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1. INLEDNING

1.1. BAKGRUND

Många företag slåss om en plats i vårt medvetande och lägger ut stora summor

på varumärkesbyggande och varumärkesvård. Det handlar inte längre om att

enbart pränta in logotypen, utan även att ge sitt varumärke en ”själ” och ladda

det med olika värden. Intresset för varumärken och varumärkesstrategier och

vad de kan representera har ökat under senare år, inte minst på grund av att

företag med starka varumärken ofta tar ut ett överpris för sina produkter eller

tjänster. Med överpris menas att produkten har ett väsentligt högre pris än den

kanske borde ha, enbart på grund av att varumärket är laddat med något som gör

att konsumenterna gärna betalar lite mer.1 

Det är därför av stor vikt att företagets varumärkesstrategi är väl och noga

utarbetad för det som varumärket ska stå för. Att välja vilka kärnvärden man vill

att ens varumärke ska förmedla och att förmedla dem rätt. Vikten av ett

varumärke som väl överrensstämmer med företagets policy, normer och

värderingar kan inte nog betonas. Varumärket kan också omedvetet få en

laddning beroende på vilket land som varumärket ursprungligen kommer ifrån.

Det är då främst kulturella värden som varumärket tillskrivs. Att kulturella

värden och skillnader finns och i viss mån påverkar omgivningen är inget nytt,

utan något som kommer till uttryck dagligen. Inför fotbolls-VM i Söul nästa år

har man redan nu försökt tänka på de eventuella kulturkrockar som kan tänkas

uppstå mellan spelare, fans, publik och invånare. ”Det finns en kulturskillnad

och vi kan ibland verka lite stela, men vi ska försöka le mer och vara mer

vänliga, även jag själv ska le mera”, säger säkerhetschefen Park Sang-Hwan.2 

                                                
1 Nilsson, 2000.
2 TT, Svenska Dagbladet, 2001-11-12.
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Även om det rör sig om mer triviala händelser som ett fotbolls-VM så vill

Sydkoreanerna gärna förmedla och markera deras ”varumärke” som ett vänligt

och glatt folk, då de åtminstone inför detta evenemang ser det som en

internationellt gångbar egenskap. 

Den globalisering som sker idag är också ur ett kulturellt perspektiv allt mer

intressant. Fler och fler företag etablerar sig utomlands, där det kan finnas flera

fördelar, inte minst på grund av den ökade konkurrensen som gör det

fördelaktigt att sprida riskerna på flera marknader3. Men att exportera ett

varumärke till en utländsk marknad är inte samma sak som att ta med sig sin

kunskap och tro att det ska fungera lika bra i det nya landet. Ett varumärke är

medvetet och omedvetet laddat med värderingar, både kulturella och

affärsmässiga. 

Alla människor är olika och därför har också olika samhällen och kulturer

uppstått genom dessa människors olika ärvda och inlärda sedvänjor och

egenskaper. Att ett visst folkslag beter sig på ett sätt som tvärtemot skiljer sig

från ett annat folk ger förstås upphov till vad som idag kallas kulturkrockar. För

en person som ”utsätts” för en så olik kultur kan det leda till kulturchock4 och

det är sådana upplevelser man försöker undvika, både för företaget som kommer

till det nya landet, och för befolkningen i det land som företaget kommer till.

Därför är det viktigt att etableringen i det nya landet blir rätt, och att dess

befolkning får en så ”rätt” bild som möjligt. Det kan vara så stora kulturella

skillnader länderna emellan att värden företagen skulle vilja ta med sig, inte är

möjliga att medföra. Kanske på grund av att de är stötande på något vis eller att

de inte passar in för företagets verksamhet i just det landet.

                                                
3 Hankinson/Cowking, 1996.
4 Helgesson, 1996. 
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Det finns också typiska svenska värden som man kanske inte direkt tänker på,

men som faktiskt följer med oss i egenskap av svenskar5. Dessa egenskaper kan

vara ”ordning och reda”, punktlighet, noggrannhet, stelhet, icke hierarkiska,

lagkänsla hellre än ”själv är bäste dräng” osv. De värden vi nämnt ovan kanske

inte passar den nya marknaden det valda företaget ska in på, utan vissa värden

måste helt enkelt få höra ihop med det ursprungliga varumärket. Nya värden

kanske tas och mixas med de ursprungliga värden varumärket var laddat med. 

1.2. PROBLEMDISKUSSION

Då företagens varumärken (det varumärke som är företagets så kallade corporate

brand, och därmed inte företagets produkters varumärken) kan vara laddade med

många olika faktorer, kan det vid en utlandsetablering vara svårt att ta med sig

alla dessa värden, om ambitionen nu är att ta med alla.6 Det beror mycket på

vilket land som varumärket ska etableras i. Ett land med stor kulturell skillnad i

jämförelse med varumärkets ursprungsland kanske är svårare att få med sig alla

varumärkets värden till, än ett land med jämförelsevis liten kulturell skillnad?

Med kulturell skillnad/avstånd menar vi skillnad mellan länder som uppstår på

grund av olika tolkningar och yttringar av traditioner, religion, seder och bruk 

Att vi i Sverige uppför och använder oss av vissa av kulturen givna värderingar,

gör att vi omedvetet sätter prägel på ett varumärke som tillhör ett svenskt

företag. Vi svenskar har, precis som nästan alla andra länder, våra egna

värderingar och symboler som präglar oss. 

                                                
5 Phillips-Martinsson, 1991.
6 En etablering utomlands ser vi som närvaro på en utländsk marknad, oavsett form, dvs.
oavsett om företaget finns representerat där genom agent, distributör eller eget
försäljningskontor. Företaget måste dock ha annonsering i det eller de länderna för att de ska
kunna passa in i vårt urval.
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Alla dessa symboler och värderingar kanske inte passar in i ett nytt land.

Kulturella värden som företagen laddar sina varumärken med är viktiga för

varumärket, medarbetarna och för konsumenterna. Vad står företaget för? Det

vore därför intressant att se vad företagen laddar sina varumärken med vid en

utlandsetablering. Är det samma värden som i ursprungslandet, i det här fallet

Sverige? Vissa värden måste företagen ta med, av orsaker som till exempel

produktegenskaper, försäljningsargument osv. 

Kan företag bli mer eller mindre ”svenska” beroende på det kulturella

avståndet? Vi vill ta reda på om det kan finnas någon slags anpassning bland

företagen, om det finns några värden som väger tyngre än andra. Det kanske

rentutav är så att företagen laddar med samma slags värden.

Vi tycker det verkar intressant att se om den svenska kulturen på något sätt

återspeglas i företagens kärnvärden. Det kanske finns en möjlighet att se

samband mellan dessa kärnvärden och kulturella värden.

  

1.3. PROBLEMFRÅGOR

Vi har kommit fram till två problemfrågor vi vill besvara.

1. Vilka värden avser svenska företag ladda sina varumärken med vid en

etablering utomlands? Är dessa värden något som företagen har

gemensamt?

2. Är den svenska kulturen något som finns återspeglat i dessa värden? 
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Med svenska företag menar vi företag som i någon form har svensk ägarstruktur

och bas i Sverige. 

1.4. SYFTE

Syftet med uppsatsen är att beskriva vad för slags kulturella värden svenska

företags varumärken avser kommunicera utomlands. 

1.5. CENTRALT BEGREPP

Med kulturellt värde avser vi använda den förklaring Hofstede använder sig av.

En värdering är en tendens att föredra vissa tillstånd framför andra. Värderingar

är inriktade känslor, de har en plus och en minussida. Det kan vara ont/gott,

smuts/renhet, fult/vackert, onaturligt/naturligt osv. Värderingar är något som

barn lär sig det första de gör, undermedvetet. Redan vid tio års ålder har man fått

ett grundläggande värderingssystem, som med tiden blir allt svårare att

förändra.7 

Kultur är också inlärd, inte ärvd. Den härstammar från den sociala miljön, inte

från generna. Kultur ska skiljas från å ena sidan människonaturen och å andra

sidan personligheten hos en människa, se figur 1. Var gränsen går exakt mellan

natur och kultur, mellan kultur och personlighet är något som socialvetenskapare

fortfarande diskuterar. 

                                                
7 Hofstede, 1991. Sidan 18.



Specifikt för individ Ärvt + inlärt

Specifikt för grupp el. Inlärt
kategori

Universellt

Figur 1. Tre skilda nivåer av mänsklig 
Källa: Hofstede, 1991. Sidan 14.
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utsträckning är artiklar eller litteratur som förenar dessa två. Enstaka artiklar och

avhandlingar har vi funnit, förutom ovanstående doktorsavhandling, men inte

större utsträckning än så. Vi har inte hittat några artiklar eller avhandlingar som

ser det hela genom Hofstedes dimensioner (vilka vi ska återkomma till i kapitel

fyra), så vi hoppas att denna uppsats på något sätt kan bidra till vetenskapen. 

1.7. FÖR VEM ÄR DEN HÄR UPPSATSEN INTRESSANT?

Den här uppsatsen kan bidra med förståelse för vilka kulturella värden svenska

företags varumärken avsiktligt kommunicerar. Potentiella läsare är

varumärkesstrateger, varumärkesansvariga samt personer med stort intresse för

varumärken och dess många aspekter. 

1.8. DISPOSITION

Uppsatsen kommer att behandlas under åtta kapitel. Det första kapitlet

innehåller inledning och bakgrund. Att du som läsare ska få en inblick och ett

intresse för vad som komma skall. I kapitel två behandlar vi metoden, det vill

säga de vetenskapliga antaganden och det praktiska tillvägagångssätt som vi

använt oss av. 

I kapitel tre kommer vi att ta upp teorier kring varumärken och dess värden. I

kapitel fyra diskuterar vi kultur och dess olika parametrar. Våra intervjuer och

annan sekundärdata kommer sedan att sammanställas i kapitel fem,

empiriavsnittet. Referensramen samt empirin kommer sedan att analyseras i

kapitel sex. 
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Avslutningsvis sammanfattas det hela i kapitel sju, slutsatsen. Källförteckning

hittar man sedan i kapitel åtta, där all slags information vi använt oss av kommer

att redovisas.
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2. METOD OCH TILLVÄGAGÅNGSSÄTT

Under studien har ställningstaganden gjorts. För att läsaren skall kunna

bedöma arbetets trovärdighet ges nedan en beskrivning beträffande val av

metod samt tillvägagångssätt. I kapitlet görs även en kritisk reflektion av studien

vilken presenteras löpande i kapitlet. Metod- och källkritiken åskådliggörs sist i

kapitlet.

2.1. VETENSKAPLIGT SYNSÄTT

Det finns i huvudsak två teoribildningar, hermeneutik respektive positivism,

vilka anses vara två olika forskningstraditioner, eller som Patel och Davidson

beskriver det, varandras motpoler.9 Vårt undersökningsområde har en mer

kvalitativ karaktär och vi anser att våra förkunskaper har påverkat tolkningen av

det insamlade materialet och hur det värderas. Därmed har uppsatsen fått

tyngdpunkten i en hermeneutisk ansats. Det finns inte ett sätt att se på kulturella

värden utan de kan tolkas på en rad olika sätt, vilket öppnar upp för ett tolkande

perspektiv. Det innebär bland annat att vi tolkar och förstår det insamlade

materialet utifrån våra egna erfarenheter, preferenser och kunskaper. Som

tolkare använder vi vår egen förförståelse som utgångspunkt för att kunna

tillägna oss den ytterligare information som empiri eller ny teori ger. Vi utgår

ifrån att verkligheten är socialt konstruerad. Med social konstruktion menas att

vi agerar i ett samspel med andra och i en viss miljö vilket påverkar vår

förförståelse och att verkligheten måste förstås i sitt sammanhang. Vi är alltså en

del av samma verklighet som studeras och strävar även efter en

helhetsförståelse.10 För att vi ska förstå helheten är det även viktigt att vi i

                                                
9 Patel & Davidson, 1994
10 Wiedersheim-Paul & Eriksson 1991; Patel & Davidsson 1994
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samband med kulturen förstår de olika kulturella delarna för att sedan kunna

bilda oss en helhetsuppfattning. Uppsatsens vetenskapliga förhållningssätt

innebär att samma undersökning av en annan grupp kunde ha lett till andra

resonemang i och med att förförståelsen kan påverka resultatet. Andra grupper

eller individer med en annan förförståelse kan med andra ord tolka resultatet

annorlunda från hur vi har tolkat det. 

2.2 FÖRFÖRSTÅELSE OCH TOLKNING

Vår tolkning av intervjuerna, artiklar och litteratur har påverkats av vår

förförståelse. Förförståelsen är också de erfarenheter och kunskaper vi har med

oss när vi försöker förstå och tolka nytt material. Givetvis har vi i bagaget med

oss tidigare upplevelser från vårt liv, som våra tidigare kurser vid universitetet

och personliga kulturella upplevelser. Gilje och Grimen ger tre exempel på delar

som kan ingå i en individs förförståelse. En individs språk och begrepp skiljer

sig från andra individers. Olika språk medför att individerna använder sig av

olika typer av begrepp. Trosuppfattningar och föreställningar påverkar också

individen. Tidigare personliga erfarenheter har påverkats av den miljö individen

tidigare befunnit sig i.11 Vi anser att medvetenheten om förförståelsens betydelse

var viktig när vi genomförde intervjuerna, tolkade dem samt läste artiklar och

litteratur. Vi anser oss vara medvetna om vår förförståelse, vi har både använt

oss av den samt varit öppna för att förändra den. Självklart hade vi en

uppfattning om vilka värden i varumärket som vissa svenska företag vill

kommunicera utomlands och vi var väl medvetna om det. Det har varit bra att ha

en viss förförståelse om vissa företag, men vi har samtidigt försökt att vara

öppna för att lyssna på ny information.

                                                
11 Gilje & Grimen, 1992.
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Det finns ingen absolut korrekt tolkning av en intervju eller text. Tolkningar är i

hög grad baserade på personliga omdömen och erfarenheter. Därmed är de i

princip alltid reviderbara utifrån ny information. Förståelse av meningsfulla

fenomen erhålles endast när fenomenen sätts in i ett sammanhang. Det är

sammanhanget som ger fenomenen en bestämd mening. Således är det

forskarens uppgift att placera in respektive fenomen i ett relevant

sammanhang.12 Det var vår uppgift att försöka tolka intervjuerna utifrån ett

relevant sammanhang.

2.3 VÅR ANSATS

Det finns primärt två vetenskapliga angreppssätt, att förhålla sig till problemet.

Det ena kallas för induktion och det andra deduktion. En induktiv ansats kan

beskrivas som upptäckandets väg där man utgår från empirin (verkligheten). En

induktiv ansats har därmed sin utgångspunkt från enskilda fall som observerats

och där slutsatser dras från dessa som allmänt giltiga. Arbetets vetenskapliga

kvalitet vid induktion avgörs alltså av de mönster man lyckas se i den

information som samlats in.13 Vi anser att vårt arbete faller in under ramen för

vad Patel och Tebelius kallar den induktiva ansatsen. Detta för att vi utgår från

verkligheten för att se vilka värden vi kan hitta där för att sedan spegla i

teoribildningen. Vi är dock väl medvetna om det kända ”svarta svanen”

exemplet som brukar framföras i detta sammanhang. Om du skulle ställa frågan

om någon svensk sett en svart svan är svaret sannolikt ”nej”. Dessa svarta svanar

lever nästan uteslutande i Australien.14 Slutsatsen att dra utifrån detta är att vi är

medvetna om att det med ett induktivt synsätt kan bli feltolkningar som i

exemplet ovan, där undersökningen förmodligen skulle ha dragit slutsatsen att

                                                
12 Gilje & Grimen, 1992. 
13 Patel & Tebelius, 1987.
14 Alvesson & Sköldberg, 1994.
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det inte finns några svarta svanar. Vårt huvudmål med studien är dock att

beskriva vad svenska företags varumärken avser kommunicera utomlands och

för att se om den svenska kulturen spelar in i vad de laddar sina varumärken

med.

2.4. KVALITATIV STUDIE

Vårt fokus ligger i att tolka och beskriva vilka värden svenska varumärken avser

kommunicera vid närvaro på en utländsk marknad. Därmed anser vi att en

kvalitativ metod är att föredra. Vi anser att vi med en kvalitativ metod kan ge en

mer nyanserad bild då dessa värden kan vara byggda på personliga uppfattningar

inom de olika företagen. Detta är därmed svårt att mäta med kvantitativa

metoder och bör förstås genom tolkning.

Fallstudier kännetecknas av att det inte är av intresse att dra slutsatser om hur de

undersökta fallen ligger i förhållande till någon bakomliggande målpopulation.

Vi är mer ute efter att beskriva de kulturella värdena i ett fåtal företag. Den

vanligaste tillämpningen med fallstudier är deskriptiva eller förklarande studier,

där frågeställningarna är relativt klara redan från början, vilket är vårt fall.

Fallstudier är oftast kvalitativa i sin karaktär. Vi kan inte säga att vi har en

renodlad fallstudie men dock en fallstudieliknande ansats. Detta beror på att vi

kommer att undersöka för få variabler/perspektiv inom ett och samma företag

för att ha en renodlad fallstudie. Studien har, som tidigare nämnts, ett

beskrivande syfte, eftersom vi ämnar beskriva vilka värden som företagen laddar

sina varumärken med utomlands.15

                                                
15 Lekvall & Wahlbin, 1993. 
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Kvalitativa undersökningar är sådana där data samlas in, analyseras och tolkas

och som inte kan kvantifieras på ett meningsfullt sätt.16 Den kvalitativa

forskningen bygger på förutsättningen att vi genom språket kan ta del av

varandras inre världar. Detta innebär att själva inifrånperspektivet är en

förutsättning för undersökningsprocessen. Undersökarens värderingar och

erfarenheter är ett hjälpmedel när undersökarna försöker komma nära de som

ska intervjuas. Värderingar och erfarenheter, dvs. hans/hennes inifrånperspektiv,

är en viktig förutsättning för att undersökaren överhuvudtaget ska kunna tolka

den information som erhålls.17 

Den kvalitativa undersökningsmetoden skiljer sig från den kvantitativa på en rad

olika sätt. En av de viktigaste skillnaderna är att en kvalitativ undersökning är

mycket mer flexibel än en kvantitativ. Flexibiliteten gäller främst två saker; hur

ny kunskap och erfarenhet förvärvad under studiens gång kan användas under

den pågående undersökningen för att fördjupa förståelsen för problematiken,

dels hur undersökningsenheterna närmas vad gäller såväl frågor som dess

ordningsföljd. Fördelen med kvalitativa studier ligger därmed i att de ger

möjlighet till fördjupad förståelse av det studerade fenomenet allteftersom ny

kunskap tillkommer. Nackdelen är att det ofta kan bli svårt att jämföra

informationen.18

2.5. PRAKTISKT TILLVÄGAGÅNGSSÄTT VID DATAINSAMLING

Ovan har vi beskrivit att problemet i uppsatsen är av hermeneutisk karaktär och

att uppsatsen har en induktiv ansats. Vidare har det beskrivits att uppsatsen är

                                                
16 Lekvall & Wahlbin, 1993.
17 Patel & Tebelius, 1987.
18 Holme & Solvang, 1997.
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deskriptiv med kvalitativa undersökningar och det känns nu naturligt att

beskriva hur själva datainsamlingen har gått till. 

2.5.1. Primär och sekundärdata

Enligt Wiedersheim-Paul och Eriksson kan man använda sig av primär eller

sekundär data när man sammanställer fakta.19 Att göra en indirekt observation

eller använda sig av sekundärdata går ut på att studera andra personers

undersökningar eller annan extern fakta som man sedan sammanställer. En

direkt observation däremot innebär att utredaren själv söker och sammanställer

fakta för ett bestämt ändamål. Det kallas också primärdata.20 Oavsett vad man

väljer för metod gäller att man ställer sig frågan om dessa fakta verkligen är av

relevans för oss, om de är tillförlitliga och om de är giltiga. Primärdata i den här

uppsatsen består av personliga intervjuer och en telefonintervju med svenska

företag som finns representerade på flera internationella marknader. De

sekundära data som använts är främst företags hemsidor, artiklar,

årsredovisningar samt facklitteratur. Vi har valt sekundärdata med omsorg och

läst mycket för att komma fram till vad som varit relevant i vår uppsats samt

varit mycket noga med att kontrollera att de fakta vi funnit varit tillförlitliga.

Referensramen exempelvis grundar sig på mycket vedertagna teorier och

väletablerade författare. Primärdata har även den granskats ordentligt för att

avgöra tillförlitligheten samt dess relevans i uppsatsen.

2.5.2. Tillvägagångssätt vid intervjuer

Man kan tycka att man borde veta hur en intervju går till. Alla har vi väl sett på

TV där det ser så gemytligt ut i soffan och alla är inställsamma och måna om sin

                                                
19 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1997.
20 Ibid.



15

egen insats. Det kan gälla som underhållningsvärde, men för att intervjun ska ha

ett värde som empiriskt material krävs att man förhåller sig kritisk till

insamlingsmetoden. Har intervjuaren ställt de frågor som krävs? Speglar det som

sagts under intervjun intervjupersonens uppfattning?21 Intervjun är endast till för

att samla fakta och information, man förutsätter också att intervjuaren har ett

syfte eller en avsikt med utfrågningen. 

”I intervjun är det den som intervjuar som styr dialogens utveckling och

processen har en i förväg bestämd riktning”.22

Lantz betonar vikten av att intervjuaren och intervjuobjektet är klara i sina roller.

Intervjuaren är den som söker information om något, och som styr dialogens

utveckling och ser till att den styrs i rätt riktning. Förhoppningsvis är det

intervjuobjektet som svarar på frågorna, då det är dennes uppgift. 

Vi har använt oss av en intervjuguide som diskussionsunderlag. Respondenterna

har oftast svarat med utläggningar. Vi har då försökt hålla oss så neutrala som

möjligt, ställt följdfrågor men försökt att inte lägga in några personliga

värderingar. I intervjuguiden skrev vi ner frågor som kändes relevanta för

uppsatsen. Frågorna utformades inte för att följas exakt, utan tanken var att de

skulle fungera som ett diskussionsunderlag. 

”Vad som är viktigt att undersöka bestäms av intervjuarens förförståelse eller

teoretiska utgångspunkter”.23

                                                
21 Lantz, 1993
22 Ibid. Sidan 12.
23 Ibid. Sidan 19. 
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2.5.3 Objektivitet

Då vi genomför en kvalitativ studie som grundar sig i att vi är tolkande och att

därmed förförståelsen kan påverka hur intervjuer tolkas är vi medvetna om

svårigheten att vara objektiva. Med det menar vi att det är svårt att inte lägga in

alltför mycket egna värderingar i intervjusvaren. Lundahl och Skärvad beskriver

objektiviteten på tre olika sätt där vi har funnit att det sistnämnda stämmer väl

överens med objektiviteten som vi tillämpar (se citat nedan). Detta är så då vi

anser att vi redovisar våra antaganden och utgångspunkter öppet.

”Fullständig objektivitet är möjlig och bör eftersträvas.”

”Medveten subjektivitet är försvarbar i samhällsvetenskapliga sammanhang

eftersom det ger de intressantaste resultaten.”

”Fullständig objektivitet är inte möjlig, men största möjliga saklighet bör

eftersträvas. Saklighet innebär bland annat att utredaren bör redovisa sina

antaganden och perspektiv öppet och tydligt”.24

Objektivitet ur intervjusynpunkt innebär att intervjuaren inte lägger några egna

värderingar i intervjufrågor eller svar. Objektivitet kan också betyda

förutsättningslös25, men det är en paradox att man ska kunna vara

förutsättningslös men samtidigt få något utrett då utredaren omedvetet sätter

förutsättningar på sin utredning genom val av begrepp, föreställningar, normer

och värderingar.26 

                                                
24 Lundahl & Skärvad, 1982. Sidan 50-51.
25 Ibid. 
26 Ibid.
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För att komma undan dessa ”ofrivilliga” förutsättningar råder Lundahl och

Skärvad till att samtidigt arbeta med flera olika uppsättningar av föreställningar

och ramar, de kallar det ”teoretisk pluralism”. Detta kan dock bli ganska svårt

och omständigt att uppnå, vilket de också håller med om. De anser att det endast

kan förekomma i riktigt stora forskningsprogram där olika intressen (politiska,

samhällsekonomiska, juridiska m.m.) arbetar med olika sidor av ett gemensamt

fokus.27 Vi eftersträvar objektivitet men då vi genom uppsatsen frågeställning

fått tyngdpunkten i ett hermeneutiskt synsätt, anser vi att vår förförståelse

påverkar oss och att vi därmed kan bli mer subjektiva i vår bedömning.

2.5.4. Urval

När alla företag/individer inte kan intervjuas (totalpopulationen) måste

undersökarna ta ställning till hur de ska välja ut de företag/individer som ska

ingå i studien.28 Vi anser oss ha gjort ett bedömningsurval för vår studie dvs.

undersökningsenheterna har valts efter vissa kriterier som vi på förhand bedömt

vara av intresse för undersökningen.29 Vi bestämde oss för att bara undersöka

svenska företag som funnits på en utländsk marknad i ett antal år (ej

nyetablerade), oavsett form, dvs. oavsett om företaget finns representerat där

genom agent, distributör eller eget försäljningskontor. Företaget måste dock ha

annonsering utomlands. Målet från början var att intervjua svenska företag som

H&M, IKEA, Volvo, Ericsson etc. som vi anser vara stora utomlands. Då vi

hade svårigheter att få intervjuer med företag på grund av tidsbrist från deras

sida, samt ovilja att ställa upp, har vi valt andra bolag som inte är helt igenom

svenskägda. 

                                                
27 Lundahl & Skärvad, 1982. Sidan 50-51.
28 Patel & Davidsson, 1994.
29 Lekvall & Wahlbin, 1993. 
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De fyra företag vi intervjuade var SAS, BT Industries, Sweco och Absolut

Vodka. Att vi fick välja andra företag tror vi dock inte har påverkat våra

slutsatser då de bolag vi intervjuat även de hade väl uttalade

varumärkesstrategier, vilket vi inte trodde om alla intervjuobjekten från början.

Urvalet kan sägas vara subjektivt då vi helt och hållet valt själva vilka företag vi

ska intervjua. Urvalets storlek bedöms från fall till fall men vanligtvis arbetas

det med relativt små urval, från bara några stycken till några tiotal enheter. På

grund av tidsbristen för denna undersökning har vi valt att intervjua fyra företag.

Att bara ha ett urval på fyra företag kan ses som ett relativt litet urval och det

hade för denna studie varit önskvärt att ha haft några fler intervjuer då det vid

varje nytt intervjutillfälle kom fram något nytt. Ett större urval där vi skulle känt

att det inte kom upp något nytt vid sista intervjun skulle ökat trovärdigheten i

slutsatserna.

2.5.5. Intervjufrågor och genomförande av intervjuerna

Vi har valt att göra personliga intervjuer och telefonintervjuer då vi anser dessa

vara de bästa intervjuformerna för vårt undersökningsproblem. Vid personliga

intervjuer och telefonintervjuer finns möjlighet att ställa följdfrågor samt be

respondenterna att förklara ett svar ytterligare.30

När vi sedan utformade våra frågor valde vi att göra en intervjuguide då vi

eftersträvade en halvstrukturerad intervju. Intervjuguiden innehåller breda frågor

med förberedda följdfrågor som ställts då inte respondenten spontant svarat på

frågorna.31 

                                                
30 Lekvall & Wahlbin, 1993.
31 Ibid.
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Innan vi utförde intervjuerna skickades intervjuguiden till respondenterna så att

de i förväg kunde tänka över det vi skulle fråga de om och förbereda sig för

intervjun. När intervjuguiden skickades ut till respondenterna fanns inte

följdfrågorna med utan de fanns bara till hjälp för oss under intervjuns gång.

Anledningen till detta var att vi inte ville styra in respondenterna till fasta

svarsalternativ, utan låta de tänka själva.

Våra intervjuer genomfördes på SAS, BT Industries, Sweco och Absolut Vodka.

Vi valde att börja intervjuerna med mer allmänna frågor, vilket vi anser vara ett

bra sätt då intervjun på ett naturligt sätt kan ledas in på det specifika

undersökningsområdet. De personliga intervjuerna spelades in på band, för att

sedan skrivas ut. Vi valde detta sätt då vi ansåg att det är svårt att hinna få med

allt då man bara tar anteckningar. Givetvis antecknade vi också då möjligheten

att bandspelaren är trasig finns. Telefonintervjun med BT Industries

genomfördes på liknande sätt som de personliga intervjuerna att en intervjuguide

skickades ut innan intervjun, sedan hade två stycken på företaget diskuterat

frågorna innan intervjun genomfördes. Vid intervjun var båda från BT med i den

så kallade telekonferensen. Vilket vi anser ha en positiv inverkan på svaren för

vår del då vi inte bara får en persons personliga uppfattning utan en bredare syn.

I fallet Absolut Vodka, visade det sig att den bäste för oss ur intervjusynpunkt,

var en man som inte längre arbetade där. Han hade dock varit anställd vid

företaget i 15 år och slutat så sent som år 2001. Vi ser det inte som ett problem

att han i dagsläget inte är anställd där då han besitter kunskap om företagets

varumärkesvärden och vad Absolut Vodka avser att kommunicera utomlands. Vi

anser att han förmodligen vet bättre än någon som är nyanställd på Absolut

Vodka.
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2.6. TROVÄRDIGHET

En studies trovärdighet och kvalitet kan diskuteras utifrån begreppen validitet

och reliabilitet. Validiteten har att göra med om mätmetoden som valts verkligen

mäter den egenskap som undersökningen avser att mäta. Validitet definieras

därmed ofta genom att besvara frågan: Mäter du vad du avser att mäta?32 I och

med att vi har gjort en genomtänkt intervjuguide anser vi att validiteten borde

vara ganska hög. Vår förförståelse, dvs. de kunskaper vi införskaffat genom åren

vid universitetet borde ytterligare stärka validiteten likväl som de kunskaper vi

förvärvat genom vår referensram. Dessutom har alla de intervjuade varit villiga

att svara på frågor som uppstått efter intervjuerna, vilket har ökat trovärdigheten

i denna uppsats då troliga missuppfattningar från vår sida förhoppningsvis har

undvikits i och med att eventuella oklarheter diskuterats med respondenten. 

Reliabilitet innebär att mätinstrumentet ska ge tillförlitliga och stabila utslag.33

Det innebär i praktiken att en annan undersökningsgrupp skulle ha kommit fram

till samma svar, då är reliabiliteten hög. Lekvall och Wahlbin förklarar

reliabilitet som mätmetodens förmåga att motstå slumpinflytande34, vilket i

realiteten är samma sak som Wiedersheim-Paul och Eriksson säger. Då studien

har tyngdpunkten i ett hermeneutisk synsätt och att vi därmed gör en mer

tolkande undersökning ser vi det som mer naturligt att olika undersökare kan få

olika svar, eftersom vi upplever och tolkar på olika sätt. 

                                                
32 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991; Patel & Davidsson 1994
33 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991.
34 Lekvall & Wahlbin, 1993.
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2.7. GENERALISERBARHET

När man som i denna uppsats bygger slutsatser och analys på intervjuer, gäller

det att få fram fakta som är tillförlitliga. Wiedersheim-Paul och Eriksson anser

att man ska förhålla sig kritisk till de fakta man får fram. Många fel kan smyga

sig in, alltifrån hur man tolkar ett intervjusvar till hur man använder sig av valda

modeller.35 Därför kan man inte generalisera i den grad man kanske skulle vilja.

Vi har dock inte med denna uppsats haft som syfte att dra generella slutsatser,

utan försökt beskriva vad för slags kulturella värden intervjuobjektens

varumärken avser kommunicera utomlands.

2.8. METOD- OCH KÄLLKRITIK

Vi har i metodkapitlet försökt att vara kritiska till vårt egna metodval och tagit

upp eventuell kritik till val av metod under varje del. Vi kan dock betona några

punkter ytterligare här under metod- och källkritiken.

Det skulle ha varit önskvärt att ha intervjuat några fler företag i den här studien

för att som vi nämnde tidigare, kunna känna att det inte kom upp något nytt vid

sista intervjutillfället, men då tiden var knapp kunde vi inte uppnå det och det

gör att trovärdigheten i slutsatserna blir lite lägre. Vi har dock försökt redovisa

svaren på ett så trovärdigt sätt som möjligt, och målet har inte varit att dra

generella slutsatser utan mer beskriva vad de undersökta företagens varumärken

avser kommunicera utomlands.

                                                
35 Wiedersheim-Paul & Eriksson, 1991.
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Vi använde oss av två olika intervjuformer dels personliga intervjuer och en

telefonintervju. Valet av telefonintervju låg helt på respondentens sida. Om vi

hade fått välja hade vi bara gjort personliga intervjuer. Vi är medvetna om att det

finns vissa nackdelar med telefonintervjuer som att det inte går att läsa

personens kroppsspråk. Vi har givetvis tänkt på att det kan ha påverkat i någon

form men kommit fram till att det förmodligen inte har påverkat resultatet av

intervjun då vi inte har lagt så stor vikt vid kroppsspråket vid de andra

intervjuerna.

Valet av intervjupersonerna har gått till på så vis att vi har kontaktat företagen,

förklarat vårt syfte och sedan fått tala med den som de ansåg vara lämplig.

Ibland blev det några turer fram och tillbaka och vi hamnade helt galet i vissa

fall. Till sist kändes det dock som om vi fått prata med den som varit mest

lämpad att svara på våra frågor.

Vi är medvetna om att vi som intervjuare kan ha påverkat respondenternas svar.

Vi har dock i den mån vi kunnat försökt att undvika det genom att bland annat

ställa breda frågor och sedan låtit respondenten fritt svara på frågan.

Då vi själva har valt de teorier som används i uppsatsen uppstår en viss form av

subjektivitet då vi i referensramen ej kan redogöra för alla teorier inom

varumärkes- och kulturområdet. Vi har dock försökt att vara mångsidiga och

reflekterande i den mån det gått. Referensramen innehåller teorier som är

väletablerade inom de aktuella områdena, vilket vi märkt då de ofta refereras av

andra författare. Vi är ändå medvetna om den begränsade objektiviteten vad

gäller val av teorier.
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3. REFERENSRAM DEL 1 - VARUMÄRKE

I det här kapitlet behandlas den teoretiska syn på varumärken som den valda

litteraturen ger. Först presenteras en allmän del om varumärken där begreppet

varumärke förklaras för att ge läsaren ökad förståelse för ämnet. Därefter

behandlas valda och väletablerade varumärkesteorier.

3.1. INLEDNING – VAD ÄR ETT VARUMÄRKE?

Det är många författare som försökt att förklara med ett fåtal ord vad ett

varumärke är. En av dessa är Kotler.

”A brand is a name, term, sign, symbol, or design, or a combination of them,

intended to identify the goods or services of one seller or group of sellers and to

differentiate them from those of competitors.”36

Kapferer ger en definition som även belyser vikten av att hantera varumärket

separat från produkten.

”A brand is not a product: it is the product’s source, it’s meaning, and it’s

direction, and it defines it’s identity in time and space. Businesses are

discovering that brand equity must be managed, nurtured and controlled.”37

Varumärket är en symbol för ett företag eller en produkt och ett redskap för att

bygga och kommunicera dess förtroende och rykte. Symbolen kan uttryckas på

många olika sätt, den kan representera många olika värdedimensioner och den

                                                
36 Kotler, 1994. Sidan 556.
37 Kapferer, 1994. Sidan 3.
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kan vara något som företaget vårdar och bygger eller exploaterar och negligerar.

Oberoende av hur varumärket laddas så förblir det en symbol för ett företag, en

produktgrupp, en enstaka produkt, en individ, en grupp människor, ett antal

servicetjänster, eller en kombination av flera eller alla dessa uttryck. Att bygga

ett starkt varumärke är lika viktigt för den lokale hantverkaren som försöker

skapa sig en profil som för multinationella hi-techföretag.38

Ett bra varumärke representerar ett förtroende. Att skapa ett förtroende är en

nödvändig del av framgångsrikt varumärkesladdande, inte bara ur leverantörens

synvinkel utan också ur kundens perspektiv. Varumärken och laddande av

varumärken är inte bara en marknadsavdelningsaktivitet. Det är något som har

betydelse och relevans för hela företaget eftersom, förhoppningsvis, alla

aktiviteter och avdelningar gör något som påverkar produkterna eller tjänsterna

som företaget erbjuder.39

3.2. VARUMÄRKETS BESTÅNDSDELAR

Då vi undersöker vilka värden som svenska företag avser kommunicera

utomlands är det viktigt att läsaren förstår vad ett varumärke kan vara laddat

med. För att ge läsaren förståelse för varumärkets värdeskapande variabler

kommer vi kort att presentera Aakers modell och förklara vad de fem

beståndsdelarna betyder. Vi kommer dock inte vidare att behandla denna modell

utan den finns endast med för att ge läsaren ökad förståelse.

                                                
38 Nilsson, 2000.
39 Ibid.
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Märkeslojalitet

Grunden i ett varumärkes värde kommer enligt Aaker av det förtroende och den

lojalitet som den existerande kundkretsen har för varumärket. Dessa

konsumenter är de som redan har valt att använda produkten eller tjänsten och

anser att den är tillräckligt bra för att fortsätta använda den. Konsumenter är

naturligtvis av varierande grad lojala till ett varumärke. Lojalitet är enligt Aaker

en starkt bidragande faktor till varumärkets värde. Målet med märkeslojalitet är

att attrahera konsumenter som köper produkten, tycker om den och inte vill byta

till någon annan. Detta görs då genom att kommunicera värden,40 och det är

dessa värden vi undersöker i denna uppsats.

Märkeskännedom

Varumärkets plats i konsumentens medvetande är avgörande för hur

konsumenten förhåller sig till varumärket. Om konsumenten inte känner till ett

varumärke eller vilken typ av produkt som det representerar eller, ännu värre,

inte ens känner igen varumärkesnamnet, så är medvetenhetsgraden hos

konsumenten väldigt låg. Medvetenheten hos konsumenten om ett varumärke

höjer varumärkesvärdet på grund av att något som är välkänt oftast också är

omtyckt. När ett varumärke är igenkänt finns det en möjlighet att konsumenten

skapar fler associationer till det varumärket, konsumenten har skapat en position

för varumärket i sitt medvetande. 

När en konsument överväger att köpa en ny produkt har han/hon förmodligen ett

antal varumärkesnamn i sitt medvetande (choice set). Förmodligen kommer

köpbeslutet att vara något av dessa varumärken som personen haft i sitt

                                                
40 Aaker, 1991.
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medvetande. Det är således av stor, om inte avgörande betydelse för ett

varumärke att vara känt hos konsumenten så att de finns med bland de

varumärken som övervägs inför ett köp.41    

Upplevd kvalitet

Kvaliteten som ett varumärke är förknippat med är en annan viktig del i vad som

utgör ett varumärkes värde. En produkt kan hålla en mycket hög kvalitet utan att

varumärket associeras med detta. En produkt kan däremot sällan ha dålig

kvalitet och samtidigt ett varumärke som förknippas med bra kvalitet,

åtminstone inte någon längre tid. Den kvalitet som konsumenten upplever att en

produkt har är inte en objektiv bedömning eftersom varje konsument värderar

kvalitet utifrån sina preferenser och utifrån vad han/hon förväntar sig av en

produkt.

Att ha ett varumärke som konsumenten förknippar med god kvalitet bidrar till

varumärkets värde på flera sätt. Det kan exempelvis vara kvaliteten som avgör

om en konsument väljer att köpa en speciell produkt. En god kvalitet kan även

vara ett sätt att differentiera sin produkt ifrån andra konkurrenter. Om kvaliteten

upplevs som hög kan ett högre pris tas ut och tillåter därmed högre marginaler.

Ett varumärke med god kvalitet har goda möjligheter att utvidgas till att omfatta

andra produkter. Det kan även ge fördelar i hur varumärket blir bemött bland

distributörer.42

                                                
41 Aaker, 1991.
42 Ibid.



27

Varumärkesassociationer

De känslor och åsikter som en konsument har om ett varumärke bygger på vad

personen associerar det med. Det är associationerna som skapar uppfattningen

av varumärket. Dessa associationer kan ses som mer eller mindre korrekta. De är

ändå väldigt användbara när konsumenten ska välja mellan flera olika

varumärken. Möjligheten för en varumärkesinnehavare att kommunicera med

något som en logotyp eller ett namn är grundläggande för vad som ger

varumärket dess innehåll.

Konsumentens associationer till varumärket förenklar beslutsprocessen kring

köp av en vara eller tjänst. Det reducerar informationsbehovet hos konsumenten

och skapar på så sätt värde i varumärket. Ett varumärke som förmedlar en

association av intelligens och avancerad teknologi ger konsumenten en känsla av

att det är så utan att han/hon behöver undersöka alla produkter på marknaden

eller ens den som han/hon funderar på att köpa. Likväl så hjälper associationer

till med att skapa en känsla av att ett varumärke är unikt och speciellt. Det

hjälper till att skapa positiva känslor kring varumärket och differentiering från

andra varumärken.

Att hantera associationer kring ett varumärke är således någonting som är

avgörande för hur ett varumärke uppfattas och hur väl det blir mottaget hos

konsumenten. Ett varumärke kan uppfattas olika, både ur geografisk och ur

demografisk synpunkt. Det finns ytterst få, om ens några varumärken som

uppfattas lika och associeras med samma saker världen över. Det är därför

mycket viktigt att det finns medvetenhet om detta i varumärkeshanteringen.43 

                                                
43 Aaker, 1991.
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Associationer kan uppstå utifrån många olika aspekter. Exempelvis får

människor ofta associationer till produktegenskaper, land, personlighet, pris och

användningsområde. Att en vara påverkas av sitt ursprungsland behöver inte

betyda att det alltid är så. Det kan vara ett medvetet val från företagets sida att

låta de kulturella influenserna påverka varumärket eller inte. 

Patent och relationer i distributionskedjan 

Varumärkets beståndsdelar utgörs även av de rättigheter som varumärket

innebär. Det kan vara den juridiska registreringen av företagsnamnet och olika

typer av patent på namnet. Ett starkt varumärke har även fördelar vad gäller

distributionsnät. Affärer är oftast mer benägna att saluföra varumärken med gott

rykte än de med dåligt rykte. 44

3.3 IDENTITETSPRISMAT

När vi nu har utrett vad det är som ger ett varumärke dess värde kan vi gå in på

Kapferers modell som tar upp ytterligare en faktor som definierar ett varumärkes

särart, kvalitet och unikhet, nämligen ett varumärkes identitet. Kapferer anser att

ett varumärke behöver en identifierad identitet för att kunna vara ett bra eller

starkt varumärke. Detta är något som vi inte finner i Aakers modell av

varumärkeskapitalet (se ovan) och därför anser vi det vara av vikt att beskriva

Kapferers modell för att ge djupare förståelse för vad som skapar varumärkets

värde.45

                                                
44 Aaker, 1991.
45 Kapferer, 1994.
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Varumärkets identitet kan ses som det man känner igen ett varumärke på, som de

unika särdrag som gör att just det varumärket är det som det är. Ett varumärkes

identitet kan jämföras med att en person har ett identitetskort som beskriver

personen vilket är en klar och tydlig definition av personen ifråga. Ett

varumärke behöver något liknande, vilket betyder att med varumärkesidentitet

att den ska vara konsekvent hos alla produkter, för att identiteten inte ska skadas.

I annat fall kommer konsumenten kanske känna att det är flera varumärken med

flera identiteter vilket kan medföra att varumärket tappar styrka och integritet.

Att ett varumärke har en identitet innebär att det står för en bestämd sak och

följer en egen individuell plan.

Varumärkets image är enligt Kapferer kopplat till företagets identitet. Imagen

utgör den bild av identiteten som konsumenten uppfattar. Detta innebär att

mottagarens tolkning av de signaler som varumärket sänder ut, delvis genom sin

identitet, men även med hjälp av andra faktorer som står utanför varumärkets

identitet, påverkar bilden av varumärket. Sådana faktorer kan vara till grund för

att företag inte har en klar bild av vad varumärket har för identitet och därför

liknar andra varumärken, vilket då leder till att varumärket inte kan

differentieras ifrån andra. Det kan även, av samma anledning, vara så att företag

försöker få sitt varumärke att tilltala alla konsumentgrupper med olika signaler.

Detta kan leda till att varumärket blir betraktat som opportunistiskt och tappar

därför substans. Det i sin tur kan leda till att varumärket i konsumentens ögon

uppfattas som oärligt. Risken är också att det till slut glöms bort.46

Kapferer menar på att för att ett varumärke ska kunna bli starkt och förbli det så

måste det vara troget sin identitet. Skillnaden mellan identitet och image är att

identitet ska vara varaktig, sammanhängande och realistisk. Imagen däremot kan

                                                
46 Kapferer, 1994.
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vara mer påverkad av idealism, ombytlighet och opportunism eftersom imagen

är konsumentens uppfattning av identiteten.47

Kapferer beskriver varumärkesidentiteten med hjälp av en figur som kallas

identitetsprismat, vilken presenteras nedan.

Figur 2. Källa: Kapferer, 1994. Sidan 43.

Fysik

Ett varumärke har vissa fysiska attribut som konsumenten först kommer att

tänka på när varumärket nämns. Det kan vara logotyp, förpackning, kvalitet,

form och färg. Den fysiska utformningen ska motsvara produktens positionering

och egenskaper. Den fysiska utformningen av en tjänst är dock svårare att

beskriva. 

                                                
47 Kapferer, 1994.

Sändarens Bild

Mottagarens Bild

Fysik Personlighet

Ex
te

rn
al

is
er

in
g

Relationer Kultur Internalisering

Reflektioner Självbild



31

Kapferer menar att den fysiska utformningen av en produkt ligger till grund för

varumärkets identitet men att det inte är tillräckligt för att skapa ett helt

varumärke.

Relationer

Varumärket ses som en relation eftersom det ofta möjliggör ett immateriellt

utbyte mellan personer. Detta är speciellt starkt inom servicesektorn, men även i

varumärken som exempelvis YSL där varumärket har en känsla av förförelse i

sig, en underförstådd sensuell kvinna-man relation som genomsyrar både

produkterna och kundens lockelse. Ett annat exempel är American Express som

låter sina kunder förstå att de är utvalda och ytterligare förmedlas vilken relation

kortinnehavaren har till företaget, beroende på vilken färg det är på kortet. 

Reflektioner

Varumärket reflekterar även konsumentens uppfattning om vem som använder

produkten. Denna bild är inte nödvändigtvis varumärkets målgrupp, utan

fungerar mer som en idealbild som användaren har och vill uppnå. Ett exempel

är Lacoste där målgruppen kanske inte alltid är tennisspelare, men ändå

marknadsförs varumärket som en tenniströja.

Personlighet

Varumärket kan sägas ha en personlighet, vilken ofta är kopplad till vilken

karaktär varumärket har. Ofta kopplas varumärken till en person en så kallad

”spokesperson” det kan vara en filmstjärna eller rockstjärna eller någon annat.

Det kan ge varumärket känslan av att ha personlighetsattribut som finns hos



32

människor som exempelvis att det är kompetent, förtroendefullt, humoristiskt

etc.

Kultur 

Ett varumärke har en kultur från vilken underliggande produkt kommer ifrån.

Det behöver inte vara en nationell kultur utan det kan vara en företagskultur.

Detta betyder att varumärket förmedlar associationer till en viss typ av

levnadssätt och filosofi. Det ger varumärket karaktär och inspirerar

konsumenten att köpa någonting mer än en produkt. Varumärket rättfärdigar

produkten och skapar mening för konsumenten. Begreppet kultur kommer att

behandlas under referensram del två; kultur. 

Självbild

Denna del av identitetsprismat handlar om konsumentens egen självbild. Med

det menas att genom konsumentens relation med olika varumärken utvecklas en

inre bild av vem han/hon är och vilken relation denne har med sig själv.

Kapferer tar exempelvis upp Porsche-ägare som för att bevisa något för sig

själva köper en Porsche.

Identitetsprismats vänstra sida i figuren tar upp variabler som är knutna till

varumärkets synliga aspekter och som förmedlar varumärkets budskap utåt. På

den högra sidan är de variabler som är mer bundna till varumärket, varumärkets

”själ”. Här kan man säga att de kulturella delarna av varumärket kommer in,

vilka värderingar varumärket är laddat med. Hur det påverkas av nationell, affärs

och företagskultur. 
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Syftet med identitetsprismat är att värdera ett varumärkes styrkor och svagheter

på ett mycket mer direkt sätt än vad som går att göra då endast insamlade

imagedata analyseras. Med hjälp av prismats struktur går det relativt lätt att se

inom vilka områden ett varumärke är svagt respektive starkt.48

                                                
48 Kapferer, 1994.
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4. REFERENSRAM DEL 2 - KULTUR

Då en viktig del i den här uppsatsen handlar om kultur känns det relevant att ta

upp begreppet kultur och vad det står för, framförallt vad vi menar med kultur

då många paralleller och dragningar kommer att göras mellan

varumärkesteorierna och kulturteorierna. 

4.1. VAD ÄR KULTUR?

Ordet kultur är svårdefinierat. Många kan ordet och vet vad det betyder men har

sedan svårt att sätta ord på det. Det finns många definitioner, och vi vill gärna

belysa ett flertal så att förståelsen för fenomenet kultur kan öka. I boken

”Culture in International Business”, förklaras kultur så här enligt Terpstra och

Davis:

”… en inlärd, delad, driven, till varandra relaterad uppsättning av symboler,

vilkas mening tillhandahåller en rad riktningar för medlemmar i ett samhälle.

Dessa riktningar tillsammans, skapar lösningar till problem som alla samhällen

behöver lösa om de ska fortsätta vara livskraftiga.”49

Terpstra och Davis menar alltså att kultur för dem är en uppsättning av symboler

som samhället och dess invånare kan använda sig av för att lösa problem.

Genom gemensamma föreställningar minskar påfrestningar och konflikter. 

                                                
49 Terpstra/David, 1991, i boken Helgesson, 1996. Sidan 9. Fritt översatt.
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En annan definition är Kotlers, som är något enklare att förstå än Terpstra och

Davis:

”Samhället som människor växer upp i formar deras grundläggande

övertygelse, värderingar och normer. Människor absorberar, nästan omedvetet,

en världsbild som definierar deras relation till dem själva, till andra, till naturen

och till universum.”50

En i kultursammanhang känd författare är Hofstede. Vi vill gärna belysa hans

definition och poängtera att denna definition är den som vi sympatiserar mest

med. Främst därför att den på ett klart och tydligt sätt anger vad kultur är. 

”den kollektiva programmering av intellektet, vilje- och känslolivet som gör att

medlemmar från en grupp eller kategori skiljer sig från andra människor.”51

4.2. KULTURNIVÅER

Dessa nivåer utgör olika synlighetsgrader av kulturella aspekter. Många

författare beskriver dessa nivåer på ett likartat sätt. Vi kommer nedan att

beskriva två olika sätt författare valt att visa de olika kulturnivåerna. Detta för

att öka förståelsen för att den synliga delen av en kultur grundar sig på djupa

värderingar, vilka är viktiga att ta hänsyn till då en individs kultur studeras.

Bilden av ett isberg är, som vi har uppfattat det, antagligen en av de vanligaste

illustrationer av begreppet kultur. Moberg och Palm52 är några av de författare

som liknar kulturen i ett land med ett isberg, där endast 10% är synlig och

                                                
50 Kotler, 2000. Sidan 161.
51 Hofstede, 1991. Sidan 342. 
52 Moberg & Palm, 2000.
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resterande del gömd under ytan. Den synliga delen, som kan benämnas

beteenden och yttringar, ger uttryck åt till exempel kläder, matvanor och

byggnader. Den osynliga delen kan delas in i två nivåer, där den första handlar

om attityder, värderingar och ideal. I den andra nivån, längst ner i isberget, finns

de djupa kulturella antaganden som till exempel en kulturs världsbild eller

livsåskådning. 

Hall menar att kultur består av två komponenter, segmentskomponenten och

ingredienskomponenten (segments and ingredient components). Vad gäller den

första komponenten svarar den på frågan ”vilka talar vi om?”. Det kan bland

annat handla om nationalkulturer, affärskulturer, regionala eller

avdelningskulturer. Det finns tre huvudsakliga inslagskomponenter, vilka kallas

ABC, A-artifacts; synliga bevis, B-behaviour; beteende, C-core value;

kärnvärden. Dessa kan ses som olika nivåer av kultur. Nivåerna kan beskrivas

enligt följande:53

� A – artifacts and etiquette. Denna ytliga nivå är även det mest synliga och

konkreta elementet av kultur. Karaktärsdragen i denna nivå delas av

individer och grupper av individer. Språket tillhör denna kategori, liksom

bland annat hälsa och klädstil.

� B – behaviour and actions. Denna något djupare nivå förklarar hur

personer gör saker. Det kan handla om hur ett företag löser problem eller

hur ett företag fattar beslut. Språket som sådant tillhör nivå A, men hur

språket används för att uttrycka sig tillhör denna kategori.

                                                
53 Hall, 1995.
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� C – core moral, beliefs and value. Den tredje och djupaste nivån visar

kulturella särdrag såsom vad som anses vara rätt och fel, rättvist eller

orättvist. 

Vi anser att ovan beskrivna kulturella nivåer är väsentliga att förstå och ha som

utgångspunkt då de utgör olika dimensioner på nedan beskrivna national

respektive affärskultur. 

4.2.1. Symboler

Symboler står för mycket av det mer konkreta i kulturen. Symboler kan vara

ord, gester, bilder eller objekt som har särskild betydelse, vilken bara känns igen

av dem som delar kulturen54. Det kan vara ord, en jargong, en viss klädstil eller

statussymboler. Ortner i Ehn/Löfgrens ”Kulturanalys” beskriver nyckelsymboler

som ”centrala symboler som innehåller förtätade budskap om grundläggande

tänkesätt och värderingar”55. Hon menar att det finns två typer av

nyckelsymboler; summerande och utvecklande, där summerande symboler

vädjar till känslan, de är fenomen som laddas med sakrala stämningar. Ett

exempel på det kan vara ditt lands flagga, som för somliga skapar starka känslor

och patriotism eller något som får dig att verkligen bli emotionell. Den

summerande symbolen handlar om engagemang och känslor. 

Den utvecklande symbolen däremot är mer ett redskap för att sortera känslor och

idéer, att göra dem hanterliga.56 Det är en symbol som är mer praktisk att

använda än den summerande symbolen som skapar känslor som är svåra att sätta

namn på. Ortner menar också att det finns två sorters utvecklande symbol,

                                                
54 Hofstede, 1991. Sidan 16.
55 Ehn/Löfgren, 1982. Sidan 24.
56 Ibid.
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rotmetaforer och nyckelscenarier. Rotmetaforer är grundläggande liknelser, som

får oss att förknippa saker och händelser med saker som är grundläggande för

oss. Synen på samhället ses som en organism och Ornter tar själv upp exemplet

om de boskapskötare som refererar allt de ser och hör till boskapsskötsel. På

samma sätt kan man säga att grundläggande liknelser alltså är våra egna

parametrar och referensramar för att passa in intryck vi utsätts för.  

Nyckelscenarier däremot är ett ”kulturellt handlingsprogram”57 en slags förebild.

Ortner menar att det viktiga är inte att klassificera de symboler vi har, då

symbolernas gränser kan vara flytande, utan istället försöka se samband mellan

symboler, metaforer och ritualer som kan öppna våra ögon för ett mer centralt

budskap eller tema i den kultur som vi studerar. Med det kulturella

handlingsprogrammet kan då menas att man inte ska binda sig vid en speciell

symbol, utan vidga sina vyer och på så sätt få ett annat perspektiv på tillvaron

man befinner sig i eller studerar. Exempel på nyckelscenarier kan vara att ställa

sig frågan ”vad är typiskt svenskt?” Kanske svarar du ”mammas köttbullar”,

luciafirande, ordning och reda, surströmming osv. Vilka centrala värden och

känslor innehåller köttbullarna och för vilka svenskar, är det för alla eller för

bara vissa? Tittar man då närmare på t.ex. mammas köttbullar så är ju inte

köttbullarna de centrala och de typiskt svenska. Det är hela kontexten kring

köttbullarna som gör det hela typiskt svenskt; köttbullarna serveras i ett varmt

kök med broderad duk, gnistrande snö utanför, hemgjord lingonsylt på bordet,

Bingolotto på TV etc.58 

                                                
57 Ehn/Löfgren, 1982. Sidan 25.
58 Daun, 1998.
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4.2.2. Hjältar

Hjältar är personer, levande eller döda, verkliga eller imaginära, vilka besitter

karaktärsdrag som är högt prisade i en kultur, och därför tjänar som modeller

för uppförande.59

Hofstede menar att vi behöver personer eller karaktärer som vi kan se upp till.

Det behöver inte vara en köttslig person, det kan likväl vara en fantasi- eller

seriefigur. Olika länder har olika kulturella hjältar, t.ex. Asterix i Frankrike,

Snobben i USA, Ollie B Bommel i Holland. 

4.2.3. Ritualer

Ritualer är enligt Hofstede kollektiva aktiviteter. De behövs egentligen inte för

att man ska uppnå önskvärda mål, med de anses i en kultur vara socialt

nödvändiga. De utförs för sin egen skull. Det kan vara olika sätt att hälsa på eller

uppträda. Ett exempel på ritual kan också vara affärs eller politiska möten där

oftast inget rationellt blir uträttat men som ger mycket socialt och kulturellt. 

4.2.4. Värderingar

Värderingar är något av det första vi lär oss. Inte i fysisk mening, utan det är

något som kommer undermedvetet. De flesta tioåriga barn har ett grundläggande

värderingssystem, mer eller mindre frivilligt, och dessa värderingar stannar

också ofta kvar hos oss då de kom så tidigt i livet.60 De är också svåra att förstå

                                                
59 Hofstede, 1991. Sidan 16.
60 Hofstede, 1991. Sidan 18.
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då man som utomstående oftast inte kan upptäcka eller diskutera dem. Man kan

enbart förstå dem utifrån de sätt personer agerar. 

Värderingar är inriktade känslor och har därför en plus och minussida. Det kan

vara ont/gott, fult/vackert, onormalt/normalt, paradoxalt/logiskt eller

irrationellt/rationellt. 

Man bör också skilja på det önskvärda och det önskade i människors uttalanden

om sina värderingar. Vad gäller det önskvärda så vänder det sig till människor i

allmänhet och är formulerade så att man kan svara ja eller nej, rätt eller fel på

frågan. I teorin är ju alla för rättfärdighet och mot synd och svar på önskvärda

frågor visar ofta vad människor anser vara synd respektive dygd. Det önskvärda

har bara en svag likhet med verkligt beteende, och människors uttalanden där

behöver inte överensstämma hur dessa människor sedan uppför sig i praktiken,

framförallt när de tvingas välja mellan mer eller mindre, för dem, fördelaktiga

alternativ. 

I motsats till detta finns det önskade som ofta är formulerat i orden jag och du

och vad vi tycker är centralt och viktigt. Hofstede anser att det som skiljer det

önskade från det önskvärda är våra normer. Normer är de standardvärderingar

som förekommer inom en grupp eller kategori av människor.61 Det önskvärda

har då en absolut norm, det gäller vad som är etiskt rätt och relaterar till det

ideologiska. Det önskade däremot är statistiskt och visar majoritetens val, och

har då också en mer praktisk betoning. 

Sammanfattningsvis kan man säga att dessa tre kulturuttryck kan anta det

gemensamma namnet ”sedvänjor”. Hofstede har gjort en modell som visar de

                                                
61 Hofstede, 1991. 
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olika djupen på dessa kulturella uttryck där symboler är de ytligaste och

värderingar de djupaste. 

Figur: 3. ”Lökdiagrammet”. Kulturmanifestationer på olika nivåer.
Källa: Hofstede, G. Organisationer och kulturer, 1991. Sidan 17. 

Som symboler, hjältar, och ritualer är de synliga, men deras kulturella innebörd

är däremot osynlig och finns bara på det sätt som dessa ”sedvänjor” tolkas av de

i just den kulturen införstådda. 

4.3. NATIONELL KULTUR

Eftersom nästan alla människor tillhör någon slags grupp eller kategori, och ofta

flera samtidigt, kan man säga att alla har olika nivåer av mental programmering.

En sådan mental programmering kan vara nationell kultur. Nationell kultur

stammar från det land man kommer ifrån. Att säga att det enbart finns nationella

kulturer baserade på våra idag uppritade nationsgränser är farligt då kulturen

också kan vara uppdelad på regional/etnisk/religiös och språkligt anknytande

nivå, särskilt som de flesta länder består av kulturellt skilda regioner.62

                                                
62 Hofstede, 1991.
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Då våra nationsgränser är något som tillkom på 1900-talet och således inte har

funnits så länge ska man inte jämföra nationer med samhällen. Ett samhälle är

en historiskt och organiskt utvecklad form av social organisation. Människor har

själva valt om de ska tillhöra samhället eller inte och är inte av någon en

påtvingad process. Därför stämmer begreppet ”gemensam kultur” bättre överens

med samhälle än med begreppen nation eller land. Idag finns också många

minoriteter utan nation eller land, ska de då inte få ha någon kultur för att de inte

har ett land? Nämnas kan exempelvis kurderna, zigenarna, de belgiska

flamländarna och förut även judarna. De har förvisso fått en nation att kalla sin,

men om det löst några problem gällande deras kulturutövande är tveksamt. 

Det som man däremot kan se till som gällande inom både en nation och ett

samhälle, utan att det för den skull nödvändigtvis behöver vara så, är att det

finns starkare krafter för vidare integration. Ofta finns ett dominerande nationellt

språk, gemensamma massmedia, ett nationellt utbildningssystem, ett nationellt

politiskt system och nationell representation i sportevenemang med en stark och

känslomässig attraktion, osv. Även om många nationer har dessa drivande

krafter kan det vara så att dessa krafter ändå inte når in i de mest homogena

samhällena där man fortfarande talar ”sitt” språk, kanske inte är skriv och

läskunniga, och utövar särskilda seder och ritualer. Hofstede betonar därför att

man vid jämförelser av kulturella skillnader ska iaktta försiktighet när man tittar

på nationer. Kanske är det bättre att jämföra folkgrupper eller folkslag. Rent

praktiskt kan det däremot vara svårt att tala om folkgrupper eller folkslag,

istället ska man försöka se till de nationella kulturer då det är oerhört mycket

lättare att erhålla fakta om nationer än om organiskt likartade samhällen. Även

Forss63 menar att det finns anledningar till att fokusera på länder, dels för att

stater under sina långa historier integrerat olika mindre kulturgrupper, dels för

                                                
63 Forss, 1987.
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att nationell förvaltning och lagstiftning har satt sin prägel på länder och dess

invånare. En tanke är också att invånare i en viss nation delar vissa specifika

grundläggande värderingar och har en likartad verklighetsuppfattning, samt att

dessa kommer till uttryck i deras beteende64.

Nationalkulturer är inte något klart avgränsat eller permanent, menar Daun65.

Kulturen flyter i verkligheten i tid och rum och mellan olika sociala miljöer,

detta går dock inte att ta hänsyn till vid undersökningar, då kulturen måste

fixeras. En grundläggande faktor vid beskrivandet av ett lands kultur är

jämförelsen med andra länders kulturer. Detta betyder att det enbart behöver

vara t ex 10 % av ett lands befolkning som har en speciell egenskap, för att

denna ska beskrivas som specifik för en nationalitet. Denna egenskap blir en del

av den nationella kulturen eftersom 10 % är mycket jämfört med hur många som

har den egenskapen i en annan nation. 

Då meningsfulla jämförelser ska göras mellan olika kulturer är, enligt Lewis,

vissa generaliseringar beträffande de egenskaper som kännetecknar en viss

nationalitet ofrånkomliga. När nationella kulturer jämförs är det viktigt att tänka

på att det inte är enstaka individer som jämförs66. Det blir nödvändigt att bortse

från individuella skillnader och koncentrera sig på det som förenar individerna.

Detta då hela ett lands befolkning med all säkerhet inte har de särdrag som

bildar en nationalkultur. I till exempel det svenska samhället finns det dock

enligt Daun tillräckligt många människor som har tillräckligt lika kulturer och

som skiljer sig från andra nationaliteter tillräckligt mycket. Vi anser att det är

möjligt att tala om nationalkultur, men vi vill göra läsaren uppmärksam på att

det handlar om stereotyper då vi beskriver den svenska nationalkulturen. 

                                                
64 Lewis, 1997.
65 Daun, 1998.
66 Bjerke, 1998.
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4.3.1. Hofstedes dimensioner 67

Hofstede har genom en undersökning av det multinationella företaget IBM

kunnat urskilja fyra olika nationalkulturella skillnader; maktdistans,

individualism kontra kollektivism, maskulinitet kontra femininitet samt

osäkerhetsundvikande. Senare identifierade Hofstede även genom en

undersökning av studenter, en femte dimension, kortsiktighet kontra

långsiktighet. Hofstede menar att nackdelen med dimensionella modeller är att

det blir svårt att föreställa sig något då modellen visar fyra eller fem

dimensioner.

Maktdistans betecknar den utsträckning som de mindre mäktiga medlemmarna

av organisationer eller institutioner inom ett land accepterar och förväntar sig

ojämn maktfördelning. Hofstedes undersökning visar att Sverige är ett land med

liten maktdistans, det vill säga, individerna förväntar sig en jämn

maktfördelning. I ett land med stor maktdistans fostras barnen till att lyda sina

föräldrar och det uppmuntras inte till självständighet. I ett land med liten

maktdistans uppfattar överordnade och underordnade varandra som ungefär

jämlika. Företagen i dessa länder brukar karaktäriseras av platta organisationer,

decentralisering samt ett begränsat antal chefsnivåer. I samhällen med liten

maktdistans ska lagen garantera att alla oavsett status har lika rättigheter. Här ses

maktutövande som något som ska vara legitimt och underkastat moralisk

bedömning. 

Individualism kontra kollektivism beskriver graden av individintegrering i

grupper. I länder som präglas av individualism är bundenheten mellan individer

lös, alla förväntas se efter sig själva. Med kollektivism menas att människor från

                                                
67 Hofstede, 1991.
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födseln integreras i starka grupper. I Hofstedes undersökning visas att Sverige

var det tionde mest individualistiska landet av femtio länder. Hofstede menar att

det finns ett samband mellan maktdistans och kollektivism kontra individualism.

Länder med stor maktdistans tenderar att vara mer kollektivistiska, medan

länder med liten maktdistans tenderar att vara mer individualistiska. I

individualistiska länder är uppriktighet viktigt. Barnen lär sig säga sanningen

även om den sårar och konflikthantering tillhör det normala. Anställda på

företag i dessa länder ses som individer med egna behov. Arbetet ska organiseras

så att den anställdes och arbetsgivarens intressen sammanfaller. 

Maskulinitet kontra femininitet behandlar distributionen av roller mellan könen.

I samhällen som präglas av maskulinitet är de sociala könsrollerna tydligt

åtskilda. Män förutsätts vara självhävdande, tuffa och inriktade mot materiell

framgång. Kvinnor i dessa samhällen förutsätts vara mer anspråkslösa, ömma

eller mjuka samt engagerade av livets kvalitet. Samhällen som präglas av

femininitet kännetecknas av att de sociala könsrollerna överlappar varandra,

både män och kvinnor förutsätts var anspråkslösa, ömma eller mjuka, samt

inriktade på livskvalitet. 

Sverige visade sig i undersökningen vara det land som var minst maskulint. I

feminina länder lär sig både det kvinnliga och manliga könet att vara

anspråkslösa och icke-ambitiösa. Försök till att vara bäst och självhävdande

beteende anses inte positiva inom feminina samhällen, medan dessa egenskaper

uppskattas i maskulina länder. I feminina länder löses konflikter främst med

hjälp av kompromisser och förhandlingar. Maskulina och feminina länder är bra

på olika slags verksamhet. Maskulina länder är konkurrenskraftiga inom

tillverkningsindustrier, då de framställer saker och ting effektivt, bra och snabbt.

Feminina länder däremot har en fördel inom branscher i tjänstesektorn såsom

konsultverksamhet, transporter, tillverkning enligt kundspecifikationer osv. 
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Osäkerhetsundvikande mäter i hur hög grad medlemmarna i en kultur känner sig

hotade av osäkra och okända situationer. Detta uttrycks i, bland annat, nervös

stress och ett behov av förutsägbarhet. Ingen människa vet vad som kommer att

hända imorgon och därmed måste alla leva med denna osäkerhet om framtiden.

Extrem osäkerhet skapar ångest, vilken lindras på olika sätt i olika länder.

Ångesten kan till exempel lindras med hjälp av teknologi, lagstiftning samt

religion. För att undvika osäkerhet orsakad av naturen används teknologi medan

lagar och regler försöker att undvika osäkerhet i beteendet hos människor.

Religion används i sin tur för att komma till rätta med de transcendentala krafter

som antas styra människors personliga framtida öden. Den hjälper människor att

acceptera de osäkerheter som de inte kan försvara sig mot och vissa religioner

erbjuder dessutom en slutgiltig säkerhet på ett liv efter döden. Sverige fick i

undersökningen låga poäng vad gäller undvikandet av osäkerhet, det är alltså ett

land med lågt osäkerhetsundvikande. I länder med lågt osäkerhetsundvikande

föreligger en känslomässig rädsla för formella regler, regler fastställs endast då

det är absolut nödvändigt. Människor i dessa samhällen är stolta över att de kan

lösa många problem utan formella regler. 

Vad det gäller den sista dimensionen, kortsiktighet kontra långsiktighet, kan

nämnas att Sverige har en något långsiktig inriktning. Vi har dock valt att inte

vidare diskutera den femte dimensionen då den tillkommit efter hans första

grundläggande studie och i våra ögon är diffust beskriven. 

4.3.2. Sveriges nationalkultur

Svenskar sägs leva för att arbeta och hos många svenskar finns en mycket stark

identifiering med arbetet. Mycket av den status en person tilldelas av sin
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omgivning har att göra med arbetet. Hög status tilldelas inte enbart till den

person som har nått en hög position utan även till en person som är duktig i sitt

arbete. Det ingår i svensk tradition att skilja mellan arbetstid och fritid, vilka

innehåller olika regler för beteende. Arbetet är ett tvingande och förväntas inte

innebära glädje. Skulle arbetet däremot innebära glädje är det utmärkt, detta då

arbetet ses som en strävan. Det roliga däremot hör till fritiden, då man kanske

träffar vänner. Att svensken sköter både sociala relationer och arbetsuppgifter på

sitt arbete är därmed ovanligt. Denna indelning av arbetstid och fritid innebär att

de flesta svenskar inte umgås på fritiden med sina arbetskamrater och sällan blir

nära vänner med dessa.68

Daun anser att modernitet är ett nyckelbegrepp inom den svenska

nationalkulturen. Svensken tycker sig leva i ett modernt samhälle som är mycket

utvecklat och industrialiserat. Det anses även vara ett välorganiserat, mänskligt,

rättvist och demokratiskt samhälle där politiska beslut baseras på rationellt

tänkande, fakta och vetenskapliga undersökningar.

Enligt Phillips-Martinsson är Sverige ett jämlikt land med likhet mellan i stort

sett allting, till exempel likhet mellan könen, mellan yrken samt mellan

generationer. Det finns en likhet mellan män och kvinnor vad gäller sysslor, rätt

att arbeta och beslutsfattande. Ideal och verklighet stämmer dock inte överens då

det finns ett gap mellan dessa två, bland annat vad gäller lika lön för lika

arbete69. 

”Tid är pengar”, är ett talesätt som säger mycket om svenskens syn på både

pengar och tid. Pengar anses vara viktigt och tiden ska användas för att på ett

                                                
68 Herlitz, 1991.
69 Daun, 1998.
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eller annat sätt producera pengar.70 Det gäller att inte slösa med tiden då varje

minut är viktig. Det är därför viktigt var man träffas och att man kommer i tid.

Svensken accepterar inte att vänta i vilka situationer som helst. I situationer där

en tid har bestämts i förväg, men där tiden sedan inte hålls upplevs av många

svenskar som frustrerande och ibland till och med som en förolämpning.

Svenskar är däremot ett tålmodigt folk och kan snällt köa eller vänta på sin tur i

affärer eller i någon annan situation där tiden inte bestämts i förväg.71

Några specifika kulturdrag är planering, struktur, tidspassning, ordning och reda

samt att vara aktiv. Det viktigaste för svensken är att göra saker, att producera,

att vara verksam, att ha någonting för sig, att ha fritidssysselsättning och att

hålla igång. Med andra ord; vara aktiv. Relationer och umgänge kommer först på

andra plats.72 Vad gäller vänskapsrelationer etablerar svenskar snabba och ytliga

relationer. Det har visat sig i undersökningar att svenskar inte skulle ha några

problem med att vara ifrån sina vänner en längre tid.73

Synen att människan ska göra rätt för sig finns i alla samhällen. I Sverige

handlar det om att inte vilja bli skyldig andra personer något. Det talas även om

att göra rätt för sig i en relation till samhället som garanterat ett livslångt

skydd.74 Detta kan bero på att det svenska samhället tar hand om och

kontrollerar sina medborgare på ett annat sätta an vad som förekommer i andra

länder i Europa.75 

                                                
70 Herlitz, 1991.
71 Ibid.
72 Herlitz, 1991.
73 Daun, 1998.
74 Herlitz, 1991.
75 Mårtensson, 1998.
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Tack är ett ord som används flitigt av svenskar. Herlitz menar att svensken

tackar mycket för att det är ett sätt att göra sig skuldfri. Detta är även något som

Daun anser då han säger att den som tackar visar sin tacksamhetsskuld till den

som tackas.

”Man tackar överallt och i alla möjliga sammanhang, i affärer, men även på

telefon ersätter t.o.m. tackfraser avskedsfraser.”76

Herlitz menar att det svenska samhället präglas av individualism, vilket har lett

till att det anses bra att vara självständig. Självvald ensamhet är med andra ord

något positivt i Sverige till skillnad från många andra länder, menar Mårtensson.

Hon anser även att självständighet och den starka individuella integriteten

eventuellt kan förklara den sociala fragmenteringen i det svenska samhället.

Daun hävdar att det finns ett starkt behov av att vara oberoende. Detta kan yttra

sig i en önskan att få vara för sig själv, eller i att slippa stå i tacksamhetsskuld.

Önskan att få vara för sig själv kan förklaras med att ensamheten erbjuder

lättnad och befrielse samt frånvaron av social press att tala och anpassa sig. 

I Sverige ses överlägsenhet med ogillande ögon. Det är viktigt att ha vad som

krävs, dock inte mer. Svensken tycker inte om att se sig bättre än andra

landsmän, vilket även är innebörden av den så kallade jantelagen. Förknippat

med normen om att inte framträda är ordet ”lagom”. Lagom innebär att

svensken tar eller använder precis vad som behövs, men inte mer.77 Den svenska

avundsjukan är ett utmärkande svenskt drag enligt svenskarna själva. Den som

har mer än andra drabbas lätt av avundsjuka blickar från människor runt

                                                
76 Citat från Allwood i Daun, 1998. Sidan 64.
77 Bjerke, 1998.
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omkring. Genom att vara anspråkslös och inte öppet glädjas åt materiella och

immateriella tillgångar kan svensken undvika denna avundsjuka.78 

Svensken undviker gärna konflikter, särskilt i offentlig miljö. Däremot kan

svensken både gräla och skälla på sina familjer och nära vänner. Herlitz menar

att svensken helst vill slippa bråk så istället kompromissar den och använder

gärna samförståndslösningar. Svensken undviker också samtalsämnen som är

starkt känsloladdade och där det råder delade meningar för att slippa

konflikter.79 Även om svenskar i allmänhet värdesätter ärlighet och pålitlighet är

det ibland dock tillåtet med smålögner, eller att inte säga hela sanningen för att

kanske undvika bråk och diskussionen.80

I en studie gjord av Phillips-Martinsson beskriver svensken sig som

välorganiserad och strukturerad. Andra nationer däremot uppfattar svenskar som

stela, likartade, osmidiga och byråkratiska. Svenskar anses också vara

självbelåtna, vilket enligt Daun, beror på dess relativa tystlåtenhet och tendensen

att hellre lyssna än själva prata. Karaktäristiskt för många svenskar är just

tystlåtenhet och ett stelt uppträdande. Ett omtalat ämne är även den svenska

känslokylan. Somliga hävdar att svensken är så kall som han framstår, medan

andra hävdar att det är ett beteendemönster. Bland kulturforskare tycks det inte

vara en ovanlig ståndpunkt att det kalla beteendet enbart är form, ett språk och

att svenskar använder sig av andra sätt att visa känslor än genom kyssar, kramar

och expressiva ordval.

Svenskar ses som ett blygt folkslag, både av sig själva och av andra, då de inte

tycker om att tala och inte är livliga. De gör ofta sitt bästa för att ge korta raka

                                                
78 Mårtensson, 1998.
79 Herlitz, 1991.
80 Daun, 1998.
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svar på frågor som försöker lämna lite utrymme för egen tolkning.81 Det svenska

språket används på ett demokratiskt sätt med en utpräglad informell jämlikhet.

Svenskar hoppar helst över inledande artighetsfraser och kommer snabbt till

saken, enligt Lewis. Svenskan som språk erbjuder svenskar som kan uppfattas

som tråkiga och fåordiga. Svenskar kan även uppfattas som lite kantiga, vilket

kan ha att göra med att självbehärskning är ett honnörsord för svensken som har

svårt att visa känslor. Det sägs även att det är näst intill omöjligt att få en svensk

att bli arg. Daun har som förklaring till detta lagt fram ett förslag om att

svensken kan ha svaga känslor, vilket leder till att de inte blir rasande då de är

arga och inte heller överlyckliga då de är glada. Det anses viktigt att ha kontroll

över känslorna då svenskar ser ner på dem som inte har det. 

Avslutningsvis har vi gjort en sammanfattning om svensken och dess

nationalkultur vilken vi sammanställt i en tabell. Vi vill också påpeka att detta är

stereotyper och att det är vad som framställs i teorin. Det behöver nödvändigtvis

inte vara vår mening. 

Egenskap Nationalkultur - Sverige

Samhället Demokratiskt och jämlikt

Status Baseras på arbetet

Relationer Snabba och ytliga

Kommunikation Lyssnar hellre än pratar. Raka korta svar

Avundsjuka Jantelagen, lagom

Pengar Tid är pengar

Konflikter
Konflikträdda, kompromisser och

samförståndslösningar

Figur 4. Summering av nationalkulturen utifrån teori. Egen bearbetning av texten ovan. 
                                                
81 Nedstrom i Crane, 2000.
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Vad gäller konflikthanteringen tar flera författare upp ämnet såsom något som

bör undvikas, att svenskar gärna kompromissar eller försöker hitta

samförståndslösningar. Det är även tillåtet med smålögner för att slippa en

konflikt. Det går emot Hofstedes teori om individualistiska länder, där

konflikthantering tillhör det normala. Vi anser oss kunna ifrågasätta om hans

teori stämmer då de andra författarna menar att svensken undviker konflikter.

Det kan vara så att Sverige inte är tillräckligt individualistiskt då det kom på

tionde plats i hans studie, för att teorierna ska vara fullt applicerbara på landet. 

4.4 AFFÄRSKULTUR

Med affärskultur menar vi de egenskaper som karaktäriserar ett företag i ett

land. Vi tror att till exempel enskilda svenska företag har tillräckligt lika

karaktärsdrag, vilket gör att det går att tala om affärskulturer. Detta beror

naturligtvis på att vi anser det möjligt att tala om nationalkulturer och då det är

det människor som startar och är verksamma i företagen borde nationalkulturen

speglas i företagen. Ett stöd för denna teori är Crozier82 som menar att ett

företags uppbyggnad hänger samman med centrala kulturella drag i samhället

företaget är verksamt i. Han menar att beteendemönster inom organisationen

liknar de typiska orienteringar och värderingar i det samhälle organisationen är

en del av. 

Affärskulturen kan enligt Moberg och Palm variera starkt mellan olika länder

och branscher. Det kan även variera inom ett land, som exempel kan nämnas att

det är stor skillnad på affärsmentaliteten i norra och södra Tyskland. Det är dock

viktigt att tänka på att affärskulturen i ett land eller en region först kan förstås då

den betraktas mot nationella värderingar och referensramar. 

                                                
82 Crozier i Flaa et al, 1995.
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För att nå framgång i sina affärer på en utländsk marknad, menar Moberg och

Palm att det krävs en hög grad av anpassning till de förhållanden som råder på

den aktuella marknaden. En förutsättning är att känna till och anpassa sig till

skillnader i kultur- och affärsmentaliteten, det vill säga affärskulturen. Det första

steget för att förstå andra kulturer är att förstå den egna kulturen. Det är viktigt

att förstå det egna beteendet och dess kulturella drag då dessa representerar

hälften av de kulturella faktorer som påverkar samspelet. Även Forss är inne på

samma teori när han säger att ”om man inte förstår sin egen kultur lär man heller

inte förstå andras”83. 

4.4.1. Svensk affärskultur

Moberg och Palm menar att det som är mest utmärkande för svensk affärskultur

är frånvaron av hierarkier. Detta leder till att svenska företag oftast har en platt

organisation där statustänkande inte har någon större betydelse. I dessa platta

organisationer finns inte några tydliga gränser vad gäller vilket arbete som ska

utföras på vilken nivå. Den svenska ledaren eftersträvar decentralisering av

beslutsfattande till sina medarbetare. Detta betyder att fördelning av ansvar och

befogenheter görs med hänsyn till medarbetarnas kompetens och inte med

hänsyn till deras formella kvalifikationer. Enligt Mårtensson ger inte svenska

chefer klara order utan formulerar ofta sina order som en fråga. Eftersom det är

underförstått med delegerat ansvar godtas inte ett nej som svar på frågan/ordern.

Svenskar har svårt att framföra negativa budskap och använder då hellre

undanflykter. 

                                                
83 Forss, 1987. Sidan 18.
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Jämlikhet är något de svenska företagen har som mål att uppnå, då respekt ska

visas för alla medarbetare, oberoende av position i företaget. Detta leder till att

ledningsstilen i de svenska företagen är informell, vilket innebär att ledningen

och övriga medarbetare kan umgås på ett informellt sätt och att de anställda

tilltalar varandra med förnamn. Det innebär även att personalen ”duar” varandra

och att de inte använder sig av titlar vid tilltal.84 Även Lewis menar att språket i

svenska företag starkt präglas av du-formen och ett artigt men kyligt uttryck som

placerar cheferna på samma nivå som sina kollegor, eller möjligen som ”den

främste bland likar”.

De anställda i svenska företag har relativt liten respekt för chefen, vilket kan

förklaras av att mjukhet är en utmärkande egenskap hos svenska chefer. Detta

tar sig uttryck att svenska chefer inte tar tag i underlydande chefer som inte

presterar tillräckligt bra. De undviker även generande eller svåra beslut eller att

med kraft verkställa tagna beslut. Svenska chefer lider ibland även av en dålig

kommunikativ förmåga och försöker i möjligaste mån dölja den makt som de

faktiskt besitter.85 

I svenska företag sker ingen eller liten kontroll på individnivå, menar Moberg

och Palm. Detta eftersom den anställde förväntas ansvara för sina

arbetsuppgifter, vilket leder till självstyrande. I svenska företag fattas beslut i

samråd med samtliga medansvariga. Detta kan leda till att beslutsprocessen kan

ta mycket lång tid och att svenska företag kan uppfattas som osäkra i sitt

beslutsfattande, då konsensusbeslut ofta eftersträvas. 

                                                
84 Moberg och Palm, 2000.
85 Mårtensson, 1998.
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Lewis menar att många svenska företag, liksom de i svenska samhället, är

demokratiska. Även svenska företagsledningar är demokratiska och

decentraliserade. Den svenska lagboken innehåller till och med en lag som säger

att alla viktiga beslut måste diskuteras med de anställda innan de kan fattas.

Tanken bakom detta är att en väl informerad personal blir mer motiverad och

följaktligen arbetar bättre. Detta gör dock att beslutsprocessen drar ut på tiden,

med då beslutet är fattat, strävar alla i företaget mot samma mål.

Svenska affärsmän betonar egenskaper som välorganiserat, rationellt, effektivt,

välutbildat, social medvetenhet och kvalitetsinriktning. Svenskar är även mycket

noga med att hålla mötestider, vilket vi finner som en naturlig uppfattning då tid

enligt svenskar är pengar. Planering på längre sikt och uppföljning är andra

utmärkande drag i svenska företag, samt att svenskar är godtrogna då de gör

affärer. Det är via de gjorda misstagen som svenskar lärt sig vara skeptiska.

Beskrivningen av svenskar som naiva och okritiska är vanlig. De gillar att träffa

nya människor vilket i kombination med bristande erfarenhet av dessa medför

att svensken inte kontrollerar och har en okritisk inställning till dessa

människor.86

Många svenskar prioriterar familjen och privatlivet före arbete. Detta tar sig

uttryck att de inte ställer upp för kollegor och håller samtidigt hårt på ersättning

och arbetstid. Det kan därför vara svårt att få svenskar att arbeta övertid.87

                                                
86 Mårtensson, 1998.
87 Ibid.



56

Svenskar kan avstå från att framföra sin mening i diskussioner, vilket kan

grundas i ett alltför svagt behov av att säga sin mening. De prioriterar istället att

ha en trevlig samtalsatmosfär. Av vissa uppfattas dock svenskar som

intrigerande. Detta sträcker sig till alla nivåer, kommunikation mellan företag

samt i kommunikation mellan arbetskamrater på enskilda företag. Att svenskar

avstår från att framföra sin åsikt kan bero på att de är konfliktundvikande och

gärna drar sig undan då det är något de inte gillar, vilket medför att de slipper ta

tag i problem som istället sopas under mattan. Då svenskar fokuserar på det som

förenar kan människor med avvikande uppfattning uppfattas som bråkiga och

besvärliga. Det konfliktundvikande beteendet kan uppfattas som ointresse från

svenskens sida. Dessutom säger svenskar sällan att de inte håller med den som

talar eller visar aktivt deltagande under möten, vilket även kan uppfattas som

ointresse av andra deltagare.88 Vad gäller möten, ser svensken ingen mening med

att vänta, det gäller att sätta igång så snabbt som möjligt.89

Avslutningsvis har vi även till detta stycke gjort en sammanfattning om

svensken och dess affärskultur vilken vi sammanställt i en tabell. Vi vill återigen

påpeka att detta är stereotyper och att det är vad som framställs i teorin. Det

behöver nödvändigtvis inte vara vår mening. 

                                                
88 Mårtensson, 1998.
89 Lewis, 1997.
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Egenskap Affärskultur - Sverige

Organisationsstruktur
Platta organisationer med lite

statustänkande

Jämlikhet
Respekt ska visas för alla medarbetare,

oavsett position

Arbetsmoral Prioriterar familjen före arbetet

Möten Rakt på sak utan artighetsfraser

Beslutsprocessen
Beslut är decentraliserade och fattas i

samråd

Ledarstil
Informella, mjukhet är en utmärkande

egenskap

Konflikter
Kan avstå från att framföra en avvikande

åsikt

Figur 5. Summering av affärskultur utifrån teori. Egen bearbetning av texten ovan.

4.5. FÖRETAGSKULTUR

För att företagskultur överhuvudtaget ska kunna existera krävs ett företag, en

organisation. För att organisationen ska fungera krävs att det finns ledare och

medarbetare. Medarbetare är likställt med medlem i organisationen. Som

medlem i organisationen är det inte möjligt att fritt välja om han/hon skall följa

organisationens regler och beslut. Det kan på olika sätt leda till besvikelser.

Människor som går in i en organisation förväntar sig att få bestämma över sitt

engagemang och själva få avgöra vilka krav och förväntningar de ska följa eller

inte. Men relativt snart inser de att de gör precis som alla andra i organisationen

och efterlever regler, rutiner och beslut.90

                                                
90 Abrahamsson/Andersen, 1998.
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För att organisationen ska kunna utföra sina åtaganden måste den ha ett visst

anseende, både inåt och utåt, så kallad inre och yttre legitimitet. Den inre

legitimiteten i ett företag bestäms utav hur ledarna agerar, att ledaren och

ledarskapet ses som acceptabelt av medarbetarna, det måste finnas en trevlig

atmosfär91. All form av missmod eller dålig stämning måste förhindras för att

inte produktiviteten ska försämras. Det är därför viktigt att motivera

medarbetarna med meningsfulla uppgifter och stöd. Det gäller att göra

organisationen till en så bra arbetsplats som möjligt för de anställda.

Abrahamsson och Andersen menar att en god yttre legitimitet bidrar starkt till

detta.

Yttre legitimitet beskriver företagets legitimitet utåt, det som representeras mot

kunder, omgivning, leverantörer och konsumenter. Om företaget saknar

legitimitet i omgivningens ögon, kan det leda till problem. Leveranser uteblir,

försäljning uteblir, personalen känner ingen stolthet för sin arbetsplats osv. Att

leda ett företag blir därför mer och mer relationsinriktat, man vill skapa

relationer till sin omgivning, genom till exempel påverkan, PR och reklam.92 Det

klassiska hjälpmedlet för att förbättra och öka sin legitimitet är reklam. Att

skapa word-of-mouth, image och andra varumärkesbyggande åtgärder kan

förändra och förbättra företagets anseende och legitimitet.93 

                                                
91 Williamson, 1975, i Abrahamson/Andersen, 1998.
92 Abrahamsson/Andersen, 1998.
93 Kotler, 2000.
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4.5.1. Svensk företagskultur

Företagskultur är något som byggs inom vart och ett av företagen, därför är det

svårt att precisera något som är typiskt då varje företag har sin egen kultur. Det

finns däremot några generaliseringar gjorda inom litteraturen. Vad gäller svensk

företagskultur anses det i Sverige vara väldigt decentraliserat och team-

orienterat.94 Anställda ges friheten att arbeta under ansvar och att ta egna beslut.

Svenskar förväntar sig inte heller att chefen ska ha svar på allt, och de

hierarkiska gränser som finns kan lätt överträdas av både lägre och högre

betitlade medarbetare. 

                                                
94 Phillips-Martinsson, 1991.
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5. EMPIRI

I det här kapitlet presenteras de intervjuer vi gjort på SAS, BT Industries,

Absolut Vodka och Sweco. Syftet med intervjuerna var att undersöka vad

svenska företags varumärken avser kommunicera utomlands. För att underlätta

för läsaren presenteras varje intervju för sig. Empirin sammanfattas i slutet för

att förhoppningsvis underlätta inför analysen. 

5.1. ALLMÄNT OM SAS

Detta avsnitt grundar sig på en intervju med Annah Graffner som är Brand

Manager för SAS Master Brand. Dessutom har vi använt oss av SAS

årsredovisning 2000 och en bok skriven av Håkan Lagergren ”Varumärkets inre

värden” där han bland annat intervjuat SAS. Vi har även varit inne på hemsidan

samt läst SAS så kallade ”blå bok” för att öka vår förståelse.

Flygbolaget SAS bildades 1946 och är ett konsortium bestående av tre nationella

flygbolag, SAS Danmark A/S, SAS Norge ASA och SAS Sverige AB. De

danska och norska moderbolagen äger andelar i konsortiet med 2/7 vardera och

det svenska med resterande 3/7. Den största ägarandelen finns därmed i Sverige.

Moderbolagen är börsnoterade i Köpenhamn, Oslo respektive Stockholm.

Hälften av aktierna i varje moderbolag ägs av respektive stat, hälften av privata

intressenter. 

 

SAS är ett flygbolag som har ett väldigt starkt varumärke i Skandinavien. Deras

”awareness” är med andra ord ganska hög i Skandinavien och även i Europa.95

                                                
95 SAS årsredovisning, 2000; Intervju Graffner 011204.
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SAS är dessutom relativt igenkända i USA då de flugit där sedan fyrtiotalet,96

desto sämre är det med kännedomen ju längre bort vi kommer, exempelvis i

Asien.97 Lagergren påstår att SAS är det varumärke som gjort Skandinavien

känt. Han menar på att frågar man ute i världen och ju längre bort man kommer

så är den kunskap man har om Skandinavien ofta framförd genom SAS. 98  SAS

vision är att göra skandinaverna stolta över sitt flygbolag och att vi skandinaver

ska komma ut i världen och att världen ska komma till Skandinavien. SAS

prioriterar absolut säkerhet, högsta punktlighet och god personlig service. SAS

eftersträvar också att utforma sina produkter och tjänster så att de motsvarar

marknadens generella behov liksom individens specifika önskemål och krav på

valfrihet. 99

5.2. SAS FYRA KÄRNVÄRDEN

SAS fyra kärnvärden är det som de laddar sitt varumärke med och vill

kommunicera till kunderna. 

� Professionell

� Pålitlig

� Omtanke

� Progressiv (modern och innovativ) 

De tre första kärnvärdena säger Graffner är hygienfaktorer, dvs. ingen vill flyga

med ett flygbolag utan detta, medan det fjärde kärnvärdet progressiv där SAS

vill framstå som moderna och innovativa är den faktorn där SAS verkligen

särskiljer sig från andra flygbolag.

                                                
96 Lagergren, 1998.
97 Graffner, 2001.
98 Lagergren, 1998.
99 Graffner, 2001; SAS årsredovisning, 2000.
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Professionell

Med kärnvärdet professionell menar SAS att de ska vara "business minded",

skapa det bästa värdet för kunden (valuta för pengarna) och att de ska vara

effektiva och ekonomiska.

Pålitlig

Med pålitlig menar SAS att de ska leva upp till det de lovar, det ska inte bara

vara tomma ord. Lever de inte upp till det de lovat tar de ansvar för det,

exempelvis om förseningar uppstår så hjälper de kunden.

Omtanke

Med omtanke menar SAS att de fokuserar på säkerhet, respekt för kundernas

behov och bra kundbemötande. Omtanke innefattar också deras stora satsningar

på sponsring och att försöka vara ”good citizens”.

Progressiv (modern och innovativ)

Handlar om hur SAS vill positionera sig på IMPMAP (förklaras nedan) där de

gärna vill framstå som moderna och innovativa.100

5.3. SAS POSITIONERING

Positioneringsstudien IMPMAP (Implicity Mapping) som Graffner visade oss

tyder på att SAS i förhållande till den önskade positioneringen informell,

individuell och personlig har förflyttat sig i rätt riktning och att de är på god väg

mot sin önskade position. Den önskade positionering bygger på skandinaviska

värden där personalen på SAS ska bemöta kunderna individuellt, informellt och

personligt, vilket kan sägas vara en skandinavisk stil. IMPMAP visar också på

                                                
100 Graffner, 2001.
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att SAS vill vara mer innovativa och moderna samtidigt som de fortfarande

måste vara ”caring”.101

SAS Positionering – It’s Scandinavian 

Figur 6. Källa: SAS årsredovisning 2000. Sida 50.

Kundbemötande

� Individuell

� Informell

� Personlig

Dessa hör ihop med det, som Graffner nämnde 

skandinaviska stilen. Vi svenskar/skandinaver vill gä

informellt sätt, vilket också SAS försöker att göra

kabinpersonalen ”Hej” för att välkomna dig ombord is

försöker också att bemöta kundens individuella behov 

så som vi svenskar/skandinaver vill ha det. SAS kan sä

Den ena är skandinaver. För skandinaver ska det alltid

hem när man kliver ombord på ett SAS-plan. För i

kännas att man är välkommen till en annan del av värld
                                                
101 Graffner, 2001.
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SAS ska erbjuda bra flygförbindelser, men lite mera utvecklat vill de genom det

även underlätta för svenskt näringsliv, kultur och befolkning att vidga sin värld.

De anser att om de kan hjälpa till att bygga en image i denna riktningen blir de

ambassadörer för Skandinavien och kan medverka till att öka intresset att göra

mer affärer med Skandinavien och uppleva vår kultur och natur.102

 Marknadskommunikation

Här hamnar de fyra kärnvärdena som genomsyrar hela SAS organisationen.

� Professionell

� Pålitlig

� Omtanke

� Progressiv (modern & innovativ)

I SAS marknadskommunikation vill de givetvis trycka på deras kärnvärden som

varumärket är laddat med. Exempelvis så använder de sig av bilder som

förmedlar modernitet, de försöker med andra ord att förmedla modernitet på ett

underförstått sätt, dvs. utan att direkt tala om det.103

Corporate Identity

� Informell elegans

� Årstiderna

� Enkelt och anspråkslöst

                                                
102 Lagergren, 1998.
103 Graffner, 2001.
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I stort handlar corporate identity enligt Graffner om ”hur ser vi ut?” Det handlar

om bl a. om lounger, klädsel och logotype. Den skandinaviska stilen handlar om

informell elegans som ska vara enkel och anspråkslös, den skiljer sig helt från

till exempel Thai Airs stil. Som Graffner uttycker det: 

”inte en massa krusiduller och guld utan mer stilrent”

Loungerna bygger på skandinavisk design likväl som uniformerna som också

görs av skandinaviska designers. SAS har även sitt eget typsnitt som heter

”scandinavian” för att även där spegla vad de står för nämligen modernitet,

enkelhet och informell elegans. Typsnittet har vunnit priser och efterfrågas av

många men SAS vill givetvis vara ensamma om att använda det så att de inte

förväxlas med något annat bolag.104

 Produktutveckling

� Enkelhet

� Omtanke

� Valfrihet

SAS försöker göra sina produkter enkla att använda för kunden, de förenklar

resandets process. De får hjälp vid incheckningen för att göra det så enkelt som

möjligt för kunden samtidigt finns det möjlighet att välja att checka in själv.

SAS ger också kunden valfrihet vad gäller mat ombord på planet och många

andra valmöjligheter.105

                                                
104 Graffner, 2001.
105 Ibid.
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5.4. VARUMÄRKESVÅRD

Strategisk kommunikation

Under 2000 koncentrerade SAS sig på att förstärka sin position som modernt

och innovativt företag och förstärkte därmed dessa delar i varumärkets

personlighet. I den strategiska marknadskommunikationen användes TV som

medium på SAS hemmamarknader i Skandinavien. SAS fokuserade på nya

lounger, nya produkter som exempelvis biljettlöst resande och nya matkoncept.

Det blev ett lyckat resultat och SAS förstärkte sitt varumärke som planerat.106

Sponsring

SAS har i huvudsak satsat på kultur-, sport- och ”good citizen”- aktiviteter. De

samarbetar med exempelvis Rädda Barnen. Aktiviteterna kan sägas ytterligare

ha stärkt SAS position och dessutom gav varumärket ett personligt ansikte.107

EuroBonus

I stort kan sägas att SAS strategi med EuroBonus är att etablera och utveckla en

långsiktig och lönsam relation med frekventa resenärer. Medlemsantalet har ökat

avsevärt. EuroBonus arbetade med beteendegenererande kampanjer och kunde

genom en vidareutveckling av kunddatabasen ytterligare förbättra servicen och

dialogen med kunderna.108

SAS distibutionskanaler

Distributionskanalerna är en viktig aspekt vad gäller konkurrenskraften. Genom

effektiv distribution byggs både kort- och långsiktiga kundrelationer.

                                                
106 SAS årsredovisning, 2000.
107 Graffner, 2001; SAS årsredovisning, 2000.
108 SAS årsredovisning, 2000.
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Distributionskanalerna består av resebyråer, SAS direkt (call centers), Internet

och WAP/SMS.109

5.5. VILKA VÄRDEN LADDAR NI VARUMÄRKET MED OCH VILKA

VÄRDEN UNDVIKER NI ?

SAS laddar sitt varumärke utomlands med samma värden som här hemma i

Sverige, nämligen med deras fyra kärnvärden professionell, pålitlig, omtanke

och progressiv (modern och innovativ). Det är alltså ingen skillnad var vi än

befinner oss i världen utan våra kärnvärden är samma, de uttrycker vad vi står

för menar Graffner och det ändrar sig inte bara för att man befinner sig

utomlands. Graffner menade på att om SAS kommunicerade olika värden i olika

länder skulle deras kunder bli förvirrade eftersom deras kunder förflyttar sig

över världen måste de hålla samma linje världen över. Hon menar på att det är

mycket viktigare för SAS att hålla samma linje i alla länder än vad det är för

andra stora svenska företag som Ericsson. För Ericsson är det lättare att ha ett

varumärke som laddas med olika värden på olika marknader för att anpassa sig i

och med att deras kunder kanske inte förflyttar sig på samma sätt.

Värdena är som sagt samma eftersom det är det som SAS står för. Möjligheten

enligt Graffner är dock att olika tolkningar på olika marknader kan förekomma.

SAS vill gärna framstå som moderna och innovativa vilket Graffner menar på

inte är ett lika framgångsrikt koncept i exempelvis Japan, där man kanske inte

tycker att flygbranschen är speciellt modern och innovativ. Däremot om man

menar Skandinavien/Sverige som samhälle är vi väldigt moderna och innovativa

med vår pappaledighet, barnomsorg och jämställdhet etc.

                                                
109 SAS årsredovisning, 2000.
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SAS är enligt Graffner mer igenkända på den skandinaviska och europeiska

marknaden än i andra länder längre bort. Detta betyder att på vissa marknader

får de jobba mer med deras awareness, dvs. att folk ska känna till de istället för

att jobba med perceptionen, dvs. vad folk tycker om de. I exempelvis Japan har

de väldigt låg awareness och ”vet de inte vilka vi är vet de inte vad vi står för”,

säger Graffner.110

5.5.1. Anpassning

SAS bearbetar marknaderna Skandinavien, Europa, USA och Asien. När de

försöker kommunicera sina värden till olika marknader laddas varumärket med

samma värden men utformningen av kampanjer kan vara olika på olika

marknader för att anpassa sig till lokala förhållanden. Annonsmässigt är Europa

oftast ungefär samma. Däremot förekommer det att bildvalet är olika på olika

marknader för att då anpassa sig. Graffner nämnde en kampanj som SAS hade

då bilden visade tre generationer en son, pappa och morfar som badat bastu

tillsammans, vilket fungerade i Skandinavien. Däremot så gav den fel

associationer i England då de hade haft pedofilproblem nyligen och därmed fick

SAS göra en anpassning i bildvalet. Graffner poängterar hur viktigt det dock är

att alla SAS annonser håller SAS stuket och de har en avdelning på SAS,

corporate identity som godkänner annonser och kollar att det följer SAS linje.111

                                                
110 Graffner, 2001.
111 Graffner, 2001.
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5.6. HAR DEN SVENSKA KULTUREN PÅVERKAT

VARUMÄRKESLADDNINGEN?

Graffner menar på att kulturen har haft stor betydelse men då inte bara den

svenska kulturen även om den är viktigt så får man inte glömma att de är ett

skandinaviskt bolag. Den skandinaviska kulturen har dock spelat mycket stor

roll inom SAS och det speglar sig i varumärket, lounger, uniformer,

kundbemötande etc. SAS betonar gärna det skandinaviska i sitt varumärke, då

de oftast förknippas med Skandinavien. SAS är också väldigt noga med att

betona det skandinaviska i sina lounger med skandinavisk design. De serverar

skandinavisk mat på planen och har uniformer som också speglar den

skandinaviska enkelheten, moderniteten och informella elegansen. Graffner

tycker att det är viktigt att man försöker hålla en linje för då blir man igenkänd.

Hon tog upp British Airways som exempel på att inte hålla en linje, de försökte

vara ”the world’s favourite airline”, de försökte vara allt för alla och blev då

inget för någon och uppfattades som schizofrena.112

Det skandinaviska folket är utåt sett i världen en homogen grupp, med andra ord

väldigt lika varandra. Det finns dock skillnader mellan exempelvis svenskar och

danskar men de är inte så stora att de behöver särskiljas utåt sett mot resten av

världen. Graffner menar också på att den skandinaviska kulturen drar de nytta av

men hon kan inte nämna något som de försöker tona ner med den.113 Lagergren

menar också på att det bara är positivt att förknippas med Skandinavien, då det

med åren blivit ett kvalitetsbegrepp. Man förknippar inte Skandinavien med

starka känslor utan mera svalt, behärskat, professionellt, vackert och rent.114

                                                
112 Graffner, 2001.
113 Ibid.
114 Lagergren, 1998.
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5.7. ALLMÄNT OM BT INDUSTRIES

Detta avsnitt grundar sig på en intervju med Ingrid Gyhagen, Public Relations

Coordinator BT Industries och Mikael Utterström, projektledare

marknadsavdelningen BT Industries. Dessutom har vi använt oss av BT’s

årsredovisning 2000. Vi har även varit inne på deras hemsida samt läst en bok

om BT ”Handling Innovation” för att öka vår förståelse för företaget.

BT Industries är världens ledande leverantör av lagertruckar. Koncernen är idag

verksam i ett 70-tal länder världen runt, med en samlad omsättning på 11,5

miljarder kronor och med ca 7900 anställda. BT grundades 1946, ursprungligen

under namnet AB Byggnadsekonomi, som sedan blev AB Bygg- och

Transportekonomi, vilket namnändrades 1986 till BT Industries AB. Från starten

omfattade verksamheten bland annat import av truckar. Egen tillverkning

inleddes 1947. De följande decennierna kännetecknades för BT av kontinuerlig

tillväxt, såväl geografiskt som försäljnings- och produktmässigt. Etablering på

strategiskt viktiga marknader, framsynta och kraftfulla satsningar på tjänster

samt kontinuerlig produktutveckling är delarna som bidragit till tillväxten.115

BT’s grundprodukt är att underlätta förflyttning av gods för sina kunder. Det

räcker dock inte med att bara göra detta utan för att ge kunderna bättre service

erbjuder BT skräddarsydda lösningar för effektiv materialhantering. Deras

affärsidé är att förutse kundernas behov av, och leverera lösningar för, effektiv

materialhantering. Med kostnadseffektiva produkter och tjänster ska BT kunna

förse sina kunder med bekymmersfri materialhantering över hela världen.

                                                
115 BT Industries årsredovisning, 2000.
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Kunniga medarbetare inom BT ska med hjälp av modern teknik säkra deras

kostnadseffektivitet och generera värdetillväxt för ägarna.116

BT koncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför ett mycket brett program av

eldrivna lagertruckar, motviktstruckar och manuella lyftvagnar, samt erbjuder ett

omfattande utbud av tillhörande tjänster. Huvuddelen av produkterna

marknadsförs under varumärkena BT i Europa och Raymond i Nordamerika (Vi

undersöker vad BT Industries varumärke står för, vilket innefattar dessa två

varumärken).

BT’s kunder är främst stora, ofta konsumentorienterade företag med omfattande

logistik- och distributionsverksamhet. Här finner man välkända företagsnamn

som Aholt, Unilever, Wal-Mart, Cisco, IKEA, L’Oreal med flera. Gemensamt

för denna typ av kunder är att logistik- och distributionslösningar ses som

konkurrensmedel. Effektiv logistik avgörs av hur rationellt kapital och andra

resurser i distributionssystemen utnyttjas.

Då BT finns på så många marknader gäller det att ta ställning till om de ska

verka som ett nationellt bolag på varje enskild marknad och med andra ord

anpassa sig till den lokala marknaden. När det kommer till imagen är BT’s

policy att i respektive land verka som ett nationellt bolag, som säljer svenska

högkvalitetsprodukter.117

                                                
116 Gyhagen & Utterström, 2001; BT Industries årsredovisning, 2000.
117 BT Industries årsredovisning, 2000.
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5.8. BT’S VARUMÄRKE

I den bransch som BT befinner sig i är det mycket viktigt att hänga med i

utvecklingen för att vara framgångsrika. Som Gyhagen och Utterström uttryckte

det så är det mycket viktigt för BT att vara lyhörda för kund- och

marknadsbehov, ha en effektiv produktutveckling samt produkter av hög kvalité

levererade i rätt tid. Med sitt varumärke vill BT främst kommunicera ”handling

innovation” som Gyhagen och Utterström uttrycker det, men de vill även

förmedla att de är pålitliga. Det är de värdena som BT laddar sitt varumärke

med. 118

”Handling innovation” betyder i det här sammanhanget att BT försöker vara

innovativa och leda utvecklingen av produkter och tjänster inom branschen. BT

har både en hårdvara (produkten) och en mjukvara (tjänsterna). För kunna leda

utvecklingen av produkter måste BT satsa på tekniken och ha en modern och

flexibel tillverkning där de använder sig av mycket kompetent personal och har

ett gott samarbete med leverantörerna. De satsar givetvis på högsta kvalité.

Gyhagen tillägger också att de samarbetar mycket med universitet för att kunna

hålla sig med modern teknik och produkter. BT’s mjukvaror (tjänster) har ökat

med åren. Här satsar BT starkt på förebyggande underhåll, effektiv

reservdelsförsörjning, utbildning av truckförare och uthyrning av truckar. BT har

en service som kan sägas sträcka sig över hela världen där de rycker ut dag som

natt, då de vet hur viktigt det är för sina kunder att materialhanteringen fungerar

för att de ska kunna vara konkurrenskraftiga.

                                                
118 Gyhagen & Utterström, 2001.
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Med pålitlighet menar BT att de erbjuder produkter och tjänster som kunden kan

lita på. De vill också gärna få fram att de funnits i branschen länge. BT är noga

med att kunden får god service genom hela truckens livslängd, före köpet, under

köpet och efter köpet. De är mycket noga med att ta ansvar för sina produkter

och tjänster, vilket betyder att om det inte är något som fungerar fixar de det

snarast möjligt för kunden, på ett effektivt och smidigt sätt. De försöker stärka

sin pålitlighet med hjälp av förebyggande och avhjälpande underhåll, tillgodose

kunden med reservdelar, uthyrning, truckförarutbildning etc. för att ge kunden

en bekymmersfri och effektiv materialhantering.119 Som BT’s VD Carl-Erik

Ridderstråle uttrycker det: 

”det är med truckar i lagret som med kopieringsmaskiner på kontoret. De ska

finnas lätt tillgängliga, vara enkla att hantera och de ska alltid fungera. Man

ska heller inte behöva fundera på service eller reparationer. Går något sönder

så ska det fixas, helst utan att du märker något.”120

5.9. VILKA VÄRDEN LADDAR NI VARUMÄRKET MED OCH VILKA

VÄRDEN UNDVIKER NI?

BT Industries laddar sitt varumärke utomlands med samma värden som här

hemma i Sverige, nämligen med uttrycket ”handling innovation” och pålitlighet.

Utomlands försöker de dock även att kommunicera att de säljer svenska

kvalitetsprodukter. De ursprungliga värdena är det däremot ingen skillnad på,

vart i världen de befinner sig, utan ”handling innovation” är vad de står för.

Gyhagen och Utterström påpekar dock att undantag kan finnas i bolag som

startats utomlands med personal som bara har inhemsk bakgrund, där kan tänkas

att andra värden tas med, men det är inget de kan svara på. Det de känner till är
                                                
119 Gyhagen & Utterström, 2001.
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som sagt vad det övergripande BT Industries vill kommunicera. I och med att de

finns på så många olika marknader i världen tycker de att det är viktigt att

varumärket kommunicerar samma värden världen över för att undvika förvirring

hos kunderna. Dessutom arbetar många som är anställda på BT i olika länder

under sin anställningstid vilket också skulle försvåra om bolaget vill

kommunicera olika värden i olika länder då det försvårar för de som arbetar på

BT.121

5.10. HAR DEN SVENSKA KULTUREN PÅVERKAT

VARUMÄRKESLADDNINGEN?

Gyhagen och Utterström menar på att den svenska kulturen har spelat roll i de

värden som BT laddat sitt varumärke med. BT är svenskt och står därmed

automatiskt för god kvalité. Som Gyhagen och Utterström nämnde ovan vill BT

gärna förmedla utomlands att de säljer svenska kvalitetsprodukter, vilket betyder

att de vill dra nytta av att vara svenska i och med att Sverige i sig står för god

kvalité. De försöker också använda sig av den svenska kulturen att på mässor

där de bjuder på svensk mat, uppställda björkar i montern och älghuvuden etc.

Gyhagen och Utterström menar på att de kan använda den svenska kulturen i sitt

varumärke för att skapa ett mervärde för kunden. I och med att

produkten/tjänsten är svensk vet kunden att de står för god kvalité. 

                                                                                                                                                        
120 Ridderstråle, BT Industries årsredovisning, 2000. Sidan 2.
121 Gyhagen & Utterström, 2001.
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I och med att BT Industries är ett mycket internationellt företag skiljer sig inte

deras varumärkes laddning i olika länder utan de står för samma värden överallt

i världen för då är det lättare att bli igenkänd. Däremot anpassar de sig till lokala

marknadsförhållanden vad gäller exempelvis reklam och vissa

produktegenskaper.122 

5.11. ALLMÄNT OM SWECO

Detta avsnitt grundar sig på en intervju med Richard Olsson, vice VD på Sweco.

Dessutom har vi använt oss av Swecos årsredovisning 2000. Vi har även varit

inne på deras hemsida för att öka vår förståelse för företaget.

Sweco är ett konsultföretag inom miljö, arkitektur och teknik. Koncernen Sweco

består av nio specialiserade dotterbolag:123 

Den svenska delen av Sweco har funnits i 100 år, men under olika namn. 1960

bildades det Sweco, som skulle ta hand om internationella projekt, som en

naturlig utveckling på de olika svenska avdelningarna. I Sverige fanns de

fortfarande kvar under olika namn, till exempel VBB, Kjessler & Mannerstråle

osv. Så sent som 1997 gick de svenska enheterna ihop genom fusioner och köp

och blev Sweco även i Sverige. Hemmamarknaden är Sverige men en

omfattande och växande utlandsverksamhet bedrivs runt om i världen. Sedan

1960 har Sweco varit verksam i 80 länder och genom ungefär 20.000 olika

projekt i ett 30-tal länder varje år.

                                                
122 Gyhagen & Utterström, 2001.
123 Swecos årsredovisning, 2000. 
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Sweco är marknadsledande inom flera områden, till exempel vatten och miljö,

arkitektur, installationsverksamhet och industriinriktad byggteknik. Inom andra

områden som projektledning, vattenkraft, anläggningskonstruktioner, mark, väg

och järnväg, har Sweco starka marknadspositioner och tillhör de största

aktörerna i Sverige. I Sverige består kunderna både av det privata näringslivet

och den offentliga sektorn. Utlandskunderna är såväl offentliga som privata.

Stora kunder är biståndsorgan som till exempel Sida eller Tacis, ofta

finansierade av regionala utvecklingsbanker eller Världsbanken. Andra

utlandskunder är regeringar, statliga myndigheter, energibolag, entreprenörer

och svenska företag som investerar utomlands.124 

5.12. SWECOS VARUMÄRKE

Swecos varumärke är enligt Olsson främst laddat med tre saker:

� Kunskaper

� Relationer och kontakter

� Pengar

Det kan kännas som tre abstrakta ord att ladda sitt varumärke så därför utvecklar

Olsson begreppen närmare.

Kunskaper och erfarenhet

Sweco är marknadsledande på flera olika områden. För att vara det måste man

vara bäst, enligt Olsson. 

                                                
124 Swecos årsredovisning, 2001.
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”Vi kan inte göra halvdana jobb och tro att vi fortfarande ska vara

marknadsledande eller ha ett varumärke som står för kvalitet. Därför måste

varje uppdrag vi gör stå för kvalitet och kunskap, vi måste kunna vara bäst i

varje uppdrag vi gör”. 

Relationer och kontakter

”Någon måste veta om att man är bäst i världen”.125 

Många människor i många länder känner till Sverige och har kommit i kontakt

med varumärket Sweco då det funnits i så många år på så många marknader. Då

kunderna är och har varit mycket prominenta så sprids ett slags rykte, word-of-

mouth, om Swecos färdigheter. Särskilt som flera uppdragsgivare återkommer

fast med helt andra typer av uppdrag. Olsson nämner till exempel förflyttningen

av Ramses II statyn som funnits sedan 1300 f. Kr. och som behövde flyttas då

den egyptiska regeringen ville anlägga en damm just där statyn låg. Hade statyn

varit kvar hade den dränkts och ett enormt kulturarv försvunnit. Därför gick

Unesco in som finansiär och hela statyn flyttades i stora block, ett nytt berg (70

meter högt!) skapades och blocken sattes fast i det nya berget. Ingenjörskonst på

hög nivå. Därför var erfarenheterna från Sweco goda när Egypten nu behöver

hjälp med en utvärdering hur ett internationellt elnät med sträckning över hela

Nord-Afrikas kust skulle kunna se ut. 

Pengar

Ett viktigt ställningstagande när uppdrag tas är hur finansieringen ser ut. Finns

det täckning för projektet? Finns det ingen ordnad finansiering går inte Sweco in

i projektet. De måste känna att de kan ge 100% och göra det bästa möjliga

                                                
125 Olsson, 2001. 
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jobbet, kan de inte det skadar det inte bara kunden utan också Sweco som

företag och varumärke. 

Swecos varumärke kan också stå för olika saker för olika personer beroende på

olika erfarenheter. I Thailand är man känd som den store miljöhjälten sedan man

hjälpt till att bygga och rita sju vattenreningsverk i Bangkok City. I Honduras

däremot har Sweco främst hjälpt till med skapandet av nya broar efter orkanen

Mitchs härjningar i oktober 1999. 

På Sweco är man av den meningen att varumärket inte nödvändigtvis behöver

säljas in i första hand. Det viktigaste är att konkurrera med kunskap, erfarenhet

och pris. Varumärket är ett kompletterande bevis. 

”Man måste fortfarande vara duktig. Varumärket är en nödvändighet, men inte

en tillräcklig förutsättning för uppdrag. Det ger möjligheter och öppnar dörrar,

men det gör inte jobbet. Varje uppdrag är ett nytt tillfälle och möjlighet att

bevisa att Sweco är bäst, ingen annan kommer att göra det...”126

5.13. VILKA VÄRDEN LADDAR NI VARUMÄRKET MED OCH VILKA

UNDVIKER NI?

Sweco är ett svenskt företag med internationella projekt. Man anser sig inte som

ett multinationellt företag. Ett problem med att vara ett svenskt företag är att

Sverige är så litet, så de projekt som Sweco anser är stora tycker kunderna i till

exempel USA är små. Det som är positivt som svenskt företag med främst

ingenjörskonst som ”vara” är att Sverige har en ”ingenjörskvalitetsstämpel”

                                                
126 Olsson, 2001.
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vilket gör att förtroendet för Sweco blir stort. Därför är den svenska bakgrunden

inget man vill tona ner. 

”De kan tycka att vi är stela och tråkiga, men vi gör vårt jobb bra och vi håller

ord, vad vi lovat.”

Det är också så att tillfälligheterna skapat laddningarna i de olika länderna

Sweco finns i. Ovan har det skrivits om hur egyptierna ser Sweco som hjältar

medan Sweco i Thailand har bilden som ”miljöföretaget” och i Vietnam som

”kraftföretaget” då Sweco gjort en studie i hur Vietnam bäst ska kunna utnyttja

alla sina floder på ekonomiskt, tekniskt, arbetsmarknads- och miljömässigt bästa

sätt. 

Olsson ser det bara som positivt att vara ett svenskt företag. Ingen större

förändring av Swecos varumärke eller agerande sker från land till land. Däremot

sker en viss anpassning beroende på den kulturella skillnaden. I muslimska

länder täcker till exempel de kvinnliga medarbetarna sitt hår av hänsyn till

lokalbefolkningen, det handlar alltså om att ta seden dit man kommer, men

någon uttalad policy för varje land finns inte. Sweco följer lagar, traditioner och

kulturer i det land de kommer till. Det har visat sig att det kan vara svårt att vara

kvinna. Det finns tillfällen när bara män är med, men Olsson påpekar att det

också finns tillfällen när bara kvinnor är med i teamet. Företaget ingår inte i

någon process, typ Women’s Liberation i de länder de kommer till, men försöker

ändå vara en ”good citizen” då de känner att de har någon form av socialt

ansvar. 
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5.14. HAR DEN SVENSKA KULTUREN PÅVERKAT

VARUMÄRKESLADDNINGEN? 

Olsson berättar att svensk ingenjörskonst är mycket bra och välutvecklad i

förhållande till andra länder, därför är Sweco i egenskap av svenskt företag med

främst svenska medarbetare ett företag i främsta ledet vad gäller ingenjörskonst.

Andra områden där svenskar har mycket gott anseende är all slags el, system

och distribution. Svenskar har också gjort ett namn om sig när det gäller

kraftproduktion; vattenkraft är en stor svensk exportvara, vatten och miljö; det

finns mycket vatten i Sverige och få människor vilket gjort att svenskar blivit

miljömedvetna och är särskilt duktiga på avloppshantering, en annan viktig

orsak till att svenskar är miljömedvetna har att göra med politiska beslut gjorda

på ett tidigt stadium som gjort att Sverige ligger före inom det teknikområdet. 

När det gäller arbetssätt anser Sweco sig också relativt ”svenska”. Ingenjören

(från Sweco) har hög kompetens och integritet. Kompetensen kommer utav att

Sweco arbetar med människor med hög kompetens och integriteten krävs i

förhandlingarna med kunder och leverantörer. I sin roll som ingenjör är han

avlönad av kunden och sköter alla dess förhandlingar av legal, teknisk,

ekonomisk, finansiell karaktär. Ingenjören måste därför kunna vara oberoende,

att kunna medla mellan leverantörer och uppdragsgivare, arbetstagare osv. 

”Det är viktigt för ingenjören att ta ställning, att vara oberoende och

opåverkbar. Konsultrollen kräver att man tar ställning också för trovärdighetens

skull” 

I VD’s berättelse i Swecos årsredovisning för 2000 går att läsa om hur

företagskulturen ska förbättras. ”Dynamiken i Sweco-koncernen bygger till stor
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del på starka lokala företagskulturer127 som växt fram under många år. Dessa ska

användas som byggstenar och bas för vår gemensamma Sweco-kultur. En kultur

som bygger på öppenhet, ärlighet, respekt, vilja, en vilja att samverka och att

dela med sig av både nyfikenhet och av sin kunskap.” Vidare går att läsa om hur

organisationen går mot en mer decentraliserad och avbyråkratiserad framtid till

mötes.128 

5.15. ALLMÄNT OM ABSOLUT VODKA

Intervjun genomfördes med Claes Andreasson, Area Director för Nord och

Sydamerika samt Director Absolut Akademi, 1986-2001. Till vår ytterligare

hjälp hade vi två officiella hemsidor, häftena ”Absolut Åhus” och ”Absolut

Story”.

Absolut Vodka härstammar ursprungligen från Skåne, närmare bestäm Åhus, där

all produktion fortfarande sker. Brännvin började göras där redan i slutet på

1800-talet av pionjären L.O. Smith, som blev något av en legend i Sverige under

den här tiden tack vare hans väldigt okonventionella försäljningsmetoder. Att

öppna egen ”vodka-butik” på Reimersholme 1877, var inte populärt bland

stadens styrande som infört monopol på destillerad sprit. Det skulle dock dröja

till 1979 till export var aktuellt. 

                                                
127 De olika svenska företag som sedermera blev koncernen Sweco, författarnas anmärkning.
128 Thuresson, W. Swecos årsredovisning, 2000. Sidan 7.



82

Idag finns Absolut Vodka i 125 länder på alla kontinenter. Försäljningen sker i

de flesta fall genom leverantörer som sedan distribuerar vidare till de olika

ländernas respektive agenter/statliga monopol/distributörer osv. Förutom

Absolut Vodka, producerar man också Absolut Mandrin, Kurant, Peppar, och

Lemon. 

5.16. ABSOLUT VODKAS VARUMÄRKE

För Absolut Vodkas del är en viktig del framställningen av själva drycken, som

vi ska återkomma till. Därför är deras tre kärnvärden:

� Klarhet

� Enkelhet

� Perfektion

Eftersom de kan kännas svåra att applicera på ett brännvin utvecklar vi vad som

menas.

Klarhet

Vodkan framställs enbart i Åhus och med det bästa skånska vintervetet som går

att uppbringa. I själva destilleringsprocessen används heller inget kol, vilket är

en strategisk positionering gentemot andra brännvinstillverkare. 

”Vattnet kommer från egen källa och kontrollen är total på varje droppe som

lämnar fabriken”129

                                                
129 Andréasson, 2001.
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Enkelhet

Flaskan utstrålar enkelhet, stram och diskret påminner den om en gammaldags

apoteksflaska. Logotypen har rena, futuristiska bokstäver och inga tillsatser har

tillkommit. Även annonserna ska spegla denna enkelhet, med samma budskap

och rubrik hela tiden; Absolut ”något punkt. 

Perfektion

I framställningen av Absolut Vodka är det som tidigare nämnts, enorma krav på

kvalitet vid framställningen. Varje droppe kontrolleras och Absolut ska smaka

exakt likadant var man än befinner sig i världen. 

”Det är också därför all tillverkning sker på ett och samma ställe. Det är också

viktigt att personalen är frälst”130

”Alla, från städerskan till VD ska brinna för Absolut Vodka. Det är ju städerskan

som är vår första kvalitetskontrollant, ser väggen sliten ut, jamen då måste det

åtgärdas. Allt måste genomsyras av kvalitet och perfektion”.131 Ett litet land som

Sverige kan inte konkurrera om pris, därför måste kvaliteten vara superb, från

människorna bakom, till kartongerna och självfallet vodkan i sig. 

En annan viktig del i varumärket är också den speciella flaskan, säger

Andréasson. Designad efter en apoteksflaska, gjord i miljövänligt material och

med en skruvkapsyl i stål har den ett futuristiskt utseende trots att den är ritad

för över trettio år sedan. 

                                                
130 Andréasson, 2001.
131 Ibid.
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På frågan om Absolut Vodka har en aktiv varumärkesvård så kan man säga att

den är aktiv på de marknader den får vara det. I Sverige till exempel, är det

förbjudet att annonsera för alkoholhaltiga drycker, men i USA går det bra.

Annonserna har blivit världsberömda och vunnit massor av priser. Det är alltid

samma rubrik men temat ändras. Ett försök som slog väldigt väl ut var projektet

”Absolut Art”, där kända konstnärer fick göra sin egen tolkning av flaskan och

drycken och sedan göra en annons. Warhol började, tätt följd av sin adept Keith

Haring. Idag har nästan 400 konstnärer fått göra ”sitt” exemplar och flera står på

kö. 

Absolut Vodka riktar sig främst till bättre bemedlade människor. Vodkan är

avsevärt dyrare än många andra alternativ, ändå säljer den mängder och är

marknadsledande i flera länder. Känslan av att vara ”jet-set” och ”inne” är något

man vill förmedla. Det ska vara fint att dricka Absolut Vodka och skrönorna är

många hur olika ansvariga gått tillväga för att skydda varumärket från, enligt

dem, otillbörlig exponering.132 

5.17. VILKA VÄRDEN LADDAR NI VARUMÄRKET MED OCH VILKA

VÄRDEN UNDVIKER NI?

”Vodka är ju en global produkt”, säger Andréasson, och menar att produkten

förändrar sig inte för att dess geografiska placering gör det. Man dricker vodka i

Ryssland såväl som i Argentina. Då Absolut Vodkas målgrupp är en målgrupp

som är ute i världen och rör sig är det viktigt att förmedla samma budskap

världen över. Därför att varumärket laddat med samma värden som i Sverige.

Däremot kan det vara så att människor i länder med tillåten alkoholreklam har

                                                
132 Andréasson, 2001.
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en högre ”awareness” om Absoluts laddning än hemma i Sverige där vi inte får

göra reklam, fortsätter Andréasson. 

Det är därför ingen skillnad i laddningen, däremot kan det vara skillnad på

utformningen av annonser. I strängt katolska länder undviker man exempelvis

bilden med flaskan med vingar och gloria ovanför och texten ”Absolut heaven”.

Det är alltså en form av kulturell anpassning som sker efter religion, seder och

bruk vad gäller utformningen av annonser. 

5.18. HAR DEN SVENSKA KULTUREN PÅVERKAT

VARUMÄRKESLADDNINGEN?

Andréasson berättar att folk i exempelvis USA inte vet vad Sverige är, så den

spelar ingen roll alls i varumärket Absolut Vodka. ”Många tror att det var några

smarta reklamkillar som kom på det”, fortsätter Andréasson. Faktum kvarstår

dock att när Absolut Akademi, deras egen ”skola” för att alla anställda ska tala

samma språk, gjorde en bok om Absolut Vodka så har Åhus och L.O. Smith ett

stort affektionsvärde, så helt osvensk är ju inte organisationen och känslan i

företaget. Sen har också flaskan en text i svart med orden ”country of Sweden”

samt ”produced at the famous old distilleries near Åhus”. Det finns också en

broschyr gjord som heter Absolut Åhus, så förknippandet med Skåne och Åhus

är angeläget, sen må ”jet-settet” i USA vara hur okunniga som helst på

geografi.133 

                                                
133 Andréasson, 2001.
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5.19. SAMMANSTÄLLNING AV EMPIRI

För att underlätta inför analysen har vi gjort en sammanställning av företagens
kärnvärden. 

SAS BT
  
  
Professionell Handling innovation
* business minded * leda utvecklingen
* effektiv  
* ekonomisk Pålitlig

 
* kunden kan lita på
produkten

Pålitlig  
* leva upp till det de lovat Kvalitet
* ta ansvar * satsar på högsta kvalitet
  
Omtanke  
* säkerhet  
* respekt  
* bra kundbemötande; informell, individuell,
personlig  
  
 Progressiv
* modern och innovativ  
  
Sweco Absolut Vodka
  
  
Kunskap Perfektion
* marknadsledande kunskaper inom området * kvalitet

 
 Klarhet
Relationer + kontakter * pålitlig
* word-of-mouth  
 Enkelhet
Pengar
* finansiering säkrad

* diskret och enkel grafisk
profil

Figur 7. Sammanställning av kärnvärdena. Egen bearbetning av empiri.
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6. ANALYS

I det här kapitlet ämnar vi analysera referensramarna och den erhållna empirin.

Kapitlet tar även upp våra egna åsikter och reflektioner. 

6.1. DISKUSSION AV KÄRNVÄRDENA

I figuren nedan har vi bearbetat den sammanställning som avslutade föregående

kapitel. Vi har försökt hitta övergripande värden utifrån företagens egna

beskrivningar av sina kärnvärden. Vi har satt företagens gemensamma värden

tillsammans och därifrån försökt se något samband mellan dem. Sambandet står

under ”vår tolkning”, som beskrivs nedan, företag för företag.



88

Företag Gemensamma kärnvärden  Vår tolkning
    
SAS Professionell  
BT Kvalitet Kvalitet
Sweco Kunskap + pengar  
Absolut VodkaPerfektion  
    

SAS Pålitlig

 

 
BT Pålitlig Pålitlig

Sweco
Relationer & kontakter, word-of-
mouth  

Absolut VodkaKlarhet  
    

SAS Modern + innovativ

 
Modern +
innovativ

BT Handling innovation  
    
SAS Enkelhet Enkelhet
Absolut VodkaEnkelhet  

   

Figur 8. Sammanställning av vår tolkning av kärnvärdena. 

Vi har nedan tagit upp varje intervjuföretag för sig med SAS som första företag.

Efter SAS värden har vi också lagt in våra egna funderingar kring dessa värden.

Detta har vi endast gjort efter SAS då det annars hade blivit en del upprepning. I

de fall där andra värden än de som tagit upp, kommer vi att diskutera kring när

de kommer upp. 
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SAS

Professionell

För SAS är att vara professionell att vara “business minded”, det vill säga att ge

kunden valuta för pengarna. Det tolkar vi som att det är att ge kunden kvalitet.

Kunden får vad den betalar för och upplever därför att den betalar för den

kvalitet den vill ha. 

Pålitlig

SAS menar att pålitlighet är att leva upp till vad de lovar, att inte komma med

tomma ord, och det anser vi också är en bra förutsättning för pålitlighet.

Modern & innovativ

För SAS innebär det att leda eller noggrant följa utvecklingen inom all slags

teknik, från klädsel till flygplan. För oss innebär modern och innovativ att

komma med nya heltäckande lösningar på alla slags problem. 

Enkelhet

Detta är egentligen inte ett uttalat kärnvärde, men en dock en del av företagets

identitet som företaget betonar i flera fall, bland annat klädsel och

produktutveckling, som ska eftersträva att göra det enklare för resenären.

Enkelhet för oss är något stilrent och inte tillkrånglat. 

BT

Kvalitet 

BT har ambitionen att alla deras produkter ska vara av hög kvalitet. Kvalitet är

för oss detsamma som professionell, att få mesta möjliga kvalitet för priset

begärt. 
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Pålitlighet

Att erbjuda produkter och tjänster som kunden kan lita på. 

Modern & innovativ

För BT innebär detta att ”handling innovation”, att leda utvecklingen av

produkter och tjänster inom branschen. 

Sweco

Kunskap & finansiering

Kunskap för Sweco är att vara bäst på varje uppdrag de gör. Sweco likställer

kunskap med kvalitet. 

Relationer & kontakter

Tidigare uppdrag med nöjda arbetsgivare samt positiv word-of-mouth utökar

skaran presumtiva kunder. Att hela tiden stå för kvalitet och att göra kunder

nöjda vittnar om pålitlighet anser vi. 

Absolut Vodka

Perfektion

Enorma krav på kvalitet ställs i framställningen och varje droppe kontrolleras.

Även marknadsföringen genomsyras av kvalitet och eftertanke anser vi. 

Klarhet

Enligt Absolut Vodka är klarheten något som påverkar hela

produktionsprocessen. Bara de bästa råvarorna används för att få vodkan så ren

och klar som möjligt. om klarhet i detta avseende har dubbel bemärkelse!
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Klarhet för oss innebär i det här fallet pålitlighet. Att varje ingrediens valt med

omsorg för att vätskan och smaken ska förbli förfinad. 

Enkelhet

Stram, enkel och diskret är symbolen för Absolut Vodkas flaska, anser företaget

och vi håller med. En flaska som fyller sin funktion utan krusiduller. 

6.1.1. Sammanfattning av kärnvärdena

Vid en sammanställning av de gemensamma faktorerna vi har utrönt har vi sett

att alla fyra företag valt att ha kvalitet som ett värde. Även pålitlighet finns hos

alla fyra intervjurespondenterna. Modern och innovativ samt enkelhet anser vi

finns hos två av de fyra företag vi intervjuade. 

6.2. NATIONELL KULTUR, HOFSTEDE OCH DE KULTURELLA

VÄRDENA

Vi vill nu se om dessa kärnvärden, som vi redogjort för ovan, kan härstamma

från den svenska kulturen. Till vår hjälp har vi referensramens delar om

nationalkultur och Hofstedes teori om de olika kulturella dimensionerna. 

6.2.1. Kvalitet

Vi har tolkat det så att alla våra intervjuobjekt har kärnvärdet kvalitet i sitt

varumärke. Ser vi till Sveriges nationella kultur uttyder vi det som om att det

kan ha att göra med svenskens strävan efter status. Daun menar att svenskar har

en stark identifiering med arbetet, och att arbete generar status. Hög status får en

person som är duktig i sitt arbete. Att en person strävar efter status och
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erkännande kan göra att den arbetar lite bättre och lite mer än en annan person

från en annan kultur kanske skulle ha gjort. Vi tolkar detta som att det kan vara

en faktor till att kvaliteten på varor och tjänster är så hög bland företagen. Ingen

anställd vill göra ett dåligt jobb och därigenom generera lägre status eller rang

bland medarbetare och medmänniskor. Ambitionen att göra ett bra jobb leder till

att kvaliteten på varor och tjänster blir hög. Vi kan också se det i våra

intervjuobjekts svar. BT anser att Sverige i sig står för god kvalitet och vill gärna

förknippas med Sverige just därför. Sweco menar att svenskar också har ett gott

rykte om sig när det gäller några av deras områden, bland annat el och system 

Vi ser det som att den av Hofstedes dimensioner som går att applicera på kvalitet

är maskulinitet kontra femininitet. Hofstede baserar det på könsroller, med män

och maskulinitet som självhävdande, tuffa, inriktade mot materiell framgång.

Kvinnor är anspråkslösa, ömma och mjuka, mer engagerade av livets kvalitet.

Vidare menar Hofstede att feminina länder, som han anser att Sverige är, löser

konflikter med hjälp av kompromisser, att människor lär sig att vara

anspråkslösa och icke-ambitiösa. Feminina länder har också en fördel i

branscher såsom tjänstesektorn, konsultverksamhet, transporter, tillverkning

enligt kundspecifikation osv. 

Ser vi till våra interjvuföretag är SAS ett transportföretag, Sweco ett

konsultföretag, BT ett tillverkningsföretag med viss inriktning på kundernas

önskemål. Absolut Vodka däremot är mer en ”livsstilsdryck” som vi inte vågar

påstå tillhör tjänstesektorn. Det skulle alltså innebära att tre av fyra

intervjuobjekt tillhör tjänstesektorn, från vår sida helt omedvetet vid vårt

bedömningsurval men onekligen intressant ur den synvinkel att de alla tillhör

tjänstesektorn som Hofstede då skulle säga passar Sveriges typ av

nationalkultur. 
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Kan det vara så att för att vara framgångsrik inom tjänstesektorn så krävs det att

ett av kärnvärdena är kvalitet. Vi tror att det kan bero på att ett tjänsteföretag,

som måste vara mer utsatt för bedömning, både av kunder och av samhälle, än

ett tillverkningsföretag, gärna lägger lite mer kvalitet i sin produkt/tjänst. Som

tillverkningsföretag, som måste tillverka snabbt och effektivt, tillverkar man

produkten och sedan säljs den vidare, kanske helt utan service eller vidare

engagemang från företaget. Vi tolkar detta som att ett tjänsteföretag måste lägga

ytterligare en dimension för att få nöjd kund, nämligen service och

kundorientering. SAS ”produkt” slutar inte med att planet landar, utan allt

bemötande innan och efter, från köp av biljett till bagageutlämning är en del av

deras produkt. Därför är det viktigt att hela deras process genomsyras av kvalitet

och professionalism, ser vi det som. Detsamma gäller Sweco, som inte bara kan

lämna ifrån sig ett projekt utan att följa upp resultatet, bidra med justeringar eller

efterservice som gör att deras tjänst bevarar den kvalitet som ursprungligen var

tänkt. Som kund kan man heller inte kontrollera tjänsten fullt ut innan köp,

något som gör att man kanske hellre vill ha kvalitet för att garantera sig gott

resultat, än köpa en tjänst som är halvdan.

Ser vi till teorin t ex. Bjerke eller Phillips-Martinsson och deras resonemang om

att svenskar är anspråkslösa och icke-ambitiösa, av det kan man tro att även

svenska företag skulle kunna ha dessa karaktärsdrag. Vi har dock sett att alla

våra intervjuföretag tydliggjort att de vill erbjuda bästa möjliga produkt/tjänst ur

given situation. Vad som däremot kan likställas med anspråkslös är människors

strävan efter att anpassa sig till jantelagen. Vår tolkning är att det kan vara så att

företagen inte behöver anpassa sig till jantelagen utan lugnt kan marknadsföra

sig och sin kvalitet utan att skämmas eller bli förtalade. För människor däremot

är jantelagen mer påtaglig. 
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6.2.2. Pålitlighet

Ett annat mycket viktigt kulturellt värde vi uttytt är pålitlighet. Alla fyra

företagen befanns ha ”pålitlighet” i sitt varumärke. För Sweco var det till

exempel livsviktigt, utan att leverera tjänster och produkter som håller

(exempelvis en bro) och som står för kvalitet hade deras saga varit all. Vi anser

att det kan ha sin botten i svenskens förmåga till planering, struktur,

tidsanpassning och ordning och reda, som Daun beskriver. Att hålla tider, att ha

en god planering och struktur bidrar till en känsla av pålitlighet, ”att kunna lita

på” ser vi det som. Även Phillips-Martinsson tolkar det så när hon säger att

svensken är välstrukturerad och organiserad. För många kunder till våra

intervjuföretag måste det kännas tryggt att ha att göra med ett företag med

struktur och ordning och reda i sina ”rötter”. BT’s intervjuobjekt menade att

kunden måste kunna lita på produkten och även SAS har en uttalad policy vad

gäller pålitlighet och menar att det är viktigt att hålla vad de lovat. 

Vid närmare granskning på dess motsvarighet i Hofstedes dimensioner finner vi

att individualism kontra kollektivism har intressanta aspekter som kan tillföras

pålitligheten. 

Hofstede betecknar individualism som en lös bundenhet mellan individer. Alla

förväntas se efter sig själva. I individualistiska länder är uppriktighet viktigt.

Hofstede har funnit att Sverige är det tionde mest individualistiska landet. Vi

tolkar detta som att pålitligheten bland svenska företag kan bottna i vår

kulturella prägel, att vara uppriktiga och ärliga. Som flera företag nämnde; att

hålla ord och stå för det man gör/säger. För Absolut Vodkas del är det viktigt

med uppriktighet, hela deras tillverkningsprocess är ett slags

försäljningsargument, med det speciella vintervetet och att all tillverkning ligger
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i en och samma fabrik osv. För dem är det viktigt att vara ärlig och uppriktig i

sina ståndpunkter. Likaså Sweco som lägger stor vikt vid att var uppriktiga och

ärliga i upphandling mellan företag och ingenjör. Vår tolkning är att det inte bara

är ett kulturellt kärnvärde som företagen avsiktligt valt att kommunicera på

grund av att ”det är bra att vara ett företag som folk kan lita på”, utan för att det

helt enkelt är så inpräntat i svenskars mentalitet om att vara uppriktig, och det

skulle direkt gå emot våra invanda mönster att helt ändra på ett sådant synsätt. 

6.2.3. Enkelhet

Enkelhet såg vi främst speglades i det visuella. SAS har det i sin

företagsidentitet och Absolut Vodka poängterar det genom sina annonser samt

designen på flaskan. Vi uttyder det därför som att den visuella enkelheten är en

form av kommunikation. Ser vi till teorin anser Nedstrom134 att svensken inte

gärna sysselsätter sig med ”smalltalk”. Korta, raka svar är preferensen, som

lämnar lite utrymme över för egen tolkning. Enligt Lewis hoppar svenskar helst

över inledningsfrasen utan går direkt till saken. Vad gäller design och

utformning av annonser och flaska anser vi att den är väldigt rak och utan

invecklande argument eller långsökta idéer för Absolut Vodkas del. Även SAS

företagsidentitet tycker vi speglar det enkla och rena. Diskret klädsel, logotyp,

annonsering och så vidare ger ett enhetligt och ”rent och trevligt” inryck tolkar

vi det som, men det kanske också beror på att vi är svenskar?

                                                
134 Nedstrom i Crane, 2000.
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En annan anledning som vi tror präglar de rena och enkla linjerna, som gäller för

de båda företagen, är jantelagen. Mårtensson beskriver hur svensken ogärna ser

överlägsenhet och extravaganser hos andra. Man ska ha vad som krävs men inte

mer. Ordet lagom har ju inte tillkommit för att vi svenskar tycker om att sticka

ut. Vår tolkning är att det kan ha ett samband med SAS och Absolut Vodkas

framtoning. 

Vi har tyvärr funnit att vi inte ser någon motsvarighet till enkelhet, och det sätt

som vi beskrivit den innan och någon av Hofstedes dimensioner. 

6.2.4.Modern & innovativ

Både BT och Sweco anser sig som innovativa och moderna företag. BT genom

sin ”handling innovation” och Sweco genom sin kunskap som hela tiden måste

utökas för att de ska kunna vara framgångsrika. Ser vi till teorin så betonar Daun

att modernitet är ett nyckelbegrepp i den svenska kulturen. Den anses vara

välorganiserat, demokratiskt, mänskligt, rättvist där politiska beslut baseras på

rationellt tänkande, fakta och vetenskapliga undersökningar. Phillips-Martinsson

är inne på en annan linje av modernitet, nämligen jämlikhet. Rätten att arbeta,

rätt till lika lön för lika arbete (även om det i praktiken släpar efter)och likhet

mellan könen. 

Vi tolkar detta som att genom att dessa föreställningar finns bland svenska

folket, och i så pass grad att det anses nationalkultur, är det givet att det också

präglar företagen. Människor som anser sig vara innovativa och moderna, vill

förmodligen också arbeta med moderna och innovativa lösningar. Vem vill följa

utvecklingen om man kan leda den uttyder vi är ett motto som många skulle

vilja använda sig av, och som förhoppningsvis också gör det.
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För kärnvärdena ”modern & innovativ” har vi funnit att det kan inordnas under

Hofstedes teori om maktdistans. Maktdistans betecknar den utsträckning som de

mindre mäktiga medlemmarna av organisationer eller institutioner inom ett land

accepterar och förväntar sig ojämn maktfördelning. I Sverige har vi en liten

maktdistans, det vill säga individerna förväntar sig en jämnlik maktfördelning. 

Ser vi till empirin finner vi att både Sweco och Absolut Vodka betonar detta. För

Sweco’s del är det viktigt att ingenjörerna tar ansvar och uttrycker sin mening,

utan att behöva se upp till något huvudkontor för godkännande, vare sig det

egna, kundens eller leverantören. Den personen har en uttalad roll att vara en

objektiv mellanhand mellan kund och leverantör. För Absolut Vodkas del

handlar det om frihet under ansvar för såväl ledning som städerskan, som vi

kunnat läsa innan. Att ha liten maktdistans tolkar vi så att det påverkar

medarbetarna positivt. De anställda vågar vara innovativa på ett annat sätt, utan

rädsla för reprimander. Det ser vi som att det leder till nya kreativa lösningar och

skapar moderna innovationer både inom företaget och inom företagets

produkter/tjänster.  

6.4. AFFÄRSKULTUR, FÖRETAGSKULTUR OCH DE KULTURELLA

VÄRDENA

6.4.1. Kvalitet

Vi har ur empirin kunnat uttyda att kvalitet kan tolkas som ett kulturellt värde

som betonats av alla företag. För nationalkultur ansåg vi att kvaliteten kunde

härröra från människors strävan efter status, och att arbete är lika med status.

För affärskulturen är det däremot inte riktigt lika enkelt. 
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Kvalitet i förhållande till affärskultur ser vi som att det kan höra samman med

Mårtenssons resonemang om att svenska affärsmän betonar egenskaper såsom

välorganiserad, rationell, effektiv, välutbildad och kvalitetsinriktning. SAS

betonar detta med effektiv i sitt kärnvärde professionell. Att vara effektiv för

dem är också en fråga om att vara ekonomisk, att vara ”business minded”. Nu är

det här ingen uppsats om organisationer varvid vi inte närmare gått in på de

olika intervjuföretagens olika organisationsstrukturer, men utifrån den empiri vi

tagit del av tror vi oss ändå kunna se en bild av hur kvaliteten förbättras genom

att låta medarbetarna arbeta med frihet under ansvar och få ta del av företagets

strävan efter kvalitet på tjänster/produkter. Även Moberg och Palm är inne på

samma resonemang när de menar att det finns ingen eller liten kontroll på

individnivå i svenska företag. 

Ser vi till företagskulturen, tyder vi detta som att en anledning till att just

kvalitet finns med är företagens strävan efter att göra medarbetarna delaktiga. Vi

har tidigare nämnt hur Sweco’s ingenjörer har ett stort ansvar i teamet kring ett

stort projekt och hur Absolut Vodka präglas av att alla inom organisationen

strävar mot kvalitet. 

6.4.2. Pålitlighet & enkelhet

Vad gäller ”pålitlighet” och ”enkelhet” har vi inte funnit något som kan härledas

till affärskulturen eller företagskultur.
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6.4.3. Modern & innovativ

Moberg och Palm menar att det i svenska företag sker ingen eller liten kontroll

på individnivå. Detta eftersom den anställde själv förväntas ansvara för sina

arbetsuppgifter, vilket leder till självstyrande. Vi har tidigare nämnt hur

medarbetare i olika företag arbetar fritt under ansvar, framförallt Sweco och

Absolut Vodka. Vi tror att det verkar stimulerande att arbeta så pass fritt och att

det kan leda till att nya lösningar, innovationer och erfarenheter kommer fram

som annars inte hade åskådliggjorts. 

6.5. IDENTITETSPRISMAT

När vi nu analyserat fram kulturella värden i varumärken vill vi nu fortsätta att

analysera ett varumärkes identitet med hjälp av Kapferers modell

identitetsprismat. 

Vi har bland alla intervjuobjekten funnit att det är mycket viktigt att varumärket

har en identitet som ska vara konsekvent annars finns det risk att varumärket

tappar sin styrka och identitet. Kapferer menar även på att då ett varumärke har

en identitet står det för en bestämd sak. 135 SAS poängterade hur viktigt det var

för de att hålla en linje världen över för att bli igenkända. Det skulle vara mycket

förvirrande för deras kunder om deras varumärke avsåg att kommunicera olika

värden i olika länder då deras kunder reser så mycket. 

                                                
135 Kapferer, 1994.
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Graffner på SAS nämnde också ett tydligt exempel på hur lätt identiteten kan gå

förlorad om man försöker vara allt för alla som British Airways försökte med,

det slutade med att de inte blev något för någon och uppfattades som

”schizofrena”. Vår syn sammanfaller med Kapferer på denna punkt om att det är

viktigt att företagen är trogna sin identitet för att de ska kunna vara igenkända.

BT pekade även på en annan viktig nämnare nämligen att det är viktigt att

företagens varumärken avser kommunicera samma värden världen över då

många som är anställda inom BT arbetar inom olika länder under sin

anställningstid. I Sverige är det i stor mån vanligt att arbeta utomlands på

företagen därför anser vi att det är extra viktigt att företagen avser kommunicera

samma värden i alla länder.

Fysik

Kapferer menar på att ett varumärke har vissa fysiska attribut som konsumenten

först kommer att tänka på när varumärket nämns.136 De kulturella värden som

företagen laddar sina varumärken med är sådana som avser att kommunicera det

som de vill att konsumenten ska uppfatta de som. Värdena företaget vill

kommunicera speglar sig i exempelvis logotypen, förpackningen, kvalitet, form

och färg. Absolut Vodkas flaska är speciell och lätt att känna igen med sin

enkelhet. Andréasson poängterade hur viktig roll den speciella flaskan spelar i

varumärket. Flaskan är designat efter en apoteksflaska med ett futuristiskt

utseende. Genom detta exempel kan det uttydas hur viktigt det är med fysiska

attribut som designen på flaskan för att ge varumärket en identitet. BT’s

produkter präglas av kvalitet för att kunna förmedla deras pålitlighet och hoppas

därigenom att bli igenkända. 

                                                
136 Kapferer, 1994. 
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Det är svårare att se hur viktig utformningen är vad gäller tjänster, vilket vi

märkt när vi försökt tolka de andra företagens fysik för att se hur den spelat in på

deras varumärke. Även då SAS är ett transportföretag (tjänsteföretag) har vi

kunnat uttyda hur viktig deras utformning är av deras kringprodukter/tjänster.

De är väldigt noga med att hela organisationen genomsyras av deras kärnvärden

därmed kommuniceras de genom exempelvis deras klädsel som är modern och

stilren utan ”krusiduller”, deras tjänster är utformade så att de präglas av

enkelhet och innovation för att underlätta för kunden. 

Relationer

Ett varumärke kan ses som en relation då det ofta möjliggör ett immateriellt

utbyte mellan personer. Detta visar sig speciellt inom servicesektorn137 och inom

SAS visar det sig genom deras EuroBonus system, där de genom sitt

poängsystem gynnar frekventa resenärer. Detta tolkar vi som att de vill utveckla

en relation med resenärer och få de att känna sig utvalda och visa på att de

uppskattar de och därmed ge de vissa fördelar, vilket båda parter vinner på.

Sweco är också mycket fokuserade på att utveckla relationer med sina kunder

och Andréasson menar att det är genom deras relationer på olika marknader som

ett rykte sprids om de, word-of-mouth. Vi tolkar det som att Sweco då genom

sina goda relationer kan skapa nya kontakter då deras nuvarande kunder sprider

ett gott rykte om de om deras goda kvalitet och pålitlighet.

                                                
137 Kapferer, 1994.
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Reflektioner

Varumärket reflekterar även konsumentens uppfattning om vem som använder

produkten, denna bild behöver dock inte nödvändigtvis vara varumärkets

målgrupp, utan fungerar mer som en idealbild138. Absolut Vodka vill gärna med

de värden de laddar sitt varumärke med enligt Andréasson kommunicera att

Absolut Vodka dricks av ”inne” människor. Vi har tolkat att Absolut Vodka

genom sina värden vill kommunicera just detta att det dricks av ”inne”

människor för att genom dessa värden kunna attrahera kunder som vill få

känslan av att vara inne eftersom det är stil i att dricka Absolut Vodka. SAS

fokuserar mycket på omtanke och då speciellt säkerheten. Det vi uttyder med

detta är att de vill vara ett säkert bolag, då ingen vill flyga med ett bolag som

inte anser att säkerheten är viktig. Båda dessa exempel visar på olika sätt hur

viktigt det är för ett varumärke att skapa en stark identitet och kommunicera

värden som gör att kunden attraheras av det som de står för. 

Personlighet

Kapferer menar att ett varumärke kan ha en personlighet som då oftast är

kopplad till vilken karaktär varumärket har.139 Vi har inte bland våra

intervjuobjekt funnit att deras varumärke skulle vara kopplat till en sk.

”spokesperson”, alltså en person. Däremot har vi kunnat se att varumärken

möjligtvis har personlighetsattribut. Detta diskuterades tidigare under Aakers

modell där vi ansåg att intervjuobjektens varumärken ingav förtroende gentemot

kund genom sin kvalitet och pålitlighet. 

                                                
138 Kapferer, 1994.
139 Kapferer, 1994. 
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Vi fann bland intervjuobjekten personlighetsattribut som kompetent och

förtroendefullt. Sweco använder sig av ingenjörer med hög kompetens och

integritet vilket sedan speglar sig utåt sett gentemot kund och därmed

kommunicerar de kompetens.

Kultur

Ett varumärke har en kultur som produkten/tjänsten kommer ifrån, det kan

exempelvis vara nationell kultur eller företagskultur. Vi har funnit att alla

intervjuobjekten präglas av den svenska kulturen på olika plan och att de betonar

att det är något de vill förknippas med. Exempelvis så har vi sett att

intervjuobjektens varumärken laddas med värden som är rotade i den svenska

kulturen som i sin tur också påverkat företagens företagskultur. Vi menar med

detta att exempelvis kvalitet för Absolut Vodka präglas av för det första deras

egna laddningar i ordet kvalitet, samt det ”svenska” i kvalitet.

Självbild

Självbilden handlar om konsumentens egen självbild. Absolut Vodka ses som ett

företag med fin vodka från ett land med kvalitet inbyggt. Vi anser att det är mer

prestigefyllt och ger mer status att dricka Absolut Vodka än någon billig okänd

rysk vodka. Att duka fram den snygga Absolut flaskan till fest gör att personen

som bjuder på Absolut Vodka förknippas med det som Absolut står för nämligen

kvalitet, dessutom ger den känslan att vara ”jet-set” och ”inne”. 

För att sammanfatta kan vi säga att vi inte direkt hittat någon koppling mellan

varumärkesteorier och de kulturella värdena modern och innovativ samt

enkelhet. 
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7. SLUTSATSER

Vi kommer nu i detta avslutande kapitel att presentera de slutsatser som vi har

kommit fram till i vår studie av kulturella värden i svenska företags varumärken

vid en utlandsnärvaro. 

7.1. PROBLEMFORMULERINGSFRÅGA 1

Vilka värden avser svenska företag ladda sina varumärken med vid en

etablering utomlands? Är dessa värden något som företagen har gemensamt?

Vi har i vår studie uttytt följande gemensamma kulturella värden i svenska

företags varumärken. 

1. Kvalitet

2. Pålitlighet

3. Enkelhet

4. Modern och innovativ

Intressant är att just dessa värden kom med och inte andra så kallade ”svenska”

värden nämndes. Något vi tänkt på är t ex. konflikträdslan och förmågan till

samförståndslösningar. Vi anser att det kan ha ett samband med våra

intervjuobjekts strävan efter att uppfattas lika på alla marknader och att

kompromisser skulle leda till att de uppfattas olika i olika länder genom de olika

samförståndslösningar de ingått.
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7.2. PROBLEMFORMULERINGSFRÅGA 2

Är den svenska kulturen något som finns återspeglat i dessa värden? 

� Kvalitet. Vi tolkar värdet kvalitet som att ge kunden vad den förväntar sig

till det givna priset. Vi har funnit att kvalitet grundar sig i den svenska

nationalkulturen där arbete är lika med status. Kvalitet såg vi kunde

inordnas under Hofstedes dimension om maskulinitet kontra femininitet,

där vi tolkade det som att femininitet stod för kvalitet, särskilt för företag

inom tjänstesektorn. Vad gäller affärskulturen tolkade vi värdet kvalitet

som ett ursprung från svenska affärsmäns uppfattning om att egenskaper

såsom rationell, välorganiserad, effektiv och välutbildad är högt rankade.

Vi uttydde också att en anledning kunde vara företagens strävan efter att

göra medarbetarna delaktiga. 

� Pålitlighet. Vi tolkade det så som att alla företagen även laddade med

detta värde. Attributet pålitlighet ser vi som att stå för det man gör eller

säger. Att vara uppriktig och ärlig. Vår tolkning är att pålitlighet är ett

sådant inpräntat värde i svensk mentalitet att det skulle gå direkt gå emot

våra invanda mönster att helt ändra på ett sådant synsätt. 

� Enkelhet. Vi fann att enkelheten främst var ett värde som speglade det

visuella och visade sig vara en form av kommunikation. Genom annonser,

design och layout kunde företagen spegla sina kulturella värden och sitt

svenska ursprung. 
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� Modern & innovativ. Vi kunde inordna detta kulturella värde under

”maktdistans” när det gällde Hofstedes teori, samt den svenska

arbetsformen att arbeta med frihet under ansvar och att få ta del av

företagens strävan efter kvalitet på tjänster och produkter. Även i

Hofstedes teori om individualism där medarbetaren själv får ta ansvar. Vi

tror att detta kan leda till att nya lösningar, innovationer och erfarenheter

görs, som annars inte åskådliggjorts. 

Vår tolkning av ovanstående resonemang är att ekonomiska värden kan

tillskrivas varumärket när det laddas med svenska kulturella värden. Vår

uppfattning är att svenska företag tjänar på att uppfattas som svenska.

Vi har också kommit fram till att varumärkets identitet stärks när det laddas med

kulturella värden, såsom de ovan nämnda. 
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