

detta. Åtta svenska livsmedelsproducenter tilldelades nyligen ett stipendium, förutsatt att de 

antog sig utmaningen att fördubbla sin export inom fem år med hjälp av lokala rådgivare och 

utbildade coacher (Varnauskas, 2012). Ett annat exempel är initiativet Try Swedish där 

organisationen försöker skapa en bild av Sverige som “det nya matlandet” och därmed få 

matintresserade konsumenter runt om i världen att upptäcka den svenska kulturen och 

livsstilen (Varnauskas, 2013). Dessutom genomförs regelbundna aktiviteter med svenska 

matproducenter för att hjälpa dem och förenkla deras exportprocess. Exempel på sådana 

aktiviteter kan vara hjälp med inköpssamarbeten, testförsäljningar, samarbeten med lokala 

producenter och deltagande på internationella mässor under en gemensam paroll (Varnauskas, 

2012). Matlandet är ett annat exempel på ett samarbete mellan Business Sweden och 

Regeringen, där de bland annat anordnar internationella mässor med syftet att marknadsföra 

Sverige som det nya gastronomilandet (Regeringen, 2013). 

 

Tack vare expansionen av den globala marknaden behövs idag strategier för att sticka ut i den 

höga konkurrensen. Att framhäva sitt ursprungslands karaktäristiska egenskaper i sin 

marknadsföring har blivit ett sätt för företag att sticka ut på gentemot konkurrenter på nya 

marknader. Regeringens satsningar på den svenska livsmedelsexporten gör det intressant att 

studera hur företag inom just denna bransch använder sig av sin svenskhet för att vinna 

konkurrensfördel. 

 

 

1.	  2	  Problemformulering	  
Enligt teorin borde det vara lämpligt för företag inom livsmedelsindustrin att förstärka sitt 

svenska ursprung vid sin marknadsföring, men huruvida det tillämpas i praktiken har inte 

ännu studerats. En sammantagen överblick över hur livsmedelsexporten har kunnat använda 

svenskhet som framgångsrecept saknas. Dock finns metoder att kunna användas för att kunna 

avläsa sådana effekter. Länders sätt att framhäva sitt ursprungsland kan mätas genom olika 
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typer av index. Ett exempel på ett sådant index är Anholts Nation Branding-Index (se 4.1), där 

ett stort antal länder är graderade på en skala beroende på andra länders uppfattning om dem 

(Anholt, 2009). Sverige är enligt detta index ett framgångsrikt land när det kommer till att 

representera sig själv, vilket gör landet till ett intressant studieobjekt. Om detta även gäller 

livsmedelsindustrin finns skäl att studera. Frågor som då uppkommer är exempelvis: Hur 

framhävs det svenska ursprunget hos företag vid etablering på nya marknader? Vilka faktorer 

är det som påverkar användningen av sådana strategier? För att undersöka detta har vi i denna 

uppsats studerat förekomsten av svenska företags ursprungsland i deras marknadsföring 

internationellt, utifrån tre dimensioner som formuleras i avsnitt ”syfte”. 

 

Skillnader och likheter i den psykiska distansen mellan länder är något som vi tror kan 

påverka framställningen av en produkts ursprungsland eftersom att det avgör hur konsumenter 

i olika länder värderar och uppfattar nationer (Hofstede, 2012). Av detta skäl vill vi undersöka 

om det går att finna några gemensamma mönster i användningen av svenskhet hos de valda 

företagen beroende på vilket land de exporterar sina varor till, och på vilket sätt de använder 

sig av detta när de marknadsför sig på internationella marknader.  

 

Sannolikt spelar produkten en stor roll. Vilken typ av produkt som exporteras är därför också 

intressant att studera. Vilka typer av produkter är effektiva att marknadsföra med sådana 

strategier när det kommer till svenska livsmedelsföretag?  

 

Hur ett företag framställer sitt ursprungsland är beroende på hur långt de kommit i sin 

etablering på den nya marknaden. Enligt Niss (1996) tenderar användandet av Nation 

Branding vara som starkast i början av etableringen på en ny marknad. Vi vill undersöka om 

detta stämmer eller inte samt hur betydelsefull denna dimension är i relation till de andra två. 

 

1.3	  Syfte	  
Syftet är att ta reda på huruvida tre utvalda dimensioner påverkar hur svenska företag inom 

livsmedelsindustrin använder sig av sin svenskhet när de marknadsför produkter på utländska 

marknader.  
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Vi vill undersöka hur Nation Branding har använts genom att studera hur företagen förstärker 

sin svenskhet i deras marknadsföring på internationella marknader. På vilket sätt och till 

vilken grad svenska företag tenderar att framhäva sitt svenska ursprung beroende på följande 

aspekter: 

1) Hur pass långt i internationaliseringsprocessen de kommit.  

Internationaliseringsprocessen kan genomföras gradvis enligt specifika mönster och 

Nation Branding är en metod som vi var intresserade av att studera och hur 

livsmedelsindustrin tillämpar den och vad det innebär. 

 

2) Vilken typ av produkt de exporterar.   

 Få ökad kunskap om traditionellt svenska produkter banat väg för eller utgjort hinder 

för alternativa, nya produkter. Vilka produkter kan marknadsföras? 

 

3) Vilket land de exporterar sina varor till?  

Studera exportland beträffande avstånd och kulturella skillnader kan påverka eller om 

vissa länders matkultur utgör hinder för marknadsföring. 

 
Dessa dimensioner förväntas påverka användningen av svenskhet med olika intensitet. Genom 

att studera hur dessa påverkar användningen i relation till varandra kan vi få en djupare 

förståelse av vad svenskhet innebär för företag och konsumenter inom den valda branschen.  

 

Vi har valt dessa tre dimensioner då vi bedömt att det var realistiskt att få dessa besvarade. 

Många av de andra dimensionerna ej möjliga att samla in då eventuella svar bedömde vi svåra 

att utvärdera 

 

 

1.4	  Frågeställning	  
• Hur påverkar internationaliseringsfas, typ av produkt samt exportland, hur svenska 

livsmedelsföretags framställer sitt svenska ursprung vid internationell 

marknadsföring? 
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1.5	  Avgränsning	  

I denna uppsats har vi valt att använda ordet “svenskhet” i en positiv bemärkelse utifrån ett 

internationaliseringsperspektiv. Ordet används för att beskriva de typiskt svenska attributen 

som företag tenderar att lyfta fram när de vill förstärka sitt svenska ursprung vid internationell 

marknadsföring. Svenskhet i denna bemärkelse grundar sig på den uppfattning människor på 

nya marknader utomlands har om Sverige och den bilden företagen har om sig själva och sitt 

ursprungsland. Vi studerade enbart företag med en uttalad Sverigeprofil då sådana företag 

ansågs vara mest relevanta för undersökningen.  

Vidare finns det en rad av olika aspekter att undersöka när det kommer till företags 

användning av Nation Branding vid marknadsföring. Vi har begränsat oss till tre av dessa 

dimensioner för att studera och jämföra användande av svenskhet hos de valda företagen. Vi 

har valt ut och kommer att studera hur marknadsföringen skiljer sig åt beroende på i vilket 

stadie av internationaliseringsprocessen de befinner sig, beroende på vilken typ av produkt 

företaget exporterar och vilket land de exporterar till. Skälet till denna avgränsning förklaras i 

avsnittet ”Syfte”, stycke 1.3. 
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2.	  Hur	  uppfattas	  Sverige	  internationellt?	  
Bilden av Sverige internationellt består av positivt laddade värdeord som till exempel öppet, 

kreativt och hållbart (Micco, 2008). Svenska Institutet är en organisation som på uppdrag av 

regeringen, arbetar med att sprida information om Sverige internationellt. De arbetar med att 

förstärka bilden av Sverige med hjälp av grundvärden som nytänkande, öppenhet, 

omtänksamhet och äkthet (Svenska Institutet (a), 2013). Dessa begrepp ligger väl i tiden med 

tanke på det fokus på hållbart tänkande och ansvar när det kommer till miljöfrågor, som 

präglar stora delar av västvärlden idag, både på politisk- och konsumtionsnivå. Särskilt när det 

kommer till produktion av livsmedel är dessa begrepp relevanta, då konsumenter idag är mer 

medvetna och ställer högre krav på vad de stoppar i sig, än någonsin tidigare (Jordbruksverket 

(c), 2011). 

 

Enligt Regeringens studie (2005) om den internationella Sverigebilden är det våra nordiska 

grannländer som har störst kännedom om Sverige och landets egenskaper. Även i Tyskland, 

Polen, Lettland och Schweiz är landet välkänt. I Italien, Frankrike och Storbritannien är 

kunskaperna om Sverige mindre hos de genomsnittliga medborgarna. Dock tenderar politiskt 

insatta i dessa länder att i hög grad vara insatta i svenska politiska lösningar. I länder utanför 

Europa som geografiskt sett ligger långt ifrån Sverige, är kännedomen om landet relativt låg 

och många tenderar att blanda ihop Sverige med Schweiz.  

 

Generellt sett är bilden av Sverige utomlands positiv eller mycket positiv. Svenskar uppfattas 

som välutbildade och kunniga, landet är välorganiserat och tryggt med en bra infrastruktur 

(Regeringskansliet, 2005). När det kommer till turism är majoriteten av de tillfrågade 

intresserade av att besöka Sverige, även om somliga menar att det är dyrt och kallt. Många av 

de som besökt Sverige menar dock att landet ofta är undervärderat och menar att tydligare och 

mer omfattande marknadsföring som lyfter fram landet hade varit på sin plats (Regeringen, 

2005). I Interbrands index Best Global Brands från 2012, där 100 av de bästa globala 

varumärkena i världen rankas, är Sverige det sjunde mest framstående landet med två företag 

på listan, H&M och IKEA. Indexet är skapat utifrån faktorer som finansiella prestationer, hur 

väl företaget har lyckas förvalta sitt varumärke och sina tillgångar, till exempel sett till hur väl 

produkterna lever upp till kundens förväntningar, samt huruvida de attrahera talang (Svenska 

Institutet (a), 2012) (Svenska institutet (b), 2013). Även i andra studier där länders rykte och 

varumärken värderas, tenderar Sverige att komma i topp. I Country Rep som är Reputation 
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Institutets studie över hur konsumenter i G8-länderna ser på länders varumärken kommer 

Sverige på en andra plats totalt, och bland de femte bästa inom alla kategorier (Svenska 

Institutet (c), 2013). I Future Brand Country-Index (CBI) som mäter styrkan i länders 

varumärken globalt ligger Sverige på en fjärde plats (Future Brand, 2012). Sverige har med 

andra ord en tendens att komma högt i de flesta studier som jämför varumärken mellan olika 

länder. Svenska produkter förknippas med kvalitet, pålitlighet och väldesignade. Svenska 

företag förekommer och är framgångsrika på till exempel små nischmarknader, men även på 

några av de mest avancerande och konkurrenspräglade marknaderna, vilket har lagt grunden 

för en tidig modernisering av landet (Bergman, 2013).  

 

När det kommer till varumärken finns flera svenska varumärken som är välkända utomlands, 

de mest kända exemplen är Volvo, IKEA, Saab, Ericsson, H&M, Electrolux och Absolut 

Vodka. Däremot är det få av dessa varumärken som är starkt förknippade med Sverige, endast 

IKEA och Volvo nämns som exempel på detta (Regeringen, 2005). Förutom att dessa 

strategier kan hjälpa företag att växa hjälper det även till att stärka bilden av Sverige som ett 

innovativt och framgångsrikt land ytterligare (Bergman, 2013). 

 

2.1.1	  Hur	  uppfattas	  den	  svenska	  livsmedelsindustrin	  utomlands?	  

Livsmedelsindustrin är en bransch som ligger i fokus för den svenska exporten just nu. 

Regeringen har gett Visit Sweden, Business Sweden, Livsmedelsverket och Jordbruksverket 

uppdraget att förstärka bilden av Sverige som ett land med en stark matkultur. 

Jordbruksverket driver sajten Matlandet, där de samlar information och bevakar händelser och 

utvecklingen inom branschen (Regeringen, 2013). Visit Sweden står bakom en annan 

internationell kampanj med fokus på livsmedel, Try Swedish. De samordnar svenska 

livsmedelsföretags deltagande vid internationella mässor för att på så sätt öka kunskapen om 

Sverige och svensk matkultur (Visit Sweden, 2013).   

 

Exportutmaningen, som tidigare nämnts, är ett annat exempel där fokusen på 

livsmedelsindustrin återspeglas. Business Sweden delade år 2012 ut stipendier till sju 

exporterande livsmedelsproducenter i ett försök främja export inom branschen. De sju 

stipendiaterna kan använda stipendiet för att köpa tjänster hos Business Sweden, som till 

exempel kan hjälpa dem med strategiarbete och vid utvärdering och analys av nya marknader. 
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Stipendiaterna utmanades i samband med detta att inom fem år fördubbla sin export, arbeta 

minst 400 timmar med export samt delta i ett tvåårigt coaching-program där de får experthjälp 

av Business Swedens rådgivare (Varnauskas, 2013). Business Sweden arbetar även på andra 

sätt för att sprida bilden av Sverige som ett matland internationellt, till exempel genom 

deltagande på mässor, testförsäljningar och inköpssamarbeten. Marknader som prioriteras 

idag är Tyskland, Nederländerna, Belgien, Storbritannien, Polen, Ryssland, Norge, Finland 

och Danmark (Varnauskas, 2013). 
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3.	  TEORETISKT	  RAMVERK	  

Detta avsnitt innehåller en genomgång av det teoretiska ramverk som använts för att 

analysera problemet i termer av Nation Branding och Country of Origin. För att knyta 

samman och gå in på djupet av hur Nation Branding och Country of Origin tas i uttryck har 

vi fördjupat oss i tre dimensioner som tenderar att påverka ett företags användning av dessa 

strategier i sin marknadsföring.  Under internationaliseringsprocessen kan användningen 

tänkas skilja sig i takt med att konsumenters bild av företaget förändras. Vilken typ av 

produkt som exporteras är en annan relevant aspekt att blanda in i termer av hur olika typer 

av produkter mer lämpliga än andra att framhäva med hjälp av Nation Branding. Studier av 

kulturella distanser mellan länder visar på hur faktorer som maskulinitet, individualism och 

osäkerhetsundvikande gör länder mer eller mindre lika varandra. Dessa faktorer kan komma 

att påverka hur ett företag framställer sitt ursprung i olika länder.  

	  

3.1	  Nation	  Branding	  
Att skapa ett varumärke handlar om att identifiera de skillnader och unika styrkor i en produkt 

eller tjänst från de konkurrerande aktörerna. I synnerhet i dagens öppna värld med högre 

rörlighet och färre handelshinder blir dessa varumärken en viktig del i konkurrensen mellan 

ett stort antal liknande produkter. Genom branding eller varumärkesprofilering ges produkten 

en styrka tack vare dessa skillnader (Kotler et al 2006). Företag framhäver de unika 

egenskaperna hos en produkt vilket leder till att produkten får en styrka som kan leda till att 

konsumenter väljer det varumärket framför andra, trots att de egentligen stillar samma behov 

hos konsumenten (ibid.). Nation Branding är ett exempel på en varumärkesstrategi som 

företag kan använda sig av. Genom vara att särskilja en produkt med hjälp av det land 

produkten eller företaget har sitt ursprung i, urskiljer det sig från andra företag 

 

Nation Branding syftar till att mäta och bygga länders rykte och är en effektiv 

marknadsföringsstrategi där länderna tenderar att förstärka särskiljande egenskaper. 

Överföring av landets image vid export tenderar att ha lika stor betydelse som ett företags 

faktiska försäljning. Nation Branding kan beskrivas som utvecklingsfält forskarnas 

fortfarande söker efter en starkare teoretisk anknytning.  Nation Branding kan förbättra och 
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skapa en mer attraktiv image för ett land, då ryktet om ett land kan påverka landets framgång. 

Det kan även leda till ett ökat internationellt investeringskapital, ökad turism, export, 

skapa innovativ arbetskraft och samt öka dess kulturella och politiska värde. (Ying Fan, 

2006). 
  
Ett land förmedlar alltid en image även om de inte syftet är att marknadsföra den via Nation 

Branding. Alla länder har således redan en upplevd bild utan att man har påverkat den som 

företagen kan manipulera genom att kommunicera med egna strategier Ying Fan (2006). En 

Country image är en sammansatt förenkling med ett stort antal kopplingar och inkluderar även 

information som kan sättas i förbindelse med en plats.  En Country image skapar en 

sammansatt bild som är väldigt förenklat och stereotyp bild för landet i fråga (Kotler, Gertner, 

2002). 
  
I och med att den internationella marknaden blir mer homogeniserad på grund av 

globalisering, fyller Nation Branding en viktig funktion och det kan vara en lämplig strategi 

för företag i olika länder att förtydliga och förstärka ursprungslandets unika egenskaper med 

syftet att urskilja sig (Dinnie, 2008). Har ett land en tydlig och positivt uppfattad image, kan 

företag från detta land utnyttja det vid marknadsföringen av sina produkter. På så sätt kan de 

konkurrera mot företag i länder med till exempel låga produktionskostnader eftersom att det 

faktum att produkten är skapad i ett särskilt land adderar ett värde till den (Ying, 2006). 

 Genom Nation Branding kan företaget bli mer nischat och på så sätt får det att sticka ut och 

därmed vinna konkurrensfördelar på nya marknader. 

 

Nation Branding är ett brett fenomen som definierar ett lands karaktärsdrag och dess identitet. 

För att mäta de globala perceptionerna av ett land skapades ett Nation Branding-index som 

genom sex faktorer mäter den generella bilden av ett land internationellt: export, kultur, 

turism, människor, immigration och investeringar (Anholt, 2009).  Flera forskare menar att ett 

land kan vinna fördelar om de genom ett samordnat organ skapar en sammanhängande 

strategi för att marknadsföra landet (Anholt, 2009). Då marknadsförare i ett land är medvetna 

om hur den globala uppfattningen ser ut blir det lättare att påverka den (Dinnie, 2008). 

Landets varumärke byggs genom att skapa en profil med hjälp av delar av den information 

som andra förknippar med landet (Kotler, Gertner, 2002). Det handlar om att förstärka 

fördelaktiga fragment av ett lands identitet och image på ett sådant sätt att åskådaren 

övertygas till att få en positiv bild av landet. Det är särskilt viktigt för länder som har 

genomgått betydande politiska, ekonomiska eller sociala förändringar. För sådana länder som 
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från början har en sämre utgångspunkt kan Nation Branding fylla en viktig funktion att 

förbättra landets image på nya marknader (Anholt, 2005).   

 

	  

 

Figur 1: Arnholts Nation Brand Index  

 

 

Det är inte bara nationen i sig, utan även företag från det aktuella landet, som kan dra nytta av 

Nation Branding.  (Moilanen, Rainisto, 2009) (Dinnie, 2008). Jaffe et al. (2006) diskuterar 

vidare hur företag kan använda sig av sitt ursprungslands image för att vinna 

konkurrensfördelar. Faktorer som påverkar ett lands image är bland annat externa krafter, som 

exempelvis den ekonomiska utvecklingen i landet, landets identitet, samt landets medborgare 

och den kulturella miljön (Jaffe et al., 2006). 

 

Dinnie (2008) diskuterar vidare teorierna kring Nation Branding, hur begreppet idag 

implementerats och hur viktigt det uppfattas vara i dagens globaliserade samhälle. Genom att 

använda sig av sådana strategier kan ett företag att vinna respekt och trovärdighet, förutom 

hos konsumenter, även hos media, kunder, turister och investerare. Nation Branding fyller 

enligt dessa teorier en viktig funktion och kan öka den förväntade kvaliteten på produkten 

(Dinnie, 2008).           
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Begreppet har också kritiserats. Nation Branding kan beskrivas som ett relativt vagt och 

mångsidigt begrepp.  Det har diskuterats att Nation Branding har fått ett stort praktiskt 

utrymme men behöver stärka sin teoretiska förankring. I de empiriska studier som har gjorts 

har det varit problematiskt att definiera begreppet Nation Brandings innebörd.  Det kan vara 

svårt att nå ut till många marknader och länder genom ett enda budskap. Det handlar om att 

kommunicera på rätt sätt vilket kan vara problematiskt då alla länder som kommunikationen 

är riktad till, till har olika bakgrund och förutsättningar att ta till sig budskapet på det sätt det 

var tänkt (Ying, 2006). En annan kritik som förts fram är att varumärken endast uppstår i 

konsumenters medvetande och därmed inte kan kontrolleras, vare sig när det kommer till 

produkter eller länder. Med andra ord är det omöjligt att helt kontrollera konsumenternas 

uppfattning om ett varumärke eller produkt. Det enda företgen kan göra är att försöka påverka 

bilden hos konsumenterna (Csaba, 2005). De fördelar som Nation Branding kan frambringa, 

kan enligt kritikerna endast kan bli fördelaktiga om företaget är konkurrenskraftigt på andra 

områden än enbart på det aktuella området eller inom en viss bransch. Det är därför svårt att 

räkna ut de lånsiktiga effekterna av Nation Branding (Ying, 2006). 

	  

3.2	  Country	  of	  Origin	  
Arnolt skapade även fyra undergrupper till begreppet: Country of Origin, Place and 

Destination, Public Diplomacy och National Identity. I den här studien ligger fokus på det 

mer generella och övergripande Nation Branding-begreppet samt Country of Origin-

begreppet, som är mest fokuserat på att förstärka kopplingen till landet som produkten är 

tillverkad i (Ying, 2006). Detta eftersom att denna studie behandlar faktorer som rör 

marknadsförning kopplat till ursprungslandet och produkten. 

 

Begreppet Country of Origin syftar till att förstärka kopplingen till platsen eller landet 

produkten är tillverkad i (Ying, 2006). Det definieras av den bild, ryktet och stereotyperna 

som företagare och konsumenter adderar till produkter från ett visst land. Bilden skapas med 

hjälp av representativa produkter, nationella symboler, landets ekonomiska och politiska 

bakgrund samt dess historia och traditioner (Nagashima, 1970). Fokus ligger speciellt på de 

generella perceptionerna kunden har gällande landet. Tillsammans bidrar dessa faktorer till att 

skapa en stereotypisk bild av ett land, som sedan kan överföras på produkterna som tillverkats 

där. Ett land, och därmed produkter från ett land, kan leda till positiva såväl som negativa 
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associationer hos konsumenterna. Vilka associationer konsumenterna får och hur de förhåller 

sig till en produkt beroende på dess ursprungsland kan förklaras i termer av endogena och 

exogena variabler. De endogena variablerna beror på konsumentens inre egenskaper och den 

uppfattning de har av ett lands värderingar och kultur. De exogena variablerna beskriver de 

yttre faktorerna som påverkar uppfattningen av ett land, och dessa tenderar att vara lättare att 

influera (Pharr, 2005).                    

 

Det är relevant för företag att vara medvetna om vilken bild konsumenter har av deras 

ursprungsland, så att de på så vis kan ta ställning till hur starkt och på vilket sätt de ska 

använda sig av sitt ursprungsland i deras marknadsföringsstrategier (Niss, 1996). Country of 

Origin kan vidare påverka den uppfattade kvaliteten av en vara. Är ett land förknippat med 

höga nivåer av kvalitet, förknippas även varor och produkter från det landet som 

högkvalitativa. En uppfattad hög kvalitet leder till ökad chans att konsumenter väljer varan 

eller är villig att betala mer för en viss vara, vilket i sin tur ökar värdet på varumärket (Yasin, 

Noor, Mohamad, 2007).   

	  

3.3	  Nation	  Branding	  och	  
internationaliseringsprocessen	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
Studier visar att de flesta företag tenderar att genomföra sin internationalisering gradvis enligt 

ett särskilt mönster. Genom att genomföra sin internationalinseringsprocess under en längre 

tidsperiod och i ett antal steg, minskar företagen de risker som förknippas med nya 

marknader, till exempel i och med bristen på kunskap (Johanson, Vahlne, 1977). 

Uppsalamodellen är ett exempel på en modell som beskriver företags stegvisa 

internationalisinteringsprocess i termer av kunskap och resurser. I takt med att företaget blir 

mer internationaliserat, erhåller de mer kunskap om den nya marknaden (Johanson, 2002). 

Förutom kunskap, så innefattar Uppsala-modellen även en etableringskedja som i fyra steg 

beskriver hur många företag genomför sin internationaliseringsprocess. Första steget enligt 

modellen är att företaget i låg grad börjar exportera sina varor, men att inga regelbundna 

exportaktiviteter sker. Andra steget beskriver hur företaget genomför säljaktiviteter utomlands 

med hjälp av oberoende representanter eller agenter. I steg tre startar företaget dotterbolag på 

den nya marknaden och i det fjärde steget har de etablerat produktion- eller 
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tillverkningsverksamhet på den nya marknaden (Johanson, Wiedersheim-Paul, 1975). För 

varje steg företaget tar i kedjan ökar de sin marknadskunskap. 

Behovet av Country of Origin som marknadsföringsstrategi förändras över tiden vid ett 

exporterande företags internationaliseringsprocess (Niss, 1991). Ett företags val av strategier 

vid introduktion på en ny marknad kan å ena sidan bero på varumärkets styrka och å andra 

sidan ursprungslandets images styrka. Är både varumärkets och landets image svag 

rekommenderas prisreduceringar, minimerad fokus på land och varumärke, hög 

kvalitetskontroll samt att företaget söker sig till mer nischade marknader. Har landet å andra 

sidan en hög status det lämpligt att tydligt förstärka att produkten kommer ifrån ett visst land. 

Är varumärket starkt men ursprungslandets saknar en stark image rekommenderas det att 

företagen fokuserar på varumärket eller de länder där produkten designats eller där 

komponenterna kommer ifrån, förutsatt att dessa länder har en högre status (Jaffe et al., 2006). 

   

 I Niss studie formulerades en hypotes om huruvida Country of Origin används mer frekvent 

under introduktionen och de tidiga stadierna av produktlivscykeln jämfört med senare stadier. 

Enligt undersökningen är Country of Origin en vanligt förekommande strategi vid inträdet på 

en ny marknad, men att företag i senare stadier av exportverksamheten fokuserar mer på att 

stärka själva varumärket (Niss, 1996). Detta går även att koppla samman med Jaffes et al. 

(2006) diskussion om att konsumenter ofta har ett land de föredrar att köpa en särskild vara 

ifrån. I och med att antalet konkurrerande tillverkare av en särskild produkt på en marknad 

ökar, tenderar betydelsen av vilket land produkten kommer ifrån att minska för konsumenten. 

Detta kan vara en förklaring till varför användande av Nation Branding vanligtvis stagnerar 

efter en tid på den internationella marknaden (Jaffe et al, 2006). Även om en etablering på en 

ny internationell marknad kan innebära att företaget ökar sin nationella prägel som land, kan 

det även leda till att företaget blir mer svenskt vid mötet av andra kulturer (Hoecklin 

1994).               

                                                                                     

Djursaa, Kragh och Holm Møller (1991) diskuterar också hur företag inom olika branscher 

använder sig av Country of Origin i olika faser av inträdet på exportmarknaden. När det 

kommer till livsmedel tenderar företag att använda sig av Nation Branding i mycket hög grad 

under både inträdet och den nästkommande fasen. När livsmedelsföretaget är etablerat på 

marknaden sjunker det något, till medelintensivt användande (Djursaa et al., 1991)         

 



19	  
	  

3.4	  Nation	  Branding	  och	  typ	  av	  produkt	  
Korrelationen mellan ett lands image och en produkts image tenderar enligt Niss (1996) att 

vara stark. Är uppfattningen om ett visst land positiv, är det troligt att attityden till en produkt 

från det givna landet är positiv, och tvärt om. Vidare påverkas även uppfattningen av 

produkten av vilka typer av egenskaper som förknippas med landet, till exempel är Frankrike 

starkt förknippat med mode och Tyskland med teknik. Detta gör att konsumenter är mer 

benägna att köpa teknikprodukter från Tyskland och franskt mode, snarare än tvärt om. Även 

om Country of Origin sällan är avgörande för det faktiska köpet, är det, tillsammans med 

andra kriterier som till exempel service, pris, förpackning och funktion, en del av 

konsumentens utvärdering av ett köp (Niss, 1996). Slutligen går det att utläsa tendenser till att 

små och medelstora företag tenderar att använda sig av sitt lands image mer än stora företag, 

något som kan förklaras med att de har mindre resurser att tillgå när det kommer till att skapa 

sin egen varumärkesimage (Niss, 1996).              

 

Användningen av Country of Origin blir allt vanligare på den globaliserade marknaden. I och 

med att handelsbarriärerna blir lägre blir det enklare att handla. Marknaden kan beskrivas som 

allt mer homogeniserad och ländernas tidigare naturliga skiljaktigheter som skapade deras 

identiteter blir otydligare. I och med detta sker en motreaktion, ett ökat behov av en nationell 

identitet och fokus på de olika ländernas egenskaper (Dinnie, 2008). Konsumenter tenderar att 

förlita sig mer på Country of Origin när de är mindre involverade med eller har lite kunskap 

om produktkategorin. Då tenderar produktens ursprungsland att bli mer avgörande för 

köpbeslutet, eftersom att denna information ofta är lättare att ta till sig och därmed ersätter 

den mer specifika produktinformationen. Enligt detta perspektiv är Country of Origin ett 

“stand-in” för annan information, snarare än att det är någon form av egen information. När 

en produkt är okänd på en marknad är det med andra ord särskilt viktigt att kommunicera sitt 

ursprungsland (Josiassen, Lukas, Whitwell, 2008). 

 

Föregående resonemang går även att koppla samman med Jaffes et al. (2006) diskussion om 

att konsumenter ofta har ett land som de föredrar att köpa en särskild vara ifrån. Detta innebär 

att företag från ett land som konsumenter inte föredrar att köpa en viss vara ifrån, bör dölja 

vilket ursprungslandet är (Jaffe et al., 2006). Det är därför viktigt för ett företag att vara 

medveten om hur konsumtionsvanorna kring produkten de producerar ser ut. Företag blir på 

många sätt en viktig del av ansiktet utåt för ett land. Produkter som importeras blir delaktiga i 
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att skapa den generella uppfattningen av ett land, både när det kommer till själva produkten, 

men även i ett vidare perspektiv, till exempel politik och kultur. För vissa konsumenter kan 

denna produkt vara den enda anknytning denne har till ett land, vilket gör att företaget får ett 

större ansvar och kan vara avgörande bilden av landet än vad företaget kanske inser. Om en 

produkt från ett visst land upplevs ha en hög kvalitet skapar det även en positiv bild av landet, 

i synnerhet om kunskapen om landet är låg. Även det motsatta kan ske.  Land och produkt är 

med andra ord ofta starkt korrelerat.  Det kan dock vara vanskligt och problematiskt likställa 

nation och produkt eftersom att de finns viktiga skillnader dem emellan. En produkt kan 

förändras, ompositioneras och avvecklas medan ett land inte har dessa möjligheter. (Frost, 

2004) När ett företag ska marknadsföra sin produkt med hjälp av Nation Branding, skiljer det 

sig därför från användningen av Nation Branding vid marknadsföringen av ett land. Vid 

marknadsföring av ett land innefattar det å ena sidan flera olika produkter, och å andra sidan 

landets fysiska särdrag. Det senare är svårare att kontrollera då det består av flera dimensioner 

och personer som försöker ha makt över varumärket (Moilanen och Rainisto, 2009). 

 

 

3.5	  	  Nation	  Branding	  och	  kulturella	  dimensioner	  
Hur de nya marknaderna tar till sig företagens budskap om deras svenska ursprung kan bero 

på, förutom vilka kunskaper de besitter kring Sverige, hur nära förankrade länderna är till 

Sverige och hur lika eller olika de tänker. Den nationella kulturen i ett land definieras av de 

värderingar och övertydelser som skapas redan under barndomen och som binder samman en 

grupp av människor samtidigt som det urskiljer dem från andra grupper (Beck, Moore, 1985) 

(Hofstede, 1991). Sociala faktorer, såsom ländernas uppbyggnad, kan avgöra i vilken grad 

konsumenter på nya marknaders tankesätt liknar eller skiljer sig från svenska företagares 

tankesätt, vilket även kan komma att påverka den totala uppfattningen av det budskap de 

sänder ut (Ying, 2006). Socialpsykologen Hofstede har undersökt och jämfört länder utifrån 

deras kulturella dimensioner. I dessa såg han att det fanns systematiska skillnader mellan 

nationerna. Dessa skillnader är oftast omedvetna. Han delade in dessa värden i fem 

dimensioner som är relaterade till antropologiska problem på nationell nivå och inkluderar 

frågor som hur jämställdhet hanteras, om landet är individualistiskt eller kollektivistiskt, 

graden av osäkerhetsundvikande, om landet är maskulint eller feminint och graden av 

maktdistans (Hofstede, 2012). 
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När företag ska internationalisera sig är det viktigt för dem att vara medvetna om det nya 

landets nationella kultur för att på så sätt få en förståelse av marknaden och deras nya kunder. 

Genom att företaget till viss del anpassar sin verksamhet till det nya landets kultur kan 

företaget förbättra sitt resultat på den nya marknaden (Newman, Nollen, 1996). Det psykiska 

avståndet kan försvåra eller förenkla flödet av information mellan länder vilket kan påverka 

processen vid utomlandsetablering (Johanson, 2002).  När företagen exporterar till länder med 

kortare psykiskt avstånd till hemmamarknaden tenderar det att vara lättare att samla in 

kunskap om den nya marknaden (Eriksson, Majkgard, Sharma. Deo, 2000). Därför är det 

vanligt att företag vid utlandsetablering väljer att starta sin internationalisering i länder med 

en låg grad av psykiskt avstånd till deras ursprungsland, för att sedan, när de är mer erfarna, 

söka sig mot länder med större psykiskt avstånd (Johanson, Vahlne, 1977). 

3.5.1	  Länders	  kulturella	  dimensioner	  

Modellen nedan beskriver ett antal länders poäng i Hofstedes test av de fem kulturella 

dimensionerna: 

 

IDV= Individualism/Kollektivism 

MAS= Maskulinitet/Femininitet. Ett högt värde på variabeln visar att landet är ett maskulint 

samhälle. 

UAI= Graden av osäkerhetsundvikande 

LTO= Långsiktig/Kortsiktigt tänkande 

PDI= Maktdistans    

 

Länder                             PDI IDV MAS UAI LTO 

Belgien 65 75 54 94 38 

Danmark 18 74 16 23 46 

Estland 40 60 30 60  

Finland 33 63 26 59 41 

Frankrike 68 71 43 86 39 

Japan 54 46 95 92 80 

Kanada 39 80 52 48 23 

Kina 80 20 66 30 118 
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Lettland 44 70 9 63 25 

Litauen 42 60 19 65 25 

Nederländerna 38 80 14 53 44 

Norge 31 69 8 50 44 

Portugal 63 27 31 104 30 

Ryssland 93 39 36 95  

Schweiz 34 68 70 58 40 

Spanien 57 51 42 86 19 

Storbritannien 35 89 66 35 25 

Sverige 31 71 5 29 20 

Tyskland 35 67 66 65 31 

USA 40 91 62 46 29 

Österrike 11 55 79 70 31 

Tabell 1: Hofstedes kulturella dimensioner (Zahir. Sajjad, Dobing, M. Brian, Hunter, 

Gordon., 2002) 

 

3.6 Sammanfattning av teori 
Vi har skapat en analysmodell (se Figur 1) i ett försök att koppla samman de olika 

dimensionerna och dess påverkan på företagens användning av Nation Branding. Modellen 

kommer att utgöra grunden för vår analys av den empiri vi fått fram genom våra intervjuer. 

Denna kommer att beskrivas utförligare nedan, med hjälp av den teoretiska bakgrund som 

presenterats tidigare om hur Nation Branding kan hjälpa företag att positionera sig på 

marknaden. Genom att framhäva ett lands typiska egenskaper kan de urskilja sig från andra 

företag och därmed vinna konkurrensfördelar. Nation Branding som begrepp är dock vagt och 

det kan vara svårt att tyda dess betydelse då det helt beror på hur mottagaren tolkar den. 

Begreppet är uppdelat i mindre undergrupper för att förtydliga begreppet. I denna uppsats 

ligger fokus på både Nation Branding och Country of Origin vars syfte är att stärka 

uppfattningen om ett företags ursprungsland.  

Analysmodellen beskriver hur de olika dimensionerna (internationalisering, typ av produkt 

och de kulturella dimensionerna) korrelerar när det kommer företags användning av Nation 

Branding i sin marknadsföring. En genomgång av dessa dimensioner kommer 
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förhoppningsvis att mynna ut i slutsatser om vilka faktorer som mest intensivt påverkar, och 

till vilken grad dessa påverkar, hur företag framhäver sitt ursprungsland.   

Vi ville undersöka om användningen av Nation Branding påverkas beroende på i vilken av fas 

av internationaliseringen ett företag befinner sig i. Studier visar att många företag tenderar att 

genomföra sin internationaliseringsprocess enligt ett visst mönster. Uppsalamodellen är ett 

exempel på en modell som beskriver denna process i fyra steg. Det första steget innebär att 

företagen i relativt låg utsträckning börjar exportera sina varor. I det andra steget börjar 

oberoende representanter eller agenter genomför säljaktiviteter utomlands. I steg tre startar 

företaget dotterbolag på den nya marknaden. På det fjärde steget har de etablerat produktions 

eller tillverkningsverksamhet på den nya marknaden. Det är troligt att användningen av 

Nation Branding på något sätt tenderar att förändras i takt med företagets olika faser av 

etablering på en ny marknad.  

Länder kan beskrivas utifrån fem kulturella dimensioner. INV beskriver 

Individualism/Kollektivism, där ett högt värde på variabeln visar ett starkt individuellt 

samhälle. MAS står för Maskulint/feminint, där ett högt värde visar på ett maskulint samhälle 

präglat av ojämställdhet och mansdominerade företagsstrukturer. UAI visar graden av 

osäkerhetsundvikande och landets benägenhet att ta risker. LTO beskriver om landet har ett 

långsiktigt eller kortsiktigt tänkande. PDI beskriver maktdistansen i ett samhälle där en hög 

nivå tyder på stark byråkrati och hierarkiska strukturer. Att använda sig av svenska 

associationer i olika länder kan därmed ha olika effekt i och med dessa faktorer. Genom att 

studera dessa kulturella dimensioner och jämföra med de strategier som de studerade 

företagen använder sig av i olika länder kan vi finna tecken på hur sådana faktorer kan 

påverka.  

Den tredje dimensionen som vi tror kan påverka användningen av Nation Branding är 

produktegenskaperna. Där kommer framförallt två aspekter att studeras, nivån av kunskap om 

landet och produkten, samt attityden till landet och produkten. Vad som påverkar mottagens 

uppfattning är mottagarens tidigare perceptioner av landet vilket ger uttryck och skapar ens 

bild och image av produkten. Länder med hög status kan vinna konkurrensfördelar genom att 

framhäva sitt land medan det för länder med lägre status kan vara mer effektivt att prissätta 

sina produkter på en låg nivå. Korrelationen mellan produkten och landets image blir starkare 

när landet används som marknadsföringsstrategi. Ju mindre kunskap konsumenten har om 

produkten desto viktigare kan det vara att använda sitt ursprungsland som konkurrensfördel. 
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De kulturella dimensionerna kan här också påverka hur länderna tolkar budskapet och hur 

långt dessa länder ligger ifrån Sverige. De sociala faktorerna blir till systematiska skillnader 

kring hur människor i olika länder tänker och omedvetna faktorer som påverkar ligger till 

grund för dennes värderingar. 

	  

Figur 2: Sammanfattning av teori  
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4.	  METOD	  
I metodkapitlet kommer vårt val av tillvägagångssätt med stöd av relevant metodlitteratur att 

presenteras. Kapitlet innehåller även en genomgång av studiens urval och de respondenter 

som kommer att studeras. Undersökningens tillförlitlighet beskrivs i termer av validitet och 

reliabilitet. 

4.1	  Tillvägagångssätt	  
I denna uppsats kommer ett antal svenska företag inom livsmedelsindustrin och deras 

tendenser att förstärka sitt svenska ursprung vid marknadsföring utomlands att undersökas. 

 
För att studera detta forskningsproblem genomfördes en kvalitativ metod i form av 

semistrukturerade djupintervjuer med respondenter från exporterande livsmedelsföretag. En 

så kallad informantundersökning genomfördes, det vill säga att svarspersonerna bidrar med 

information om hur verkligheten förhåller sig vid ett visst skeende, med syftet att få den bästa 

möjliga bild av ett särskilt händelseförlopp som möjligt (Esaiasson, 2012). Personer med 

insikt i export och marknadsföring på sex olika svenska livsmedelsföretag intervjuades. Då 

företagen som deltog i undersökningen befinner sig på olika ställen runt om i Sverige, 

genomfördes telefonintervjuer.  Även om det är att föredra att genomföra samtliga intervjuer 

på plats fanns inte resurser till att göra detta. Intervjuerna gav en insikt i på vilket sätt 

företagen använde sig av sitt ursprungsland i sin marknadsföring och vid skapandet av ett 

varumärke internationellt. Intervjuerna kan beskrivas som samtalsintervjuundersökningar, 

snarare än frågeundersökningar. Även om vi hade ett underlag med intervjufrågor att utgå 

ifrån (se Bilaga 2), blev samtalen snarare icke-standardiserade dialoger med respondenterna 

där samtalen präglades av spontana följdfrågor och varierande innehåll (Esaiasson, 2012). 

Anledningen till detta var att vi var intresserade av att få en mer djupgående bild av arbetet 

kring hur Sverige representeras internationellt och förstå respondenternas tankar kring detta 

(Esaiasson, 2012). Vi valde att låta alla respondenterna i studien vara anonyma och skapade 

därför fiktiva namn på företagen. Även namnen på ett par produkter är fiktiva.  Anledningen 

till detta var för att ett par av respondenterna efterfrågade detta. 

 

Vid genomförandet av telefonintervjuer finns ett antal viktiga faktorer att ta hänsyn till. Till 

exempel bör allt för svåra ord och komplicerade ämnen undvikas. Frågorna bör hållas korta 

och tydliga, vilket vi försökte göra i den mån det gick. Vi utgick från en intervjuguide (se 
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Bilaga 2), där ett antal korta uppvärmningsfrågor av typen “Berätta om dig själv och din 

bakgrund” och “Berätta om din roll på företaget” inledde intervjun för att få respondenterna 

att känna sig bekväma.  

 

4.2 Operationalisering  
Frågorna som ställdes under intervjun var indelade under tre övergripande teman för att skapa 

ett naturligt så samtal som möjligt kring dessa ämnen. Det finns en stor mängd vetenskaplig 

litteratur som diskuterar hur företag använder sig av och förstärker sitt ursprungsland vid 

marknadsföring och försäljning av produkter. Detta diskuteras ofta i termer av Nation 

Branding eller Country of Origin. Simon Anholt, Fan Ying och Keith Dinnie är tre författare 

som har varit särskilt framstående och inflytelserika inom dessa ämnen. Dessa forskares 

litteratur kommer bland annat att användas för att analysera den data som intervjuerna 

resulterar.  

 

Vi var måna om att ställa specifika och öppna frågor som gjorde att vi kunde få en 

genomgripande bild över hur företagen arbetar med Nation Branding och Country of Origin 

och hur de framför detta i marknadsföringen av deras produkter. Vi delade in frågorna i ett 

antal kategorier enligt de dimensioner vi presenterat tidigare. Genom att koppla kategorierna 

till varandra men samtidigt gå in djupgående på dem fick vi ut den viktigaste informationen 

från våra respondenter.  Syftet var att få fram så ingående svar som möjligt för att se hur det 

korrelerar med varandra.  

 

För att studera hur företagen framställde sin svenskhet ställdes till exempel frågor som: “På 

vilket sätt tror ni att konsumenter på andra marknader uppfattar ert sätt att återspegla 

Sverige?”, “Vilka faktorer i ert varumärke visar att ni är svenska?” samt “På vilket sätt 

använder ni er av ert svenska ursprung när det kommer till marknadsföring av era produkter?”   

 

För att studera hur företagen framställde sin svenskhet ställdes till exempel frågor som: “På 

vilket sätt tror ni att konsumenter på andra marknader uppfattar ert sätt att återspegla 

Sverige?”, “Vilka faktorer i ert varumärke visar att ni är svenska?” samt “På vilket sätt 

använder ni er av ert svenska ursprung när det kommer till marknadsföring av era produkter?”   
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Genom att ställa frågor som berörde företagens produkter, såsom ”Tror ni att konsumenterna 

uppfattar att era produkter sticker ut genom att ni marknadsför er genom att förespråka 

svenskhet?” och ”Strävar ni efter att förknippa era produkter med svenskhet? Hur? På vilket 

sätt?” fick vi reda på hur företagens produkttyper och produkternas egenskaper kunde påverka 

deras användning av svenskhet i marknadsföringen.   

 

För att ta reda på vilka faktorer som påverkade företagens användande av svenskhet ställdes 

även frågor som undersökte hur företagen gått till väga i olika länder och om 

tillvägagångssättet skiljde sig åt i dessa länder. Vi frågade om vilka faktorer som avgjorde 

vilket val av land företagen valde att exportera till och hur deras marknadsföringsstrategier 

skiljde sig i dessa länder. Frågor som ”Vilka länder finns ni i idag och hur finns ni där?” samt 

”Hur har strategierna förändrats i och med de olika länderna ni exporterat till?” gav oss svar 

på detta.  

 

Vi ville även studera hur företag använde sig av Nation Branding på olika sätt i olika faser av 

deras internationaliseringsprocess. Genom att ställa frågor som om det skiljer sig åt med 

användandet av Nation Branding i de olika faserna och om de särskilt framhäver det svenska 

ursprunget i någon specifik fas fick vi fram intressant material som kunde användas för att 

analyseras. Vi undrade bland annat hur deras internationaliseringsprocess såg ut och vilket 

stadium de själva tyckte att de befann sig i och där fick vi fram bra material att analysera 

detta. Genom att ställa frågor som: ”Var befinner ni er nu?”, ”Vilka faser har ni gått igenom i 

er internationaliseringsprocess?” samt ”Hur har er marknadsföring förändrats i och med de 

olika faserna ni befunnit er i?” fick vid reda på detta. I modellen nedan presenteras mer 

utförliga exempel på frågor som ställdes och i vilket syfte. 
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Figur 3: Operationaliseringsmodell 

 

4.3	  Urval	  
Ett strategiskt urval gjordes vid valet av studieobjekt. Detta i kombination med det begränsade 

antalet respondenter som studerades, gör att studien inte i någon mån kan antas vara 

representativ för hela populationen. Det kan snarare beskrivas som en fallstudie av ett 

begränsat antal respondenter, där vi möjligen kan dra några analytiska generaliseringar 

(Esaiasson, 2012). År 2012 fanns 3492 företag som arbetade med livsmedelsframställning 

 Kulturella dimensioner 

• Vilka länder finns ni i idag och hur finns 
ni där? 

• Hur har strategierna förändrats i och 

med de olika länderna ni exporterat till? 

• Hur har ert arbete med export skiljt sig 

beroende på vilket land ni etablerat er i? 

• Vilka svårigheter har ni haft i dessa 

länder?                

• På vilket sätt kan det vara en fördel eller 

nackdel att etablera sig på en marknad 

som är lik eller olik sin egen? 

	  

	  

Svenskhet  

• På vilket sätt tror ni att konsumenter på 

andra marknader uppfattar ert sätt att 

återspegla Sverige? 

• Vilka faktorer i ert varumärke visar att 

ni är svenska? 

• Hur vill ni att ert varumärke ska 

uppfattas utomlands?  

• På vilket sätt kan det faktum att ni är 

svenska leda till konkurrensfördelar? 

Eller tvärt om?   

• Hur upplever ni att Sverige uppfattas 

utomlands? 

	  

Produktegenskaper 

• På vilket sätt använder ni er av ert 

svenska ursprung när det kommer till 

marknadsföring av era produkter? 

• Vilka faktorer i ert varumärke visar att 

ni är svenska? 

• Vilka faktorer i era förpackningar visar 

att ni är svenska? 

• Tror ni att konsumenterna uppfattar att 

era produkter sticker ut genom att ni 

marknadsför er genom att förespråka 

svenskhet? 

• Strävar ni efter att förknippa era 

produkter med svenskhet? Hur? På 

vilket sätt? 

	  

Internationalisering 

• Beskriv er internationaliserings-process, 

när började ni exportera? 

• Var befinner ni er nu? 

• Vilka faser har ni gått igenom i er 

internationaliseringsprocess? 

• Hur har er marknadsföring förändrats i 

och med de olika faserna ni befunnit er 

i? 

•   Hur har sättet ni framställer Sverige på 

förändrats i och med de olika faserna? 
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(SCB, 2013). Majoriteten av dessa, cirka 2200 stycken, exporterar sina varor utomlands 

(Eckerdal). Utav dessa finns det ett antal företag som tydligt kommunicerar och använder sig 

av sitt ursprungsland i sin marknadsföring. Vi gjorde ett urval på 30 företag av dessa 2200 och 

kontaktade dem. De sex företag som först visade intresse för vår studie blev de företag som vi 

bokade in intervjuer med. De sex företagen var av olika storlekar, vilken kan ses som en 

svaghet. Dock menar vi att det faktum att de utvalda företagen har en viktig gemensam faktor 

när det kommer till hur de alla så tydligt kommunicerar sitt Sverigeursprung vid försäljning 

av produkter. Vi studerade enbart företag med en uttalad Sverigeprofil då sådana företag 

ansågs vara mest relevanta för undersökningen. Svårigheterna med att hitta företag som 

använder sig i så pass hög grad av Nation Branding gjorde att vi valde att ha överseende med 

företagens olika storlekar. Det viktigaste för oss var att respondenterna uppfyllde kraven på 

kunskaper och erfarenheter om att använda sig av Sverige som varumärkeskomponent, vilket 

dessa respondenter gjorde. Då deras tankar och argument på många sätt liknande varandras, 

trots de skillnader i marknadsföringsbudgetar och exportnivåer som fanns, blev vi ännu mer 

övertygande om att våra respondenter var lämpliga och gav oss en kunskapsmättnad inom 

området.  

 

 

4.3.1	  Val	  av	  företag	  och	  respondenter	  

Företagen som deltagit i studien är svenska företag som exporterar livsmedel utomlands och 

som är uttalat använder sig av deras svenska ursprung vid marknadsföring och försäljning på 

internationella marknader.  De har alla positionerat sig som svenska företag, vilket gör att de 

är relevanta för studien. Respondenterna i studien valdes ut då de ansågs ha god insikt i 

exportfrågor inom företaget de arbetar på.      

           

FÖRETAG ANSTÄLLDA OMS./ÅR (CA) EXPORT RESPONDENT 

Karamell 5-20 8 miljoner 15 % Övergripande roll 

Smakämne 5 36 miljoner 12 % Ägare/VD 

Mejeri 490 1832 miljoner 5 % Exportchef 

Mjukt Bröd 420 809 miljoner 25 % Försäljningsansvarig 

Blandat 1400 3209 miljoner 45-50 % Export/industriansvarig 

Knäckebröd 50 35 miljoner 5 % VD/Exportansvarig 
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Tabell 2: Presentation av företag          

4.4	  Tillförlitlighet	  
För att göra en undersökning så tillförlitlig som möjligt är det viktigt att sträva efter att alltid 

ha en hög nivå av både reliabilitet och validitet. Vad det innebär, samt hur vi har gått tillväga 

vid studien för att upprätthålla höga nivåer av detta kommer att beskrivas i detta avsnitt.       

                   

4.4.1	  Reliabilitet	  

Reliabilitet beskriver frånvaron av osystematiska eller slumpmässiga fel. Det är viktigt att 

vara observant och medveten under hela processen och inte göra några ogenomtänkta slarvfel 

på grund av faktorer som stress, trötthet, missförstånd eller hörfel. Även vid sammanställandet 

av studien är det viktigt att vara uppmärksam så att inga skrivfel sker. Vi har varit väl 

medvetna om detta under hela processen. Det var även viktigt att ha en hög pålitlighet och 

rimlighet så att samma resultat skulle ges om studien upprepades under liknande 

omständigheter.  Alla intervjuer har skett via högtalarfunktionen på telefonen så att vi båda 

kunde lyssna till intervjuerna och därmed minska risken för till exempel missförstånd. Vid 

alla intervjuer har anteckningar tagits samtidigt som intervjuerna har spelats in för att på så 

sätt öka reliabiliteten. 

	  

4.4.2	  Validitet	  

Validitet är ett viktigt men samtidigt komplext begrepp att förhålla sig till vid genomförandet 

av en studie. Det beskriver trovärdigheten i studien och det faktum att forskarna verkligen 

studerar vad de hävdar att de ska studera. Validitet kan definieras på tre olika sätt: 

 

1) överensstämmelse mellan teoretisk definition och operationell indikator 

2) frånvaro av systematiska fel              

3) att forskarna mäter vad de påstår att de mäter (Esaiasson, 2012). 

 

De två första punkterna beskriver begreppsvaliditet och den sista definitionen kallas 

resultatvaliditet.  För att uppsatsen ska bli så tillförlitlig som möjligt är det viktigt att under 

hela processen arbeta med en medvetenhet kring detta (Esaiasson, 2012). Begreppsvaliditeten 
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i denna uppsats kan försvaras med att operationaliseringen av indikatorer är väl förankrade i 

de teoretiska definitionerna (Esaiasson, 2012). Det lades mycket tid på att förstå och sätta sig 

in i ämnet och de teoretiska begreppen innan operationaliseringen av indikatorer 

genomfördes. Även tidigare studiers metoder som gjorts inom samma ämne har studerats och 

utvärderats. De frågor som ställdes i intervjuerna är kan därmed anses vara väl genomarbetade 

och relevanta för studien. Detta har förtydligats ovan under kapitlet om operationalisering. En 

hög resultatvaliditet fås genom en hög nivå av begreppsvaliditet tillsammans med en hög 

reliabilitet, vilket enligt motivering ovan kan anses vara uppfyllt i denna studie (Esaiasson, 

2012). 

 

4.5 Kritik av metod 
Vad som kan tänkas upplevas som bristfälligt när det kommer till valet av metod är det urval 

vi gjort. Företagen som har studerats är av olika storlek vilket kan uppfattas som en svaghet 

eftersom att det kan ge ett resultat som blir mindre tillförlitligt. Vi menar dock att de företag 

vi har valt en stark gemensam faktor, det faktum att de alla tydligt framhäver sitt svenska 

ursprung i deras marknadsföring internationellt. Vidare tillverkar och säljer de alla typiska 

svenska produkter men en tradition och historia. I och med studiens inriktning var dessa 

faktorer relevant att ta hänsyn till och detta var även vad vi utgick ifrån när vi valde företag 

till studien. Att studera företag som inte uppvisade någon form av koppling till Sverige i sin 

marknadsföring, men av liknande storlek, hade varit irrelevant. I ett senare skede, efter att 

empirin var sammanställd, visade det sig dessutom att företagens storlek inte hade någon 

direkt korrelation till det sätt de använde sig av Sverige i sin marknadsföring. Företagens 

argument till att göra detta var liknande, oberoende företagets storlek.   
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5.	  RESULTAT	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   	  
I detta avsnitt kommer resultatet från de intervjuer som genomförts i samband med studien att 

presenteras. Kapitlet är uppdelat enligt de tre dimensionerna som presenterats tidigare: fas i 

internationaliseringsprocessen, vilken typ av produkt som exporteras samt valet av länder att 

exportera till. 

 

5.1	  Hur	  framställer	  företagen	  sitt	  ursprungsland	  
beroende	  på	  var	  de	  befinner	  sig	  i	  sin	  
internationaliseringsprocess?	  
Företagen Karamell och Knäckebröd är exempel på två företag vars 

internationaliseringsprocess startade med att de fick in förfrågningar från globala aktörer och 

producenter på utländska marknader. Efter att de upptäckt att försäljningen utomlands gick 

bra började de själva aktivt exportera sina varor och välja sina marknader. Tidigare var dessa 

företag mer proaktiva och tackade ja till de förfrågningar de fick, en idag är de mer försiktiga 

när de gör sitt urval. Även Mejeri upplevde en ökad efterfrågan globalt och tog tillvara på det, 

men deras export är fortfarande begränsad. En annan återkommande orsak till 

internationalisering var det faktum att den svenska marknaden av olika anledningar 

uppfattades som för liten. För de stora företagen Mejeri och Blandat togs detta upp som en av 

de motiverande faktorerna. För Mejeri förändrades situationen på hemmamarknaden i och 

med att nya konkurrenter trädde in och ville vara med och dela på den sedan tidigare relativt 

begränsade marknaden för mejeriprodukter i norra Sverige. För två av företagen, Mjukt Bröd 

och Smakämne, var internationalisering ett mål som ägarna hade redan vid uppstarten. För 

Mjukt Bröd upplevde de det som en säkerhet att utöka sin marknad internationellt eftersom att 

det gör dem mindre sårbara och det minskar beroendet av den svenska marknaden. Dessa tre 

företag har kommit längst i sin internationaliseringsprocess och har idag relativt etablerade 

varumärken utomlands. För att få en översikt över vilken fas de undersökta företagen befinner 

sig i har samtliga sammanställts i tabellen i slutet av detta avsitt (Tabell 3).  

 

Företaget Blandat är ett av de bolagen som kommit längst i sin internationaliseringsprocess. 

De äger dotterbolag på utländska marknader och har egen tillverkning och produktion av 

varor på vissa av de utländska marknaderna. På Blandat uppgav respondenten att de i 
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fortfarande framhävde sitt svenska ursprung när de marknadsförde vissa av sina produkter 

utomlands. I synnerhet när det kom till sylt gjord på svenska bär.   

 

Samtliga av de tillfrågade respondenterna menar att sättet de framställer sig själva på och det 

faktum att de är svenska, inte har förändrats i särskilt hög grad beroende på vart i 

internationaliseringsprocessen de befinner sig. De har använt sig av liknande strategier oavsett 

hur etablerade de har varit på de nya marknaderna. En skillnad som gick att se var att i början 

av etableringen har användingen av svenskhet i marknadsföringen varit mer intensiv för flera 

av företagen. Deltagande på mässor under parollen Try Swedish och samarbeten med andra 

svenska företag förekom i högre grad vid introduktionsfasen på en marknad. Företaget 

Karamell deltar årligen vid en mässa i samarbete med Business Sweden, tillsammans med ett 

antal andra svenska godisproducenter. Företaget Karamell var ett av företagen som 

medverkade vid eventet Try Swedish där konsumenterna får prova svenska 

livsmedelsprodukter på plats. De menar att de i samband med detta märker att konsumenterna 

uppfattar produkternas naturlighet och deras sätt att representera en rik kultur och produkter 

från naturen, vilket är faktorer som många konsumenter förknippar med svenskhet. Även 

andra typer av svenska inköpssammabeten förekommer, vilket kan förenkla och dra ner 

kostnader för de svenska företagen. På Knäckebröd har de även noterat vid besök på 

matmässor utomlands, att efterfrågan på svenska produkter har ökat. De uppfattas som 

högkvalitativa och hantverksmässiga. På Knäckebröd tror de att många konsumenter har en 

positiv syn på svenska livsmedel tack vare framgångsrika varumärken som Wasa, 

Leksandbröd och Kalles Kaviar. Dessa företag erbjuder produkter som är kända för sin goda 

kvalitet, vilket sedan återspeglas i konsumenternas syn på andra svenska varumärken och 

företag.            

                              

För att få en övergripande bild av var företagen befinner sig delades de in i fyra olika faser 

utifrån Uppsalamodellen. Modellen beskriver var i internationaliseringsprocessen de 

tillfrågade uppgav att de befann sig vid intervjutillfället. 
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FAS 1 FAS 2 FAS 3 FAS 4 

Viss närvaro, men 

 ingen  

aktiv 

exportverksamhet 

Export via 

agenter 

Företaget har 

dotterbolag på 

den nya 

marknaden 

Produktions- och 

 tillverknings- 

verksamhet på 

den nya 

marknaden 

 

 

 

 

 

Karamell Smakämne 

Mejeri 

Knäckebröd 

Mjukt Bröd Blandat 

Tabell 3: Företagens internationaliseringsprocess 

	  

5.	  2	  Hur	  skiljer	  sig	  företagens	  framställning	  av	  
svenskhet	  beroende	  på	  vilken	  typ	  av	  produkt	  de	  
exporterar?	  
Flera av företagens produkter marknadsförs som premiumprodukter av hög kvalitet och till en 

högre prisnivå, vilket är kostsamt. Att lyckas med sin export kräver stora investeringar i till 

exempel marknadsföring. För Företagen Karamell, Knäckebröd och Mjukt Bröd var det 

särskilt viktigt att varumärket symboliserade kvalitet. De erbjuder historiska produkter 

präglade av tradition och svenskt hantverk. De är noggranna med att förstärka det svenska i 

sina produkter när de marknadsför sig på de internationella marknaderna. Dessa företag vad 

också exempel på företag som framhävde att de var svenska i sin marknadsföring. 

Respondenten på Karamell pekar på att Sverige har ett gott anseende över lag, både då det 

kommer till sockerkonfektyr, som i deras fall, men även när det gäller andra typer av 

produkter. På Karamell var de noggranna med innehållet i produkterna och de framhäver 

gärna detta när de kommunicerar till konsumenterna och sprider information om sin produkt. 

Företaget Mejeris produkt Svensk Ost har också en stark svensk tradition bakom sig som de 

gärna förmedlar i sin marknadsföring.  Det faktum att svenska ostar för många utländska 

konsumenter fortfarande är okända gör att de uppfattar dem och andra svenska produkter som 

en intressant och exklusiv ost som konsumeras vid mer speciella tillfällen snarare än till 
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vardags. Företaget Mejeris produkt Svensk Ost är den av deras produkter med starkast 

koppling till det typiskt svenska. I marknadsföringen av denna produkt var de därför 

noggranna med att förtydliga ursprunget från mejeriet i den lilla norrländska byn när de 

informerar om produkten. På så sätt skapar de en historia kring osten och gör den unik. Det 

försöker skapa en myt om osten och beskriver den som en svensk klenod. Både företagen 

Knäckebröd och Mejeri menar att de vill framhäva kvaliteter som renlighet, hög kvalitet och 

att de är unika när de marknadsför sig internationellt. 

 

Företaget Mejeri exporterar förutom ost, en sportdryck. Denna typ av produkt är inte lika 

tydligt förknippat med Sverige. Marknadsföringen för de två produkterna skiljer sig därmed 

betydligt när det kommer till hur de framhäver sitt svenska ursprung. Till skillnad från osten 

har sportdrycken ett engelskklingande namn och vidare är det ingenting på förpackningen 

eller i deras marknadsföring som antyder att produkten är från Sverige. Även 

marknadsföringen för produkten inom Sverige är på engelska.                

 

Företaget Blandat tror att utländska konsumenter uppfattar Sverige som exotiskt och 

annorlunda. Detta leder till att svenska produkter ses som spännande och unika. Detta är något 

Blandat menar att de vill framhäva. Blandat menar att Sverige och svenska produkter ofta får 

positiv respons utomlands. Att framhäva sitt svenska ursprung och att ge konsumenterna 

associationer till Sverige, menar de är positivt för deras varumärke. De använder sig av detta, 

bland annat när de marknadsför sin lingonsylt. De förmedlar att deras produkter är naturliga 

och att bären till sylten är plockade för hand i den svenska naturen. De använder även begrepp 

som rent och naturlig samt uttryck som “Wild natural treats from the Swedish Forest”. De 

förstärker det svenska i sitt varumärke genom att kommunicera att de har en ren 

innehållsförteckning utan tillsatser. Faktum är att de anpassat sin produkt och gjort 

innehållförteckningen utomlands ännu renare än den är i Sverige, med syftet att utomlands 

framhäva och förstärka bilden av en naturlig svensk produkt. Många utländska konsumenter 

känner inte till varumärket eller produkten sedan tidigare, då kan det vara till stor hjälp att få 

dem att förknippa varumärket med Sverige. De menar att genom att marknadsföra sig som 

svenska kan företaget vinna konkurrensfördelar. Sverige förknippas med faktorer som rent, 

naturligt, och med många ekologiska produkter vilket passar bra in på deras produkter. 

Företaget Smakämnes produkter är naturligt framställda, vilket de försöker förstärka genom 

att lyfta fram sitt svenska ursprung i sin marknadsföring. De positiva värden som förknippas 
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internationellt med Sverige har visat sig vara effektiva att använda i marknadsföringen hos 

flera av företagen i studien. 

 

De företag med produkter som de vill framhäva som svenska, använder alla svenska flaggor 

på sina förpackningar som en symbol för Sverige, med syftet att representera det unika med 

Sverige. Företaget Mjukt bröd har dessutom en bild av en ren och de svenska fjällen i sin 

logotyp. På majoriteten av förpackningarna från företagen går det även att läsa om produktens 

ursprung. Företaget Smakämne säger att Sverige har ett gott rykte och att visa på att ett 

företag är svenskt, till exempel genom att placera svenska flaggor på sina förpackningar, gör 

att många konsumenter upplever produkterna som tillförlitliga och högkvalitativa. Både 

Företagen Karamell och Knäckebröd strävade efter att förmedla den tradition och hantverk 

som deras produkt är grundad i, med hjälp av deras förpackningar. Båda företagens 

förpackningar består av tjockare, traditionellt papper för att skapa en känsla av tradition och 

det “klassiskt svenska”. Företaget Knäckebröds förpackningar är naturfärgade och enkla. De 

menar att förpackningen representerar innehållet och de strävar efter att förmedla något unikt 

och svenskt. Sammanfattningsvis var alla respondenter överens om att det var en god idé att 

förtydliga produkternas svenska ursprung via produktens förpackningar förutsatt att det 

svenska ursprunget var förenligt med vilken typ av produkt som exporterades. Detta kunde 

förenkla marknadsföringsarbetet när det kom till att öka kännedomen och skapa positiva 

associationer. 

 

5.3	  Hur	  framställer	  företagen	  sin	  svenskhet	  beroende	  
på	  vilket	  land	  de	  exporterar	  till?	  
Nästan alla företag som studerades hade börjat exportera till de nordiska länderna. I synnerhet 

Finland, men även Norge och Danmark var vanligt förekommande. Steg två för majoriteten 

av företagen var att söka sig till andra länder i Europa. Tyskland, Nederländerna och England 

var återkommande, men även Belgien, Frankrike och de baltiska länderna togs upp som 

exempel på länder där svenska livsmedel säljs framgångsrikt. Några av de större företagen 

hade dessutom sökt sig till USA, Kanada och asiatiska länder. Se tabell (Tabell 4) för 

tydligare förklaring. 
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En skillnad som flera av företagen framhävde när det kom till marknadsföring och 

användingen av svenskhet där, var mellan hemmamarknaden och de nya marknaderna. 

Företagen uppgav att de förtydligade sitt svenska ursprung betydligt mer utomlands. Flera av 

företagen uppgav att det på den internationella marknaden handlade mycket om att sprida 

kunskap och information om produkten, och att få konsumenterna att prova produkterna. 

Respondenterna menade att de på alla marknader använde sig av svenska attribut för att få 

konsumenterna att upptäcka produkterna. Konsumenter på de marknaderna där flera av 

företagen säljer sina varor, till exempel i Norden och vissa länder i Europa, känner väl till 

Sverige och förknippar landet med positiva faktorer. På de flesta företagen var det vanligast 

att exportera varor till de Nordiska och Europeiska länderna. Respondenter från de företagen 

uppgav att de använde sig av samma attribut för att framställa sitt svenska ursprung när de 

marknadsförde sina produkter i de olika länderna. 

 

Företaget Blandat var det företag som exporterade till flest länder. Det var också det företag 

som exporterade till länder som låg på längst avstånd från Sverige. De menade att de tenderar 

att förstärka sitt svenska ursprung intensivare när de marknadsförde sina produkter i länder 

som Japan och USA, jämfört med när de marknadsförde sig i länder som låg närmare Sverige. 

De medel och symboler som användes för att förstärka detta var desamma som i Europa. 

 

 

FÖRETAG EXPORTLÄNDER 

Karamell Finland, Norge, Danmark, Tyskland, England 

Smakämne Danmark, Norge, Finland, Baltikum 

Mejeri Finland, Norge, Danmark, Nederländerna, Tyskland, England, USA 

Mjukt Bröd Finland, Nederländerna, Frankrike Spanien, Baltikum, Storbritannien, 

Portugal, Schweiz, Österrike, Danmark, Island 

Blandat USA, Kanada, Japan, Nederländerna, Kina, Ryssland, Frankrike, Tyskland, 

Storbritannien m.fl. 

Knäckebröd Norge, Danmark, Finland, Belgien, Tyskland 

Tabell 4: Företagens exportländer 

 

 



38	  
	  

5.4	  Sammanfattning	  av	  datainsamling	  
Många av företagen hade gått tillväga på liknande sätt när det kom till att börja exportera. 

Oftast hade företagen börjat få förfrågningar om att sälja varor utomlands från turister eller 

utomlandssvenskar som saknade de traditionella, svenska varorna från sin hemmamarknad. 

Företagen började exportera sina varor till dessa länder, och när de märkte att de fick goda 

resultat utökade de sin exportverksamhet. När det kom till att framställa sig som en svenskt 

företag gick det att utläsa vissa tendenser till att exponeringen och sammankopplingen till 

Sverige var intensivare vid introduktionen på en ny marknad, men i samtliga fall förekom det 

att företagen framhävde sin svenskhet även när företaget var mer etablerat på marknader. 

                       

 

Samtliga företag pekade på flera olika typer av positiva associationer som konsumenter och 

företagare i andra länder hade med Sverige. Ord som högkvalitativa, pålitliga, naturliga och 

ekologiska återkom flera gånger under intervjuerna. Majoriteten av företagen uppgav att de 

tog hjälp av det faktum att de var svenska företag vid försäljning av varor utomlands. I 

synnerhet förstärktes dessa faktorer i marknadsföringen när produkterna som exporterades var 

klassade som klassiskt svenska produkter. Flera av företagen använde sig av svenska flaggor 

på sina förpackningar för att förstärka sitt ursprung på sådana produkter. Företagen Karamell 

och Mejeri var även noggranna med att förtydliga den ort produkten tillverkades i. Vidare var 

det många av företagen, till exempel Knäckebröd, Karamell och Mejeri, som gärna lyfte fram 

det svenska hantverket när de kommunicerade med kunder på nya marknader. De ville 

framställa sig själva som uråldriga, traditionella och små företag där produkterna tillverkas för 

hand och är unika i sitt slag. 

 

Det gick vidare att uppfatta ett mönster när det kommer till vilka länder företagen hade valt att 

exportera sina varor till. De nordiska länderna, Finland, Norge och Danmark, var de mest 

förekommande. Europeiska länder såsom Tyskland och Storbritannien var också 

återkommande. När det kom till vilka faktorer som användes för att förstärka svenskheten i 

länder inom Europa var de relativt snarlika. En skillnad som gick att utläsa var att 

användningen intensifierades när exporten skedde till länder utanför Europa med ett längre 

avstånd till Sverige. Samma tillvägagångssätt användes, men användningen av svenska 

symboler blev starkare och tydligare.             
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6.	  ANALYS	  
I detta avsnitt analyseras det resultat som sammanfattades i föregående kapitel med hjälp av 

det teoretiska ramverk som presenterades tidigare. I intervjuerna framgick det att alla företag 

på något sätt använde sig av sitt ursprungsland när de marknadsförde sig i nya länder.  Hur 

användningen skiljer sig kommer att studeras göras utifrån de tre dimensionerna som valts ut 

för att studera det valda forskningsproblemet. 

 

6.1	  Internationaliseringsprocessen	  
Enligt teorin är det effektivt att använda sig av Nation Branding i hög grad för företag inom 

livsmedelsindustrin under inträdet på en ny marknad och en tid efter det.  Användandet 

tenderar att minska något när livsmedelsföretaget är mer etablerat på marknaden (Djursaa et 

al., 1991). Av de företag som studerades i denna undersökning var flera av företagen vid 

studietillfället relativt väletablerade internationellt. Blandat och Mjukt bröd var de företagen 

som hade kommit längst i sin internationalisering, de befann sig i fas 3 respektive 4. Båda två 

menade att de i använde sig av sin svenskhet vid deras marknadsföring på de internationella 

marknaderna. Detta går emot tesen om att användningen stagnerar i takt med företagets 

internationaliseras. En anledning till detta skulle kunna vara att dessa företag uppfattas som 

små i relation till många av de stora aktörerna på de internationella marknaderna, vilket var 

något de båda påpekade. Deras varumärke är med därmed inte tillräckligt välkända globalt än. 

Någon form av kvalitetsstämpel är därmed fortfarande relevant för dem. Dessutom är Sverige 

ett litet land. Även om landet är välkänt i Norden och i de flesta europeiska länder, saknar 

konsumenter i många andra länder kunskap om svenska produkter, vilket gör att det 

fortfarande uppfattas som exotiskt, spännande och unikt. Därför kan det vara särskilt effektivt 

att framhäva och trycka på de svenska egenskaperna, då företagen kan sticka ut från sina 

konkurrenter. 
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Karamell Smakämne 

Mejeri 

Knäckebröd 

Mjukt Bröd Blandat 

Tabell 3: Företagens internationaliseringsprocess 

 

De övriga företagen, Karamell, Smakämne, Mejeri och Knäckebröd, var företag som inte 

hade kommit lika långt i sin internationaliseringsprocess. Alla fyra menade att de förstärkte 

sitt svenska ursprung vid deras internationella marknadsföring. För i synnerhet Karamell, 

Mejeri och Knäckebröd var detta en naturlig del i informationsspridningen av deras 

exportprodukter.  Dessa företags produkter är traditionellt svenska. I och med att dessa företag 

inte har kommit så långt i deras internationaliseringsprocess är de svenska produkterna i 

många av länderna de exporterar till fortfarande relativt okända. Genom att då framhäva det 

svenska ursprunget blir det lättare för konsumenterna att skapa sig en bild av produkterna, 

med hjälp av den stereotypiska bilden av Sverige de har sedan tidigare.  

 

Samtliga respondenter menar att Sverige är ett positivt land att förknippas med, vilket kan 

vara ytterligare en anledning till att företagen fortsätter att förstärka sitt svenska ursprung 

även när de är mer etablerade på marknaden. De använder sig av de faktorer som gör Sverige 

unikt och försöker att framhäva dessa faktorer i sitt sätt att representera Sverige. Många 

svenska företag marknadsförde sig tidigare som internationella företag, istället för att utnyttja 

de fördelar som kan finnas med att utnyttja den Sverigebilden som finns i många länder. Nu 

går det dock att se tendenser till att denna trend är på väg att vända, och allt fler företag 

förändrar sina marknadsföringsstrategier i enlighet med teorierna om Nation Branding, då de 

ser fördelarna att marknadsföra sina produkter med hjälp av sitt land som konkurrensfördel 

(Bergman, 2013). 
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6.2	  Produktegenskaper	  
De generella kunskaperna om Sverige runt om i världen är relativt begränsade. Ju närmare 

geografiskt ett land befinner sig, desto större tenderar kunskaperna att vara. Något som många 

konsumenter i de flesta länder förknippar med Sverige är den rena naturen. Genom att i sin 

marknadsföring utnyttja denna bild och förstärka faktorer som ursprunget från naturen och 

skogen har flera av företagen i undersökningen, bland annat Mejerier och Mjukt bröd, dragit 

nytta av detta. När kunskaperna om produkten i sig är bristande visade sig detta vara särskilt 

viktigt. Genom att använda sig av Nation Branding menade bland annat Knäckebröd och 

Karamell, att de fick en tydligare nisch och fick sitt varumärke att sticka ut gentemot sina 

konkurrenter (Dinne, 2008). I synnerhet de företagen som erbjöd premiumprodukter, såsom 

Knäckebröd och Mejeri, förtydliga sin svenskhet. Genom att förstärka sin svenskhet blir det 

möjligt för företag med sådana produkter att ta ut ett högre pris, då konsumenterna upplever 

att produkten har ett högre värde (Jaffe et al, 2006). På så sätt framstår produkterna dessutom 

som ännu mer speciella (Dinnie, 2008). När kunskapen om produkterna dessutom, som 

tidigare nämnt, är låg visade sig detta vara av särskilt hög vikt.  

 

Företaget Blandats produkters innehållsförteckning utomlands är ännu renare än den är i 

Sverige, med syftet att utomlands framhäva och förstärka bilden av en naturlig svensk 

produkt. På så sätt bygger de upp en unik bild av produkten och förstärker de faktorer som för 

många konsumenter förknippas med Sverige (Ying, 2006). Mejeri exporterade en sportdryck 

som inte är lika förknippad med Sverige som deras andra produkter. Det är inte en traditionell 

svensk produkt på samma sätt som de andra varumärkena i undersökningen vilket kan vara 

anledningen till att de använder andra kvaliteter än det svenska ursprunget för att 

marknadsföra den. För produkter vars egenskaper inte stämmer överens med de typiskt 

svenska attributen finns det inte lika stora fördelar att vinna genom att använda sig av detta. 

 

Ett företags val av strategier vid introduktionen på en ny marknad kan bero på nivåerna av 

varumärkets och ursprungslandets styrka och den gemene attityden till dessa (Jaffe et al., 

2006). Enligt denna teori borde flera av de studerade företagen i hög grad förstärka sitt 

svenska ursprung, då flera av dem har oetablerade och relativt sett små varumärken i de nya 

länderna, samtidigt som de kommer från ett land som är högt ansett inom den bransch de 

verkar. Även om kunskaperna inte är så höga i vissa länder, tenderar det lilla konsumenterna 

vet om landet vara positivt laddat. Bland annat var det många som uppgav i studien som 
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Regeringen gjort och som presenterades tidigare att de är intresserade av att åka till Sverige. 

Denna positiva attityd till landet visade sig också stämma enligt resultatet från intervjuerna då 

flera av företagen uppgav att de förstärkte sitt ursprung när de marknadsförde sig på nya 

marknader och att detta fungerade bra. 

 

Många av företagen tillverkade och exporterade nischade premiumprodukter i den högre 

prisklassen, till exempel ost, svenskt godis och knäckebröd av hög kvalitet. Företagen 

Karamell, Knäckebröd och Mjukt Bröd ville att deras varumärke skulle symbolisera hög 

kvalitet och trygghet.  Detta är värden som många konsumenter förknippar med Sverige. Det 

blir därför en lämplig strategi att marknadsföra sig som en svensk matproducent och trycka på 

de svenska attributen i produkterna. Attityden till produkten blir mer positiv eftersom att 

attityden till landet är positiv, vilket leder till att produktens värde ökar. Flera av produkterna 

var handgjorda och präglade av svensk tradition och sådana produkter, med kvalitéer som 

stämmer överens med de typiskt svenska attributen, kan nå de största fördelarna av att 

förstärka sitt ursprung. Genom att framhäva sitt svenska ursprung kan företag skapa en bild av 

dessa produkter som unika och exklusiva. Dessutom urskiljer de sig på så sätt från de lokala 

varor som finns sedan tidigare på marknaden. I intervjuerna framgick det att detta är något 

samtliga företag använder sig av medvetet och att produkternas egenskaper förstärktes med 

hjälp av de svenska attributen. Det är ett relativt kosteffektivt sätt för företagen att genom att 

förstärka de unika egenskaperna i deras produkt, locka konsumenter till sig. De kan bli 

nyfikna på en produkt som samtidigt som den är ny och spännande, inte känns helt 

främmande då de förknippar den med ett land de har viss kunskap om. 

 

 

6.3	  Landsspecifika	  faktorer	  och	  kulturella	  
dimensioner	  
Enligt Hofstedes modell som visar hur länder förhåller sig till varandra enligt kulturella 

dimensioner är många av de länderna som företagen uppgav att de exporterade mest till 

placerade nära varandra. Länder som Danmark, Norge, Finland och Nederländerna och 

Tyskland var några av de mest förekommande exportländerna och alla ligger relativt nära 

varandra på Hofstedes karta. Detta innebär att länderna har en kort psykisk distans till 

varandra (Hofstede, 2012). De flesta av dessa länder utgörs av till hög grad feminina 
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samhällen, precis som Sverige. De har med andra ord kommit långt inom jämställdhet. 

Finland hade något högre resultat på denna variabel (MAS) och är därmed lite mer maskulina. 

Tyskland var det enda de mest förekommande länderna som visade sig vara mer maskulint än 

feminint, då de hade ett värde på över hälften (se tabell 1). Ländernas maktdistans (PDI) 

förhåller sig även de relativt lika, även om Danmark har ett lite lägre värde på denna variabel. 

Individualismvariabeln (IDV), som generellt ligger ganska högt för de tidigare nämnda 

länderna, förhåller sig även relativt nära varandra, även om Nederländerna ligger lite högre på 

denna variabel. Variabeln om osäkerhetsundvikande (UAI) låg nära medel i Finland, 

Nederländerna och Norge. I Tyskland var det lite högre, och i Danmark lite lägre jämfört med 

Sverige, även om dessa två länder förhöll sig relativt nära varandra. Graden kring 

Långsiktigt/kortsiktigt tänkande (LTO) ligger alla länderna nära mitten bortsett från Sverige 

som har ungefär ett hälften så lågt värde och är därmed mer kortsiktiga i sitt  handlande. 

Tyskland låg på denna variabel mellan Sverige och de andra länderna.  

 

En annan viktig aspekt är att dessa länder ligger nära varandra geografiskt, vilket gör att 

distribution av varor förenklas. Dessutom är länderna lika då det kommer till andra faktorer 

såsom kultur, infrastruktur och politik.  Att flera av företagen har valt att fokusera sin export 

till just dessa länder, kan innebära att det inte uppstår något behov av att skilja särskilt mycket 

på vilket sätt de framställer sin svenskhet på, i de olika länderna. Länderna har liknande 

preferenser och prioriteringar, vilket kan göra att de tar emot och uppfattar de signaler 

företagen sänder ut på liknande sätt och ger samma gensvar på det sända budskapet. Vidare är 

detta länder där Sverige är välkänt och där konsumenterna har en positiv bild av Sverige, 

enligt studier (Regeringskansliet, 2005).  Nästan alla företag som studerades hade börjat 

exportera till de nordiska länderna, i synnerhet Finland, men även Norge och Danmark var 

vanligt förekommande. Respondenterna uppgav att de inte förändrade sina 

marknadsföringsstrategier eller framställandet av sitt varumärke när de marknadsförde sina 

varor till dessa länder. 

 

Företaget Blandat exporterade sina varor till Kina och USA, vilket är länder som ligger längre 

bort jämfört med de andra länderna, både geografiskt och enligt Hofstedes (2012) 

dimensioner. Kinas kulturella dimensioner är nästan motsatsen till Sveriges på alla variabler 

förutom osäkerhetsundvikande (UAI). USA:s kulturella dimensioner skiljer sig relativt 

mycket gentemot Sverige, anmärkningsvärt jämfört med de länder som företagen exporterar 

mest till men inte så extremt som Kina. Respondenterna menade att företagen anpassade sin 
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marknadsföring till viss del i dessa länder. De var noga med att framhäva sin rena och 

naturliga innehållsförteckning utan några tillsatser och att produkten kom från “de svenska 

skogarna”. Dessa värden stämmer överens med de egenskaper som de tillsatte sina produkter 

även i andra länder, men framhävde dem på ett mer intensivt sätt i USA och Kina. Detta 

skulle kunna orsakas av att konsumenterna i dessa länder inte har så stora kunskaper om 

Sverige och svenska egenskaper sedan tidigare, så kommunikationen måste vara tydligare. 

Eftersom att den kulturella distansen mellan dessa länder och Sverige är stora kan det därmed 

vara så att kommunikationen måste förtydligas för att minska risken för de missförstånd som 

kan uppstå på grund av skilda preferenser och förförståelser i olika länder.     

 

Överlag tyder resultatet från intervjuerna på att de attribut som används för att förstärka ett 

svenskt ursprung vid marknadsföring internationellt inte skiljer sig mellan olika länder. 

Sverige framställs på ett liknande sätt i alla länder. Dock gick det att se tendenser på att i 

länder med stor kulturell distans till Sverige, var användningen av dessa attribut tydligare och 

mer framträdande än i länder med mindre kulturell distans.   
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7.	  DISKUSSION	  
Uppsatsen avslutas med ett diskussionskapitel där bland annat de slutsatser som besvarar 

frågeställningen redogörs för. Förslag till vidare forskning kommer också att diskuteras 

utifrån de brister och kunskapsluckor vi stött på under studiens gång. 

 

7.1	  Internationaliseringsprocessen:	  
Huruvida det finns ett framgångsrikt sätt att representera svenskhet och i vilken fas företag 

bör använda detta extra mycket är svårt att svara på. Samtliga företag i denna undersökning 

hävdar dock att de förstärkt sitt svenska ursprung genom olika faktorer, särskilt i början av sin 

internationaliseringsprocess. Konsumentens första möte med produkten är det viktigaste och 

ligger till grund för hur konsumenten kommer att uppfatta varumärket i framtiden. Företagen i 

studien befann sig i olika delar av internationalinseringsprocessen och de har därmed haft mer 

eller mindre tid att arbeta på den bild av Sverige som de förmedlar till sina kunder. 

Smakämne, Karamell, Knäckebröd och Mejeri är i uppstartsprocessen medan Mjukt Bröd och 

Blandat har funnits med längre i branschen. Dessa företag har därmed haft större möjligheter 

att etablera en tydlig och genomtänkt bild av deras svenskhet, även om till exempel Mejeri 

inte lägger lika mycket resurser på export i samma uträckning som Mjukt Bröd. 

 

Mejeri, liksom Smakämne, Knäckebröd och Karamell, befinner sig som i den andra fasen av 

sin internationaliseringsprocess och deras export till utlandet är begränsad. Mjukt bröd 

befinner sig i den nästkommande fasen och arbetar därmed aktivt med export av varor. 

Företag Blandat befinner sig i fas 4 och har etablerat produktionstillverkningsverksamhet på 

den nya marknaden.  De tillfrågade på företagen menade alla att det är viktigt att representera 

det svenska i varumärket på ett tydligt sätt.  Som undersökningen visar verkar det som 

Sverigeprägeln finns kontinuerligt i företagsandan hos de tillrågade föreagen och är en viktig 

del av marknasföringen av flera av deras produkters under alla faser i 

internationaliseringsprocessen. 
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7.2	  Produktegenskaper	  
Flera av de studerade företagen försöker att sticka ut gentemot sina konkurrenter genom att 

tillverka och sälja premiumprodukter på nischade marknader. Sverige som land uppfattas som 

unikt och det konsumenterna förknippar med Sverige är faktorer som trygghet, renhet och 

kvalitet. Ofta associeras landet med stora svenska företag som IKEA och Volvo. Företag med 

svenska produkter kan därför vinna fördelar i konkurrensen genom att trycka extra mycket på 

den faktor deras svenska ursprung innebär. På så sätt blir det möjligt att höja priset på 

produkten, då det enligt företagen i undersökningen genererar fördelar att av konsumenterna 

uppfattas som ett svenskt premiumvarumärke. Det gäller dock att företagen har vetskap över 

hur den nya marknaden ser på produkten innan de höjer priset och således att de är säkra på 

vilken bild den nya marknaden har av Sverige. Detta tenderar att vara lättare om de två 

länderna ligger nära varandra enligt värdena i Hofstedes kulturella dimensioner.         

  

Samtliga företag uppgav att de inte vill förändra produkten i sig för mycket på de olika 

marknaderna utan snarare framhäva det svenska ytterligare, som en ren innehållsförteckning i 

Blandats sylter, eller svenska symboler som renar hos Mjukt Bröd, eller svenska flaggor 

såsom på förpackningarna till Mejeris produkt Svensk ost, Smakämne och Knäckebröd. 

Kanske är detta den bästa strategin för att komma långt; att behålla det naturliga och arbeta 

med de som tänker likadant. Mjukt Bröd, vars strategi från början var att internationalisera 

sig, kan vara mer måna om att anpassa produkten i ett annat format för att passa in. 

 

Slutligen är det intressant att fundera på hur svenskheten kommer att presenteras i framtiden. 

Som Ying (2010) pekar på är bilden av ett land i ständig förändring (Ying, 2010). Det är med 

andra ord troligt att bilden av Sverige ändras och att den uppfattning konsumenter i olika 

länder hade av Sverige i relation till andra länder för några år sedan kommer förmodligen att 

skilja sig från bilden de kommer att ha i framtiden. Nya perceptioner och bilder av ett land 

kommer att skapas i och med faktorer som till exempel den ekonomiska eller politiska 

situationen i landet, nya trender, samt kulturella händelser (Ying, 2010). Hur detta kommer att 

te sig går endast att spekulera i. De medvetna eller omedvetna signaler och budskap som 

skapar idag kring ett land kommer att ligga till grunden för morgondagen och framtiden. Med 

anledning av detta kan det uppfattas som högst relevant för ett land att kontinuerligt jobba för 

detta, då Nation Branding täcker in ett större perspektiv såsom politik, landsuppfattningar, 

landets ekonomi och BNP i det långa loppet (Dinnie, 2008). 
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7.3	  Landsspecifika	  faktorer:	  
I undersökningen gick det att se tendenser till att större andelen av de länder som företagen 

exporterade till låg nära varandra enligt Hofstedes kulturella dimensioner (Hofstede, 2012). 

Om detta är en medveten faktor eller ej, är ingenting som företagen har nämnt. Det är möjligt 

att företagen omedvetet finner större gemenskap med dessa länder vilket gör det lättare för 

dem att samarbeta med dessa då de tenderar att tolka den utsända informationen mer 

likvärdigt, jämfört med länder där den kulturella distandsen är större. Länder som Danmark, 

Finland och Nederländerna är länder som har liknande värden i kulturella mönster enligt 

Hofstedes kulturella dimensioner (Hofstede, 2012).  Blandat, som även exporterar till Asien 

och USA, ändrar sina strategier och förespråkar renheten och det naturliga i deras produkter 

ytterligare än i dessa länder. Möjligtvis är det så, att i de länder där de kulturella 

dimensionerna skiljer sig mycket från Sveriges, kan företaget behöva vara särskilt noggranna 

när det kommer till att få dessa länder att förstå det utsända budskapet. Därför kan det vara 

extra viktigt att förstärka de svenska egenskaperna vid marknadsföring där. Trots att många 

länder inte har en så stora kunskaper kring Sverige, bortsett från de närliggande länderna, har 

budskapet att Sverige representerar egenskaper som naturlighet, renlighet, trygghet och 

innovation, hjälpt svenska företag att slå igenom på såväl närliggande marknader såsom på 

marknader långt i från det lilla landet i Norden. 

 

7.4	  Slutsatser	  
I detta avsnitt ska den frågeställning som formulerades i introduktionen besvaras: 

 

Hur påverkar internationaliseringsfas, typ av produkt samt exportland hur svenska 

livsmedelsföretags framställer sitt svenska ursprung vid internationell marknadsföring? 

 

• Det mest betydelsefulla resultatet av studien var att de företag i studien som 

producerade produkter som förknippas med de traditionellt svenska begreppen 

tenderade att få ut mest av att använda sig av svenskhet. Här gick det att utläsa de 

största skillnaderna av de tre dimensionerna som studerades. Vilken typ av produkt 

som exporteras kan därmed sägas vara den mest avgörande faktorn när det kommer till 

hur svenska företag använder sig av sitt ursprungsland vid marknadsföring 

internationellt. Produkter som har en stark anknytning till Sverige var produkter som 
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också marknadsfördes med en tydlig Sverigeprofil. Dessa produkter var ofta tidigare 

okända på de nya marknaderna och genom att knyta an dessa till Sverige kan det 

hjälpa konsumenterna att skapa sig en uppfattning av produkten. Enligt Niss är 

förmedlandet av ursprungsland i synnerhet viktigt när produkten är okänd på en 

marknad, vilket var fallet hos många av de företagen som studerades.  

 

• En annan tendens som gick att utläsa var att de studerade företagen framställde sitt 

svenska ursprung på liknande sätt i olika länder när de marknadsförde sina produkter. 

När de importerande länderna låg nära Sverige psykiskt eller fysiskt, var 

kommunikationen enklast och endast små medel eller symboler räckte för att 

kommunicera den önskade bilden av en svensk produkt. Det är med andra ord enklare 

att skapa associationer hos konsumenter som redan är bekanta med och har en 

uppfattning om Sverige. Har landet ett större avstånd tenderar företag att vara 

intensivare i sin kommunikation av svenskheten. Samma attribut eller värdeord 

användes för att kommunicera svenskheten, men företaget blev tvungna att tydliggöra 

det svenska ursprunget ännu mer. En anledning till detta kan vara att konsumenterna 

på den nya marknaden har mindre kunskap om Sverige, så mer information krävs för 

att konsumenten ska uppfatta signalerna. Vidare kan de kulturella dimensionerna ha en 

inverkan, medveten eller omedveten, vid val av land att etablera sig i. Vi såg tendenser 

till att företagen i studien ofta valde exportländer där kulturen och klimatet liknar det 

svenska. Exempel på detta är länder som Tyskland, Nederländerna och de nordiska 

länderna. Dessa var länder som ofta återkom som exportländer hos de studerande 

företagen och som också liknar Sverige enligt Hofstedes kulturella dimensioner.  

 

• Företagen i studien framställer svenskhet på samma sätt och med hjälp av samma 

attribut under hela internationaliseringsprocessen. Dock tenderar företagen att 

framhäva det svenska ursprunget mer intensivt under introduktionen på den nya 

marknaden, jämfört med när varumärket är mer väletablerat. Eftersom att produkten 

då är ny och okänd blir det extra viktigt att få konsumenterna att associera till något de 

redan känner till och har en positiv bild av. Produkten i sig har inget värde för dem, 

men däremot har de en bild av Sverige och blir därmed intresserade av att testa en 

svensk produkt. Under de senare faserna av internationaliseringsprocessen blir 

produkten mer bekant för konsumenterna och associationerna till Sverige får inte lika 
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stor betydelse, då produkten har ett värde i sig.  

 

• Sammantaget visar studien på att användandet av Nation Branding vid internationell 

marknadsföring förekommer inom svenska livsmedelsföretag, även om det inte är 

någon uttalad, enskild strategi, utan snarare en del av det övergripande arbetet med 

varumärkesbyggandet. 

 

 

7.5	  Förslag	  till	  framtida	  forskning	  
De samlade resultaten tyder på att svenska företag med traditionella svenska produkter kan 

uppnå vissa fördelar genom att förstärka sitt svenska ursprung vid export till andra marknader. 

 Det är vidare intressant att se på detta i ett större perspektiv och studera huruvida detta ser ut 

när det kommer till företag från andra länder och vilka dimensioner som kan påverka företag 

då. Att genomföra en liknande studie på företag från olika länder kunde därför vara intressant. 

Ett exempel på en sådan forskning skulle kunna vara att titta på Nation Branding mer specifikt 

inom olika branscher och om den nationella förankringen förhåller sig olika till olika länder. 

Hur skiljer sig användandet av företags ursprungland i olika länder beroende på till exempel 

produkt? Det är möjligt att det går att utläsa andra resultat genom att studera hur företags 

användande av Nation Branding skiljer sig mellan länder med olika hög uppfattad status eller 

position globalt. Så länge Sverige har ett gott anseende utomlands kan detta vara ett lyckat 

koncept för svenska företag. Hur bilden av Sverige förändras och huruvida det är möjligt att 

påverkar denna uppfattning, är varit ett annat exempel på en intressant fortsatt studie. 

 

Det vore även intressant att forska på hur Skandinavien och de nordiska länderna uppfattas 

som en gemensam nation internationellt. Länderna i Skandinavien har ett relativt likt tankesätt 

enligt till exempel Hofstedes dimensioner, och i många sammanhang kopplas de samman då 

de ligger nära varandra geografiskt. Hur de skandinaviska länderna skulle kunna använda sig 

och dra nytta av detta vid internationell marknadsföring, vore därför en spännande 

utgångspunkt. 
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Bilaga	  1	  
Beskrivning	  av	  företagen	  
“Smakämne” 

Smakämne är ett familjeföretag som ägs av två syskon som driver företaget tillsammans. 

Båda deltog vid intervjun. Smakämne har 15 anställda. De utvecklar och tillverkar färgämnen 

för livsmedelsindustrin. De exporterar sedan många år tillbaka sina produkter till framförallt 

de nordiska länderna men även till vissa andra länder i EU. 

 

“Karamell” 

Karamell bildades 1989 och de har 5-20 anställda, beroende på säsong.  De omsätter idag 

cirka 8 miljoner SEK, per år. De exporterar till de nordiska länderna, samt några länder i 

Europa. Vår respondent på företaget är marknadsekonom och har jobbat på företaget i 3 år. 

Hon har en övergripande roll på företaget och var därför en lämplig respondent för intervjun. 

Företaget genomförde en stor expandering för fem år sedan, då de köpte en större fabrik vilket 

innebär att de nu möjlighet att tillverka betydligt större mängder godis än tidigare, till 

exempel för export. 

 

“Knäckebröd” 

Knäckebröd är en knäckebrödsproducent som har funnits sedan år 1991. De har  idag runt 50 

anställda. Intervjun genomfördes med en respondent som sedan år 2006 har jobbat på 

Knäckebröd som enhetschef, och de senaste sju åren som exportansvarig och VD på företaget. 

 

“Mjukt Bröd” 

Mjukt Bröd grundades för 40 år sedan och har idag 420 anställda. De är en av Sveriges tredje 

största producenter av matbröd och omsätter cirka 809 miljoner SEK om året. Idag är de 

verksamma i 16 länder i Europa. Vår respondent är huvudansvarig för all försäljning av Mjukt 

Bröd vilket gjorde honom till en relevant respondent för studien. 

 

“Mejeri” 

Mejeri är en ekonomisk förening som ägs av mejerileverantörer i norra Sverige. Det är från 

början en sammanslagning av flera mindre mejerier och de har varit verksamma sedan 60-

talet. Mejeri har idag 480 anställda. De tillverkar olika typer av mejeriprodukter, såsom mjölk, 
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fil, grädde och ost. De flesta mejeriprodukterna säljs endast i norra Sverige. Deras främsta 

exportvaror är idag en sportdryck och Svensk Ost. Idag sker exporten i liten skala, men inom 

ett par år siktar de på att runt 50 % av den totala försäljningen ska bestå av export. Vår 

respondent på Mejeri arbetar som exportchef på företaget. 

 

”Blandat” 

Blandat är idag ett av Sveriges största livmedelsföretag med en omsättning på cirka 5 

miljarder i omsättning. De har 1400 anställda. Blandat har runt 25 olika varumärken inom 40 

olika kundkategorier. Den främsta exportvaran för företaget är sylt. Vår respondent på 

Blandat har arbetat på företaget sedan år 2001. De senaste fem åren har han arbetat med 

export och industri vilket gjorde att han hade god kunskap inom dessa frågor. Han jobbar med 

alla företagets produkter och varumärken. 
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Bilaga	  2	  
Intervjuguide	  
Uppvärmningsfrågor 

Hur ser din bakgrund ut? 

- Utbildning? 

- Tidigare jobb? 

- Hur länge har du arbetat här? 

Berätta om företaget och vilken roll du har? 

 

Övergångsfrågor 

Internationaliseringsprocessen: 

Vad hade ni för anledning till att internationalisera er? 

Vad är ert mål med er internationalisering? 

Beskriv er internationaliseringsprocess, när började ni exportera? 

Hur har svenskheten i er internationaliseringsprocess lett till framgång tror ni? 

Vart befinner ni er nu? 

Hur stor del av verksamheten består idag av export och/eller försäljning utomlands? 

- Vilka länder finns ni i idag och hur finns ni där? 

- Hur har strategierna förändrats i och med de olika länderna ni exporterat till?     

- Vilka faser har ni gått igenom? 

- Hur har ni förändrats i och med de olika faserna?    

 

Internationalisering: hur gjorde ni för att utvärdera nya marknaden innan ni trädde in? 

- Vad visste ni om era konkurrenter? 

- Vad visste ni om efterfrågan? 

Hur har ert arbete med export skiljt sig beroende på vilket land ni etablerat er i? 

Vilka svårigheter har ni haft i dessa länder?                

  

 

Nyckelfrågor 

Varumärket: Hur vill ni att ert varumärke ska uppfattas utomlands? 

- Beskriv er varumärkesstrategi 
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- Vad har ni för mål med era varumärkesstrategier? 

- Hur tror du att andra uppfattar er?    

- Vilka delar i era strategier tror ni har gjort er framgångsrika? 

- På vilket sätt tror ni att ni sticker ut (jämfört med konkurrenter i andra länder t.ex.)?   

 

Nation Branding: på vilket sätt tror ni att konsumenter på andra marknader uppfattar ert sätt 

att återspegla Sverige? 

- Vilka faktorer i ert varumärke visar att ni är svenska? 

- Vilka faktorer i era förpackningar visar att ni är svenska? 

- Strävar ni efter att få era produkter att sticka ut er genom att förespråka svenskhet? På vilket 

sätt? 

- Hur skiljer sig ert arbete detta sig i olika länder? 

-  Hur skiljer detta sig beroende på hur pass etablerade ni varit i det aktuella landet? 

- På vilket sätt använder ni er av ert svenska ursprung när det kommer till marknadsföring av 

era produkter? 

Hur har dessa strategier förändrats i de olika faserna av er internationaliseringsprocess? 

- I början? 

- När ni var mer etablerade? 

- Idag?         

Hur upplever ni att Sverige uppfattas utomlands? 

- Vilka kvaliteter urskiljer sig? 

- Svenska varumärken, några förebilder? 

Tror ni att andra företag från Sverige påverkar och inspirerar era framgångar? 

- På vilket sätt? 

På vilket sätt kan det faktum att ni är svenska leda till konkurrensfördelar? Eller tvärt om?   

- Hur tänker ni kring detta? 

Hur skiljer sig era strategier när det kommer till hemmamarknaden vs nya marknader?      

- Vilka specifika faktorer tror ni har lett till era framgångar i och med sättet ni marknadsför er 

på? 

 

-På vilket sätt har ni valt ut länder att etablera er i? 

- På vilket sätt kan det vara en fördel eller nackdel att etablera sig på en marknad som är lik 

eller olik sin egen? 
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Avslutande frågor 

Svenskhet: Hur ser ni själva på Sverige som land? 

- Företags användning av Sverige som ursprungsland? 

Har ni sett några trender på marknaden?   

- Planer? Hur vill ni fortsätta utveckla era strategier? 

- Mål? 

 

 

 

 

 

 


