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ABSTRAKT ___________________________________________________________________________ 

Denna studie undersöker om Sverige som produktland ger ett mervärde åt produkter 
relaterade till Sverige på den australiensiska markanden. Studien är grundad på en enkätstudie 
som utfördes på 67 personer i Toowoomba, Australien. Kopplingen till ett lands mervärde 
ligger i kundens uppfattning till de land de förknippar produkten med, något som kan 
förstärkas eller minskas. Studien visar att över 90 % av de tillfrågade kände till Ericsson, 
IKEA och Volvo medan drygt hälften kände till Absolut. De hade alla en starkare 
produktnisch än Sverige som nation. Det gör att jag bedömer att dessa företag/varumärken 
inte drar någon större fördel av ursprungsbemärkningen ”made in Sweden”. Ett varumärke 
som svenska företag/produkter, med begränsade resurser, kan dra nytta i introduktionsstadiet 
för att skapa ett större igenkännande bland kunder.     
Nyckelord: Varumärke, effekten av ursprungslandsmärkning, Sverige, Australien. 
 

ABSTRACT ___________________________________________________________________________ 

This study examines to what extent Swedish products receive any added-value as a result of 
their relationship to Sweden on the Australian market. The work is based upon a survey with 
67 people in Toowoomba, Australia. An added-value is connected to a country by customers’ 
thoughts of that country in relation to the products they produce, something which can be 
magnified or extracted. This survey shows that over 90% of the respondents knew Ericsson, 
IKEA and Volvo and more then half knew Absolut. These companies all had a stronger 
product niche than Sweden as a hole whereby I do not find that these companies/brands gain 
directly from the country-of-origin effect of “made in Sweden”. Something a new 
company/brand could use to gain stronger recognition, with limited recourses, in the 
introduction stage to the new market.                
Key words: Brand, country-of-origin effect, Sweden, Australia.  



SAMMANFATTNING 
 
Associationen till länder som varumärken har funnits i många århundraden men det är först 
under de senaste två decennierna som den verkliga internationella handeln har expanderat. 
Anledningen är enklare handelshinder och bättre infrastruktur, något som gjort att Australien 
blivit Sveriges fjärde viktigaste exportland utanför Europeiska Unionen.  
 
Jag har själv varit i Australien under en tid varvid jag såg ett par reklamfilmer i relation till 
Svenska produkter, men endast en använde ”made in Sweden” som en del i reklamen. Frågan 
blir då om denna association egentligen är till någon nytta för företaget eller produkten då upp 
till 76 procent som svarade på denna enkät säger att de köper Australiensiska produkter om 
möjlighet ges.  
 
Syftet med denna studie är att undersöka till vilken grad australiensare känner till Svenska 
produkter. På vilket sätt de relaterar till Svenska produkter och om det skapar något mervärde 
för en produkt att den associeras med Sverige.  
 
För att få en så stor bredd som möjligt på studien ansåg jag att en enkätundersökning var 
passande. Enkäten som var utformad på egen hand blev testad på en pilotgrupp av tio 
personer innan den skickades ut till 67 respondenter. Arbetet på plats gjordes av en före detta 
lektor till mig på en urvalsgrupp i association till University of Southern Queensland, 
Australia.              
 
I koppling till de sekundära källorna som användes kan man dela upp ett varumärke i huvud-, 
tangible-, augmented- och intangible- produkt. En av de sex viktigaste informationens källor 
en kund söker efter på en, för dem, ny produkt är ursprungslandet. Som sådant kan även 
denna delas upp efter var produkten var producerad, designad, ihopsatt eller associerad. När 
det kommer till ursprungslandet kan nationen i fråga marknadsföra sig för att skapa ett större 
mervärde och på så sätt försöka ändra människors inlärda uppfattning. Människor har en 
tendens att föredra inhemska produkter framför utländska, då särskilt lågutbildade, 
konservativa människor i kollektiva samhällen.         
 
Enkäten som ligger till grund för studien visar att över 90 % av de tillfrågade kände till 
Volvo, Ericsson och IKEA vilka sågs som säkert, teknologiskt och design mässigt bra. Av de 
strax över hälften som kände till Absolut sa merparten att de såg det som en premium 
produkt. Märkenas individuella omdöme kan sägas vara bättre än vad människor associerade 
Sverige med. Det fick mig att dra slutsatsen att Sverige som produktland till största delen 
gynnar företag som vill skapa en snabb relation till en ny kund. Något alla företag kan dra 
nytta av i introduktionsstadiet innan ett namn och varumärke blir inarbetat på en ny marknad. 
Då detta är dyrt kan det vara svårt för små företag med begränsade resurser varpå de kan dra 
större nytta av ursprungsbemärkningen än större företag, som deltog i denna studie.      
 
 
 
 



SUMMARY 
 

The association to country- of- origin has been in existence for centuries but it is not until the 
last two decades that the world trade has really opened up for international trade. Some of the 
reasons for this are less complicated trade barriers and better infrastructure, something which 
has made Australia, Sweden’s fourth largest export country outside European Union.   
 
During my studies in Australia I saw some Swedish commercials in relation to Swedish 
products. I did however only see one commercial where the term “made in Sweden” was 
used. The question is therefore if this association is of any value to the company or product. 
Since up to 76 percent of the respondents to this survey stated that they try to buy Australian 
made if this is an option.            
 
The purpose of this study is to evaluate the extent to which Australians recognize Swedish 
products, how they relate the product and estimate if the Swedish relation to a product would 
give the product an added-value.  
 
To choose a respondent group for the study I decided to base the study on a survey. The aim 
was to reach the criteria’s of objectivity. For the pilot study ten people were selected to give a 
response on the survey before it was distributed to the 67 people who participated. The group 
of respondents was selected by a former lector of mine in association with the University of 
Southern Queensland, Australia.       
 
The secondary sources describe how to divide a brand into the categories of main- tangible-, 
augmented- and intangible product. The last group includes the county-of-origin, which is one 
of the first six sources of information a customer look at on a product. As such is it further 
possible to divide the product into production-, design-, assembly- and association nation. The 
country-of-origin effect can to some extent be controlled through marketing to create an 
added-value and change peoples pessimistic attitudes. There is a tendency among people to 
have preference to a domestic product to foreign imports, especially among low educated, 
conservative people in collectivist societies.       
 
The survey which is the basis to this study illustrate that over 90% of the respondents knew 
Volvo, Ericsson and IKEA which were described as safe, technologically superior, and good 
design preference. Absolut was recognized by over half of the respondents whereby a 
majority perceived it as a premium product. The individual ranking of the brands was better 
than what people associated Sweden as a nation to. I therefore believe that Sweden as a 
county-of –origin brand is to the greatest advantage to companies which want to gain a fast 
relation to a new customer, something all companies need to do in the introduction stadium 
before they have had the chance to gain a well recognized name and brand on the new market. 
Though this is highly expensive and can therefore be difficult for small companies, with 
limited recourses whereby they might be able to gain a larger added value through county-of-
origin association than large companies, like those who where apart of this study.  
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1. INLEDNING 
 
Detta avsnitt tydliggör bakgrund, syfte, problemformulering, frågeställning och avgränsning 
som grund för den fortsatta studien. Vidare presenteras en disposition med syfte att ge 
överblick över arbetet. ___________________________________________________________________________ 

1.1 BAKGRUND 
 
Då man diskuterar begreppen varumärke och produkt- nisch har marknadsföraren ett flertal 
sätt att gå tillväga för att skapa bästa möjliga mervärde till sin produkt eller tjänst. I detta 
sammanhang har produktens ursprung länge skapat ett mervärde för att nå ett bra resultat. 
 
Varumärket ”made in-” började användas redan för hundra år sedan, då relaterat till kinesiskt 
silke eller grekisk mytologi. Under mitten av 1900-talet förfinades ursprungsrelationen då 
handeln ökade till en internationell kännbar nivå varpå samröret mellan industrin och 
regeringar började marknadsföra sig genom att använda sitt inhemska ursprung som ett 
mervärde vid försäljning av produkter på hemmamarknaden. Det är först under de senaste 20 
åren som utvecklingen har lett till internationell handel då det skett en radikal minskning av 
handelshinder. Detta har fått många regeringar att aktivt, i samarbete med industrin 
marknadsföra och värna om sin image utomlands.1 
 
Sverige har i dagsläget drygt ett hundra dotterbolag etablerade i Australien. Det har resulterat 
i att det för närvarande är Sveriges fjärde största exportland utanför Europa, trots den fysiska 
distansen och att antalet invånare endast är 20 miljoner. De främsta exportvarorna är 
telekomutrustning, transportmedel och läkemedel.2   
 
Tidigare studier har visat att Sverige ses som ett land som producerar varor med exklusiv 
kvalitet till ett högt pris. Detta gällde specifikt produkter inom kategorin trä och trä möbler, 
bilar, glas/kina, fisk men sällan någonting annat.3 Sverige är vidare högt rankad globalt när 
det kommer till trovärdighet, hantverk, prestanda och total kvalitet.4 Enligt en färsk ranking 
av Anholt-GMIs ligger Sverige femma på en lista över attraktiva varumärkesländer. En lista  
som Australien toppar.     
 
I Australien finns non-profit organisationen, ”Australian made”, vars uppgift är att uppmuntra 
och underlätta för australiensare att hitta varor som är tillverkade i landet. Kunder söker efter 
leverantörer som är medlemmar i organisationen och därmed har rätten att bära organisations 
logga, i form av en grön- och guldfärgad känguru. Detta görs för att gynna inhemska jobb och 
industrier. 
Ansökan om medlemskap i organisationen står öppet för organisationer, företag och privata 
personer. Produkterna måste uppfylla vissa kriterier som är uppsatta av Trade Practices Act, 
vidare måste de följande regler för protokollföring som är uppsatta av Australian Made 
Organisationen. 

                                                 
1   Papadopoulos, N. & Heslop, L., (1993) Product-Country Images, Impact and role in International marketing, 

s 8-11. 
2   Swedish trade http://dbl.swedishtrade.se/cgi-bin/dbl/listSubsidiaries.asp?countryID=42 2004-10-14.  
3   Papadopoulos, N. & Heslop, L., (1993) Product-Country Images, Impact and role in International marketing,                                                             
    s 54. 
4   Papadopoulos, N. & Heslop, L., (1993) Product-Country Images, Impact and role in International marketing,                                                             
    s 49. 
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Avgiften för att tillhöra kampanjen och rätten att associeras med logon är kopplat till 
omsättningen av Australiensiskt tillverkade produkter företaget har. 
Den huvudsakliga uppgiften för ”Australian Made” är att: 
 

• Marknadsföra tillverkning, handel, och industri i Australien genom användningen av 
logon. 

• Belysa samhälleligt medvetande om Australien och kunnande, prestationer och 
potential inom landet. 

• Uppmuntra förbättring inom kvalitet, design och marknadsföring.5      
 
I en tidigare utförd undersökning gjord i Australien år 1998 och år 1999 framgår det att 
Australiensare i hög utsträckning köper produkter producerade i hemlandet. 6  Frågan de 
tillfrågade besvarade löd enligt följande: 
 
"I try to buy Australian made products as often as possible”7 
Svarsalternativen var på en sju gradig skala där ytterligheterna var “Agree strongly” och 
“can`t say”. 
 
Studien visar att 70 procent av australiensarna år 1999 medvetet köpte produkter tillverkade i 
Australien. Detta var en marginell minskning från året innan. Skillnader mellan olika 
åldersgrupper visar att ungdomar mellan 14-17 år är den grupp där varans ursprung har minst 
betydelse. Endast 43 procent i denna grupp säger att de försöker köpa Australiensiskt 
producerade produkter när det finns möjlighet. I motsats till dessa visar studien att de i 
åldersgruppen över 50 år försöker 80% köpa australiensiskt.8 
 
Då jag studerade i Australien i juli 2004 visades tv reklam från både Electrolux tvättmaskiner 
och Huskvarna motorsågar. Det var dock endast Electrolux som använde sig av 
ursprungsmärkningen ”made in Sweden”. Ett mervärde definieras enligt Haglundh och 
Nilsson (2000) som ”en ökning av värdet på en vara eller tjänst som uppstår i ett 
produktions- eller distributionsled när ytterligare produktionsresurser sätts in” 9 . En 
produktionsresurs kan i det här fallet beskrivas som den koppling företaget/produkten har till 
Sverige, förutsatt att landet (Sverige) är förknippat med något positivt utifrån ett 
kundperspektiv. 
      

1.2 PROBLEMFORMULERING  
 
Jag har tillbringat en tid i Australien men har trots det svårt att riktigt bedöma vilken kunskap 
australiensare har om Sverige. I Australien förekommer det reklam med Svenska produkter 
med direkt koppling till ursprungslandet Svarige men det är svårt att veta hur budskapet 
uppfattas av mottagaren – de australiensiska kunderna. Vidare kan det vara så att Sverige 
smälter in i övriga Europa, vilket gör att särprägeln på produkterna förbigås.   
 

                                                 
5   Australian Made Campaign., (2003) http://www.ausralianmade.com.au/about_us.htm, (2004-12-01). 
6   The Bulliten.,  http://www.roymorgan.com/news/polls/1999/3194/ (2004-10-21). 
7   Ibid (2004-10-21). 
8   The Bulliten., http://www.roymorgan.com/news/polls/1999/3194/, (2004-10-21). 
9   Haglundh, G. & Nilsson, P., (2000).  Bonniers Ekonomiordbok, s 129.   
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1.3 FRÅGESTÄLLNING 
 
- Känner australiensare till svenska produkter? 
- På vilket sätt relaterar australiensare till svenska produkter?  
- Skapar relationen mellan produkten och ursprungslandet Sverige ett mervärde?  
 

1.4 SYFTE OCH AVGRÄNSNING 
 
Syftet med studien är att belysa det mervärde Sverige som ursprungsland ger en svensk 
produkt på den australiensiska marknaden. Vad ger det för värde åt en produkt att den 
lanseras tillsammans med en Svensk flagga eller ”made in Sweden” som märke? 
 
Jag har valt att avgränsa denna studie till att undersökningen endast utförts bland personer i 
och omkring The University of Southern Queensland (USQ), Toowoomba, Australien. Vidare 
är de företag/varumärken som representeras i enkäten valda utifrån igenkännbarhet och 
varumärke från ett svenskt perspektiv. De företag/varumärken jag valt att använda är Volvo, 
Ericsson, Absolut och IKEA. De exporterar alla varor till den australiensiska marknaden och 
har därmed en marknadsnärvaro, vilken varierar utifrån produkt och företag.      
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Metod 

 
Teori 

Ide – Bakgrund – Syfte 
 

 
Analys 

  
SS LLUUTTSS AATTSS   

 
Empirisk studie 

  Reflektion 

1.5 DISPOSITION 
 
I dispositionen nedan presenteras studiens alla delar i korthet. Arbetsprocessen visas i figur 
ett. Som figuren visar ligger det inledande kapitlet till grund för den övriga studien, varpå 
metoden är underlaget till vilken tillvägagångssätt som används och hur det sker. 
 

Figur 1; Disposition  

Källa; Egen kreation  

 
Kap 1. Inledning  
I det inledande kapitlet har jag introducerat ämnet, bakgrunden och syftet med studien.  
 
Kap 2. Metod 
I detta kapitel beskriver jag tillvägagångssättet för arbetet. Metodvalet tas up i form av 
kvalitativa respektive kvantitativa studier. Här redogörs även för validitet och reliabilitet, 
urval av population, enkätstudier och bortfall i undersökningen. 
 
Kap 3. Teori 
I den teoretiska delen presenteras sekundära källor som använts i studien. Det inkluderar 
tidigare utförda studier och skrifter i ämnet varumärke och ursprungsmärkning.  
   
Kap 4. Resultat 
Här presenteras svaren av enkätstudien, vilket följs av en sammanställning av de viktigaste 
svaren. Den har i uppgift att skapa en bättre och mer överskådlig bild av de data som 
insamlats. Det hela avslutas med en kapitel sammanfattning.  
 
Kap 5. Analys 
I det analytiska kapitlet jämförs de teoretiska undersökningarna med de primära data som 
presenterats i resultatet för att hitta likheter och olikheter.   
 
Kap 6. Slutsats 
Den inledande frågeställningen besvaras med hjälp av de resultat som tidigare framkommit 
tillsammans med egna kommentarer.  
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2. METOD 
 
Detta avsnitt har som huvudsakligt syfte att ge insikt i studiens tillvägagångssätt. Vilket 
stärker studiens trovärdighet och möjliggör för andra att göra en jämförande undersökning. I 
metoddelen tas frågan om validitet och reliabilitet upp. Vidare beskrives kvalitativa, 
kvantitativa metoder i enkätundersökningar kombinerat med urval av population och bortfall. 
Frågan om undersökningens positivistiska förhållande samt hermeneutik ställs innan kapitlet 
avslutas med källkritik och en sammanfattning .  ___________________________________________________________________________ 

2.1 VAD ÄR VETENSKAPLIGT ARBETE? 
 
Genom att uppfylla grunderna för vetenskapliga metoder i en studie kan den slutgiltiga 
studien bli relaterad till som vetenskap. Då forskningen sker bör syftet vara att komma fram 
till någonting ”nytt” som inte tidigare upptäckts menar Elzinga (n.d). Han säger vidare att 
underökningen och skrivandet bör göras på ett ”kritiskt” tänkande sätt med mål att konsekvent 
kritisera och utveckla idéer för nyskapande10.  
Först när studien är färdig och allmänt accepterad, exempelvis i en kritisk opponering kan den 
bli kallad allmänt erkänd som vetenskaplig kunskap. Som sådan bör även denna ”sanning” 
ifrågasättas och omprövas menar Eriksson och Wiendersheim- Paul (1999)11. Syftet med 
metod avsnittet är att redogöra på vilket sätt jag har gått till väga för att uppfylla de 
vetenskapliga kraven. Jag har, utifrån litteratur, kritiskt granskat nya vägar för att specificera 
denna studie i en tidigare outforskat riktning.     
 

2.2 PRIMÄRA OCH SEKUNDÄRA DATA  
 
De flesta akademiska studier inkluderar någon form av primär- och sekundär data. Som 
primär data betraktas studier av subjekt genom förstahands observationer eller utredningar12.  
Den här studien är baserad på en enkät, förstahandsmaterialet vilket blir primärdata i denna 
studie.      
 
När det kommer till andrahands data räknas upplysningar som forskaren tagit del av för att 
grunda sin egen studie. Denna typ av data har jag till största delen samlad in från biblioteket 
på högskolan i Gävle i form av litteratur och tidningsartiklar. Även internet har använts och 
bedömts som en tillförlitlig källa till delar av materialet.  
  

2.3 VALIDITET OCH RELIABILITET  
    
Validiteten för denna studie kan beskrivas av att enkäten som ligger till grund för studien 
skall svara på det som var menat då den framställdas. Skulle enkäten vara felaktigt skriven 
och inte svarar mot studiens syfte blir det en låg validitet på studien.  För att en studie ska ha 
en hög validitet och därigenom trovärdighet måste författaren ta hänsyn till detta under hela 
skrivandet. Detta för att det måste finnas en välgrundad och trovärdig diskussion genom hela 
det slutgiltiga arbetet13.  Skulle det vara så att validiteten, som i denna studie i huvudsak 

                                                 
10  Elzinga, A. (n.d).,  www.hb.se/professionsuniversitet/ dokument/vadarvetenskap.pdf, (2005-02-01). 
11   Ericsson, L T. & Wiendersheim- Paul, I., (1999), Att Utreda Forska och Rapportera, s 168,169. 
12   Gibaldi., (2004), MLA  handbook for writers of reserch papers, s 3.  
13   Kvale., (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s 215.    
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utgörs av en enkätstudie (se bilaga 1) inte mäta korrekt skulle studiens slutresultat bli 
otillfredsställande. För att tillgodose validitetskravet har jag under studiens gång kontinuerligt 
jämfört litteratur och tidigare studier med varandra. Vidare har enkäten jämförts med tidigare 
studier for att kunna knyta samman frågor i strävan att säkerställa en grundad och tillförlitlig 
validitet.      
 
Då tillförlitligheten i reliabiliteten hänger på trovärdigheten i det som blivit mätt, är målet att 
det önskade resultatet blir detsamma oberoende av vem som utför studien, under förutsättning 
att metoden är densamma vid de båda mättillfällena. Det är lättare att mäta eller repetera en 
kvantitativ studie, som detta är, än en studie som bygger på kvalitativa intervjuer där 
möjligheten att upprepa studien är omöjlig att genomföra på ett identiskt sätt.14  
 
Materialet som bestod av enkäter har strukturerats upp i Excel utifrån ett nummersystem. Alla 
enkäter och frågor numrerades från 1 och uppåt. Då det exempelvis fanns 4 svarsalternativ på 
en fråga har frågan numrerats 1-4 varpå det svarsalternativ den svarande kryssat för blivit 
noterat i Excel. På detta sätt har jag kunnat strukturera upp enkäterna och få en överblick. I 
det slutgiltiga skedet sammanställdes likadana svar med varandra vilket gjorde det möjligt att 
jämföra olika grupper med varandra. Detta leder till att jag anser denna studie har en hög 
validitet då metoden går att upprepa.   
 

2.4 KVANTITATIVA OCH KVALITATIVA STUDIER  
 
En kvalitativ studie handlar om tolkningen av meningsfulla relationer. Detta tillvägagångssätt 
är en känslig relation mellan forskaren och forskningsgruppen vilket kräver en dialog mellan 
parterna för att nå önskat resultat15. Målet skulle i det fallet vara att utforska de okända eller 
missnöjet av en händelse eller företeelse. I direkt kontrast mot den kvantitativa studien som 
har att göra med antalet upprepade försök har den kvalitativa studien fokus på enskilda djupa 
företeelser för att nå sitt mål16, att frigöra den tillfrågades livsvärdering. Forskaren som utför 
en kvalitativ studie värderar vad som blivit sagt under en intervju eller i en enkät för att ta 
fram specifika och individuella situationer som är avgörande för studien17.                 
 
Ett resultat från en kvantitativ studie kan vara att man studerar förbestämda egenskaper i stor 
skala, t ex en population menar Starrin och Svensson (1994) 18 . Resultatet blir då en 
sammanställning i siffror för att studien ska generera någon validitet19. Studier av detta slag är 
till nytta för den forskare som söker en specifik sammansättning eller avvikelser i data, som 
de vill förmedla på ett överskådligt sätt20.  
 
Denna studie försöker undersöka inställningen hos en befolkning relaterat till det ämne som är 
förutbestämt. Det gör studien till en kvantitativ studie där resultatet presenteras i siffror eller 
procent.  
 

                                                 
14   Ericsson, L T. & Wiendersheim- Paul, I., (2001), Att Utreda Forska och Rapportera, s 40. 
15   Kvale., (1997), Den kvalitativa forskningsintervjun, s 17 & 70.  
16   Starrin & Svensson., (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s 21-23. 
17   Kvale., (1997), Den kvalitativa forskningsinterjun, s 34-37. 
18   Starrin & Svensson., (1994), Kvalitativ metod och vetenskapsteori, s 23. 
19   Kvale., (1997), Den kvalitativa forskningsinterjun, s 215.  
20   Eggeby & Söderberg., (1999), Kvantitativa metoder, s 20. 
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2.5 INDUKTIV OCH DEDUKTIV METOD 
 
Ett antal individuella observationer resulterar i induktion. Ett begrepp som egentligen betyder 
”leda till” i dess latinska ursprung. Tolkningen kan därmed bli en ledande induktion till 
vetenskapliga metoder, grundat på observationer. De metoder och teorier som framkommer 
kan sedan ligga till grund för en deduktiv tolkning. Denna kan förklaras utifrån dess latinska 
namn vilket ”leder bort från” nuvarande teori till nya förklaringar21.  
 
Jag använder mig av både induktiv och deduktiv metod i denna studie. Med hjälp av egna 
observationer i Australien, enkätstudien, skapar jag en induktiv tolkning vilken presenteras i 
from av diagram och tabeller. Resultatet av detta har sedan jämförs med tidigare studier, i 
form av Czinkota, M, & Ronkainen, I., Produkt element (se figur 2) och Anholt, S, (se figur 
3) för att skapa nya infallsvinklar/slutsatser, vilket utgör den deduktiva tolkningen. 
 

2.6 ENKÄTUNDERSÖKNINGAR  
 
Som regel är målet med en enkätundersökning att skapa ett representativt urval av en 
befolkning genom att undersöka deras attityd, tro, handlande, känsla eller värdering. Ett 
vanligt sätt att gå till väga är då att fråga en utvald grupp personer om deras åsikt genom ett 
formulär eller enkät. Den önskade målgruppen kan vanligen nås genom telefon 
undersökningar, ansikte mot ansikte eller post utskick, beroende på de resurser och 
tillvägagångssätt som anses passa undersökningen. 22  
 
Då en enkät ska formuleras bör man grundligt gå igenom studiens mål för att skapa positiva 
relationer med de frågor som ställs och därigenom få ut så mycket information som möjligt. 
Frågorna bör vidare vara ställda på ett enkelt och läsbart sätt så att de går att tolka och svara 
på utan missförstånd, då tolkningssvårigheter oundvikligen resulterar i missvisning av det 
slutgiltiga resultatet. Frågorna bör även vara skrivna på ett sådant sätt att de inte är ledande 
för den svarande. Något som exempelvis kan undvikas genom att inte använda positiva utryck 
som ”bra, trevligt, positivt” menar Ejlertsson (2002).23 Här skriver även Hellmark (i Eriksson 
och Wiedersheim-Paul, 2001) att frågor inte bör ha endast ja och nej svar då detta inte ger 
utrymme för utvecklande svar av den intervjuade. Det bör inte heller finnas fler än ett svar av 
de alternativ som givits då risken för feltolkning ökar. 24  Då frågans konstruktion är 
färdigställd skall mätnings skala utformas enligt egen konstruktion eller enligt en redan 
färdigt konstruerad mall. Är skalan konstruerad på egen hand, vilket den är i denna studie, är 
det viktigt att tänka på att svarsalternativen inte leder till missvisande svar. Frågor som endast 
har skal stegs svar, det vill säga givna alternativ, kan verka korta om den tillfrågade kanske 
inte känner igen sig med de alternativ som ges. Det kan därför vara till fördel att även lägga in 
en öppen fråga för att skapa ett större spektrum25.      
 
Enkätstudier bör även svara mot etiska kriterier som rör den tillfrågades godkännande att vara 
med i undersökningen, samtyckeskrav. Krav på information om enkätens syfte, den svarandes 

                                                 
21   Andersen, H., (1994), Vetenskapsteori och metodlära, introduktion, s 102-103. 
22   Flink., (2003), How to Ask Survey Questions, s 67,68. 
23   Ejlertsson., (2002), Enkäten i praktiken –En handbok i enkätmetodik, s 51-57.  
24   Ericsson, L T. & Wiendersheim- Paul, I., (2001), Att Utreda Forska och Rapportera, s 87. 
25   Ericsson, L T. & Wiendersheim- Paul, I., (2001), Att Utreda Forska och Rapportera, s 91. 
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konfidentialitetskrav om anonymitet och vad den skall användas till gällande; 
nyttjandekravet.26    
 
Frågorna som användes i enkäten valdes utifrån relevans till ämnet med mål att besvara 
studiens frågeställning. Det var här viktigt att hitta ett grundat och brett spektrum av relevanta 
frågor, något som jag grundat på litteratur och egna infalls vinklar för att nå bästa resultat.  
Innan den slutgiltiga enkäten är klar bör man göra en eller flera pilotstudier mot 10-20 
personer för att undersöka om enkäten uppfyller sitt syfte och inte orsakar missförstånd hos 
den svarande27. Enkäten som ligger till grund till denna studie var testad på tio personer, fyra 
australiensare via e-post och sex stycken utbytesstudenter på Högskolan i Gävle. Genom detta 
var det möjligt att få feedback på frågorna och utföra nödvändiga korrigeringar till den 
slutgiltiga enkäten (se bilaga 1).   
För att göra den så enkel som möjligt går här att läsa ett antal ja och nej frågor. Trots att de 
kan hämma en öppen dialog anser jag att de svarar mot frågeställningen på ett tillfredsällande 
sätt. För att skapa en relation till en tidigare utförd studie har fråga nr 9. Do you try to buy 
Australian made products as often as possible? Svarat mot en tidigare ställd fråga, med 
påståendet "I try to buy Australian made products as often as possible28”. 
 
En analys av frågorna gjordes i tabellform för att skapa en inledande överblick varpå det blev 
möjligt att dra slutsatser mellan de relevanta variablerna för att nå en grundad slutsats.  
 

2.7 URVAL 
 
Man kan enligt Eggeby och Söderberg (1999) säga att det finns två typer av urval vid en 
kvantitativ studie. Den första är en oregelbunden slumpmässig struktur där de enheter som 
bildar helheten numreras slumpvis varpå en målgrupp väljs ut med hjälp av en slumptalstabell 
eller en slumptalsgenerator, vilket görs för att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt. Den 
andra metoden kallas för systematiska urval och även här numreras hela populationen varpå 
slumptabellen används för att dra det första representativa urvalet. Det dragna numret är sedan 
använt för att avgöra de följande stickproven29.     
      
Urvalet är utfört av en universitetslärare på University of Southern Queensland, Australien. 
Han har valt urvalsgrupp utifrån personer i omgivningen, vilket till största delen består av 
studenter. I undersökningen är 40 personer eller 60 % i åldern 15-30, 16 i åldern 31 -50 och 
11 personer var 51 år eller äldre. Detta kommer att påverka resultatet då det är möjligt att det 
inte speglar den generella ålderskillnaden i Australien. Jag skulle säga att urvalet är delvis 
slumpmässigt men ej överstämmande med befolkningen som helhet då studieunderlaget är allt 
för litet och riktat.    
 

2.7.1 Bortfall  
 
Då även bortfallet kan vara slumpmässigt eller systematiskt måste forskaren som bearbetar 
materialet granska källan och utifrån den avgöra validiteten. Skulle det ske ett mindre 
slumpmässigt bortfall kan detta vara obetydligt för det slutgiltiga resultatet, då en 

                                                 
26   Ejlertsson., (2002) Enkäten i praktiken –En handbok i enkätmetodik, s 30. 
27   Ibid, s 37. 
28   The Bulliten , http://www.roymorgan.com/news/polls/1999/3194/, (2004-10-21). 
29   Eggeby & Söderberg., (1999), Kvantitativa metoder, s 44. 
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uppskattning av likvärdigt bortfall kan göras på hela undersökningsgruppen. Är bortfallet 
systematiskt kan det till exempel drabba ett helt segment och därigenom skada eller 
omöjliggöra ett slutgiltigt relevant resultat30.   
 
Av den urvalsgrupp på 67 personer som fick möjlighet att svara på denna enkät var det ingen 
som avstod. Det finns trots det några som inte svarade på enskilda frågor. Detta tas upp i varje 
särskilt fall. Inför studien var det önskvärt och planerat att 100 personer skulle tillfrågas att 
delta. Detta blev inte möjligt p.g.a. att min samarbetspartner i Australien inte hade tid eller 
resurser att fortsätta.  
 

2.8 KÄLLKRITIK  
 
För att ge studien ett trovärdigt resultat har källkritiken en avgörande roll. Den kan göras 
genom att granska de källor som använts och hur de tolkats. Läsaren kan iaktta i vilken grad 
det kan finnas en missvisande kritik i en studie genom att undersöka till vilken grad det finns 
direkt eller tredje part intressen i undersökningen. I ett så kallat beroendestadium måste 
författaren dra slutsatser och paralleller mellan olika studier för att skapa sig en rättvis bild 
om ämnet. Vidare kan nämnas att information från internet bör betraktas med särskild omsorg 
då denna nödvändigtvis inte blivit korrigerad eller kritiserad innan den publicerats31.         
 
Den litterära informationen till denna studie anser jag vara trovärdig då källorna till största 
delen består av myndighetsorgan och materialet i sig inte är av en känslig art. När det kommer 
till själva studien kan saken diskuteras då jag inte hade möjlighet att ha tillsyn över 
urvalsprocessen. Det är vidare högst komplicerat att försöka bevisa till vilken grad en 
eventuell snedvridning av urvalsgruppen skett eller inte då det för tillfället inte finns någon 
jämförbar studie.     
 
 
 
 

                                                 
30   Eggeby & Söderberg. (1999), Kvantitativa metoder, s 45. 
31   Ericsson, L T. & Wiendersheim- Paul, I. (2001), Att Utreda Forska och Rapportera, s 150-151. 



___________________________________________________________________________ 

 16 

2.9 SAMMANFATTNING AV METOD 
 
Studien är skriven och utförd på ett kvantitativt sätt vilket gör att den undersökningsmetod 
som använts, enkätstudien, är utförd på en stor urvalsgrupp. Valet av denna grupp människor 
har gjords av en universitetslärare i Australien vilket har minimerat mitt inflytande på 
neutralitet i relationen mellan den undersökande parten och den tillfrågade. Då detta kan 
ifrågasättas kan även studiens validitet delvis betvivlas, men hur mycket kan vara omöjligt att 
säga. De frågor som ställts anser jag dock svara mot studiens syfte och frågeställning vilket 
gör att de bidrar till en god validitet. Frågornas sammanställning är vidare noggrant 
presenterade för att säkerställa en potentiell upprepning av studien. Detta anser jag har 
bidragit till en trovärdig och grundad studie. Men då endast 67 personer blev tillfrågade att 
svara på enkäten av de 100 personer jag inledningsvis önskat kan man ställa sig frågan om de 
ej tillfrågade är ett bortfall. Som sådant kan ett bortfall vara slumpmässigt, vilket skulle ha en 
mindre negativ effekt på slutresultatet än ett systematiskt bortfall.  
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3. TEORI 
 
Det teoretiska avsnittet grundar sig i tidigare forskning kring ursprungsmärkning. De 
beskriver varumärkets koppling till ursprungsmärkningen och dess betydelse för att stärka 
marknadsvärdet.    ___________________________________________________________________________ 

3.1 VARUMÄRKE 
 
Produktfördelar och produktattribut är enkla att plagiera och kopiera för konkurrenter vilket 
gör att ett väl inarbetat varumärke värderas högt då ett företag vill differentiera sig på 
marknaden. Varumärket som ett företag använder hjälper även kunden att snabbt och lätt 
orientera sig bland utbudet på marknaden. Det gör att produktinformation har blivit allt 
viktigare och att varunamnet tillsammans med produktinnehåll utgör kärnan i ett företags 
konkurrenskraft 32.  
 
Varumärkeslagen beskriver en vara enligt följande; ”Ett varumärke kan bestå av alla tecken 
som kan återges grafiskt, särskilt ord, inbegripet personnamn, samt figurer, bokstäver, siffror 
och formen eller utstyrseln på en vara eller dess förpackning, förutsatt att tecknen kan 
särskilja varor som tillhandahålls i en näringsverksamhet från sådana som tillhandahålls i en 
annan.” (http://www.notisum.se/rnp/SLS/lag/19600644.htm, 2005-01-06).  
 
För varor eller tjänster med ett starkt varumärkesnamn skapas det en efterfrågan som 
överstiger det normala och därmed tillintetgör ett substitutionsbehov, dvs. behovet av andra 
liknande varor. Detta resulterar i att produkterna blir konkurrenskraftigare på marknaden. Ett 
varumärke kan förmedla upp till fyra olika särdrag enligt Kotler (2002).33 
 
Attribut: En produkt har vissa kännetecken/egenskaper som ger den fördelar mot 
konkurrenterna. Som exempel på detta har Mercedes attribut som välbyggd, hög prestanda 
och dyr. 
 
Nyttan: En kund köper egentligen nyttan av produkten, inte attributen. Nyttan med en bil som 
har attributet välbyggd är att den håller länge, är säker eller har ett högt andrahandsvärde. 
 
Värderingar: Märket säger även något om köparens värderingar. För att återgå till exemplet 
med en Mercedes värderas prestanda, säkerhet och status högt av köparen. Detta är något som 
marknadsföraren måste identifiera och paketera för att om möjligt maximera värdet på 
produkten. 
 
Personlighet: Ett märke kan även framhäva en personlighet. Detta gör att en identitet kan 
återskapas i en produkt för att på ett effektivt sätt nå sin målgrupp. 
 
Tillsammans skapar dessa en produktidentitet som ger ett högre värde och betydelse för 
kunden än symbolen eller märket i sig.34   
 

                                                 
32   Kotler, P. (2002) Country as brand, produkt, and beyond: A place marketing and brand management                                   

prespective, s 249. 
33   Kotler, P. (2001) Principles of marketing, s 469- 470. 
34   Aaker, D. (1991) Managing Brand Equity, s 114. 
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Konsumenten tolkar olika produktinformation för att ha möjlighet att föredra en vara framför 
en annan. För att nå önskat mål förutsätts att konsumenten vill tillfredställa ett behov eller 
skapat behov hos produkten genom dess nytta. En produkts nytta kan även sägas vara dess 
attribut vilket övervägs för att konsumenten ska komma fram till den produkt som slutgiltigt 
resulterar i ett köp.35  Inom ramen för produktens attribut tas även ursprungslandets betydelse 
med i avgörandet om ett köp ska ske eller inte. 36  På avancerade produkter spelar 
ursprungslandet en stor roll då kunden söker information för att minska sin egen risk för 
eventuella fel. 37  Motsatsen har även presenterats i studier avseende enkla produkter där 
konsumentens intresse är svagt och därför inte fokuserar intresset på produktens ursprung. 
Förutsättningen är dock att landet där produkten säljs använder ursprungslandets beteckningar 
i stor utsträckning och att detta är ett allmänt använt begrepp.38 
 
Grunden för varje företag är ett starkt varumärkesnamn som bygger på den produkt eller 
service de erbjuder. De kan delas upp i ett antal beståndsdelar eller element, se diagram 1. 
Vart och ett av dessa är viktiga för att skapa ett konkurrensmässigt koncept. 

 

Figur 2; Produktelement 

 
 

Källa; Czinkota. M, & Ronkainen, I., International Marketing, 2004, s 249. 
 
Beståndsdelarna i denna matris är följande: 
 
Core Product: Med kärnprodukten menas vad kunden egentligen får ut av produkten. Som ett 
exempel på detta är en bil vars huvudsakliga uppgift är att transportera från en punkt till en 
annan. 
 
Tangible Product: Består av produktens kvalitet, paketering, märke och utseende. 
 

                                                 
35   Kotler, P. (2001) Principles of marketing, 217. 
36   Gurhan-Canil, Z. & Maheswaran, D. (2000) Determinats of Country-of-Origion Evaluations, s 97. 
37  Papadopoulos, N. & Heslop, L. (1993) Product-Country Images, Impact and role in International marketing,                                                             
     s 69. 
38  Gurhan-Canil, Z. & Maheswaran, D. (2000) Determinats of Country-of-Origin Evaluations, s 97,104.  
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Intangible Product: Inom detta område är fokuseringen på produktens positionering och 
ursprungsland, det vill säga produktfördelar som inte syns. 
 
Augmented Product: Den utökade produkten är den service kunden kan erhålla när han köper 
en vara eller tjänst. Det här kan vara garanti, leverans, installation och annan service som man 
kan få med varan.  
 
Då den intangible- eller icke påtagliga - produkten påverkas av ursprungslandets image för 
kunden beskriver The National Brand Hexagon landet som varumärke ”National Brand” På 
följande sätt;  
 

Figur 3; The National Brand Hexagon 

 

 
 
Källa; Anholt S., 2002 39 
 
De har följaktligen angivit de delar som påverkar ett lands image i utlandet. Det är turism, 
export, invånarna, regeringen, kulturen/arvet, investeringar och immigration. Man har med 
detta skapat geografiska särdrag där länder kan klassas som varumärken och därmed relateras 
till varandra.  
 
Australien, toppar denna lista genom att tilldelas högsta betyg som turistland, gemytligaste 
invånarna och attraktivaste investeringsland/immigration land. Den sistnämnda punkten är 
Sveriges svagaste men det uppvägs något av en stark export och kultur40. 
    

3.2 GEOGRAFISKT SÄRDRAG SOM VARUMÄRKE  
 
Ursprungsbeteckningar och ursprungskännetecken hjälper kunden att skilja på produkter från 
olika geografiska ursprung. På samma sätt som varunamnet på en produkt skapar 
igenkännande hos kunden, hjälper ursprungsbeteckningar och ursprungskännetecken kunden 
att hitta en produkt med fördelaktiga särdrag. Det kan röra sig om nationella, regionala eller 
lokala särdrag hos en produkt. Effekten av detta är att ursprunget och varunamnet 
differentierar en produkt på marknaden och kommunicerar ett budskap till kunden. 41  
                                                 
39   Anholt-GMI, National Brand Index, http://www.gmi-mr.com/gmipoll/docs/NBI_Q1_2005.pdf, (2005-08-15).  
40   Ibid (2005-08-15). 
41   Levin, M. (1990) Made in Sweden, s 11-12. 
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Landet i fråga kan addera eller dra ner ett uppfattat värde på en produkt. Som exempel på 
detta har tidigare forskning visat att en produkt från ett industriellt land värderas högre än en 
produkt som inte är det då människor förknippar industriella länder som demokratier. Där 
individer värderar och respekterar de mänskliga rättigheterna. I motsatt läge förmedlar 
inhumana rättssystem och dåligt fungerade demokratier i utvecklingsländer en negativ bild av 
landet.  
Även om ett land inte marknadsför sig som ett varumärke utomlands har människor en 
uppfattning om landet. Den image landet har påverkar individers köpmönster i form av 
produktinköp, investeringar och resor.42       
 

3.3 URSPRUNGSLANDSEFFEKTEN 
 
En produkts ursprungsland är en av de sex första källorna en kund söker efter på en ny 
produkt.43 Erfarenheter visar att konsumenter bedömer framförallt kvalitet på varor genom 
beteckningen på deras tillverkningsland.44  
Vårt sätt att relatera till ett land är en inlärd process som pågår genom hela livet. Den 
påverkas bland annat av vänner, utbildning, erfarenheter och produktkännedom 45  vilket 
skapar en viss kulturell stereotyp. 46  En produkts ursprung kommuniceras allmänt genom 
termen ”made in (country)”.47 Några av omständigheterna kring ursprungslands fenomen är: 
  

• Uppfattningen om ett land ändras efter köparens kunskap till landet.  
• Det finns generellt en större efterfrågan på inhemska produkter än importerade. 
• Det spelar roll var en produkt är designad, producerad och monterad. 
• Det finns stora demografiska skillnader. Studier visar att äldre, lågutbildade och 

konservativa personer föredrar produkter producerade i hemlandet, i högre 
utsträckning än andra.   

• Konsumenter använder rimligen en produkts ursprung som en antydan om vilken 
slags produkt det är om dess logo/namn är obekant. 

• Vikten av produktens ursprung varierar i olika produktkategorier. 48 
 

Det finns en inbyggd perception som relaterar till mottagarens inbyggda positiva eller 
negativa stereotypiska uppfattning han/hon har om ursprungs land. Dessa tolkningar blir 
viktiga när man kopplar ihop de med ett lands profil i ett marknadsföringssyfte.49  
 
Skulle en produkts kvalitet vara markant högre än öviga producenter i ett land finns det risk 
att varan ändå döms ut på marknaden. Anledningen är då att den negativa uppfattning kunden 
har av tillverkningslandet leder till en minskad efterfrågan. Detta kan åtgärdas genom att 
                                                 
42   Kotler, P. (2002) Country as brand, produkt, and beyond: A place marketing and brand management                                                 

prespective, s 250. 
43   Australian Made campaign limited, 

http://www.accc.gov.au/content/item.phtml?itemId=429483&nodeId=file3fdcffcf0423b&fn=Australian%20
Made%20Campaign%20submission.pdf,  s 3 (2004-12-03).  

44   Philip, K. (2002) Country as brand, produkt, and beyond: A place marketing and brand management                                              
prespective, s 252. 

45   Papadopoulos, N. & Heslop, L. (1993) Product-Country Images, Impact and role in International marketing,                                     
s 24. 

46   Kotabe, M. (2001) Global marketing management, s 402. 
47   Czinkota, M & Ronkainen, I., (2004) International Marketing, s 265. 
48   Kotabe, M. (2001) Global marketing management, s 403. 
49   Czinkota, M & Ronkainen, I., (2004) International Marketing, s 265. 
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undanhålla produktionslandet i marknadsföringen eller öppna upp för samarbetspartners för 
att stärka företagets image.50 
 
Produktens ursprung har en mindre betydelse för konsumenter som informerar sig om 
produkten än dem som inte gör det. 51 Konsumenter som har lågt engagemang motsätter sig 
förändringar till förmån för tidigare vetskap för en produkt och dess attribut. De föredrar att 
passa in vad de ser, till vad de redan vet. Vidare har dessa människor en tendens att fylla i 
luckor i produktinformationen. Detta för att meddelandet ska passa in i en tidigare lärd 
uppfattning om produkten.52  
Länders produktkapacitet och antalet länder som kan producera samma produkt bidrar till att 
ursprungslandet blir av mindre relevans. Det har dock blivit allt vanligare att länder lägger 
upp strategiska planer och aktivt arbetar för att skapa en bättre image.53            
 

3.3.1 Ursprungsmärkning i fyra delar 
 
Ursprungsmärkningen går att dela upp i fyra olika kategorier. Det land där en produkt är 
tillverkad, det vill säga produktionslandet. Där monteringen av större delen av produkten skett 
kallas monteringslandet. Designland relaterat till det land där konstruktion och utformning ägt 
rum varpå den fjärde märkningen är märkeslandet, det vill säga det land vi tänker på då vi ser 
ett varumärke, logotyp eller paketering.54 Vidare kan detta göras medvetet av företaget genom 
riktad marknadsföring, för att få konsumenten att associera till ett land.55    
 
Som exempel kan vi nämna IKEA, grundat i Älmhult Sverige men ägs numera av en stiftelse 
i Nederländerna. Produktion sker i nio olika länder och de köper in varor från 55 länder varav 
Kina är största exportören med 19 % av de totala inköpen. Det är endast produktutveckling 
och designen som uteslutande sker i Sverige. Till detta kan tilläggas att IKEA-logan består av 
ett företagsnamn i blått med en gul bakgrund och blå ram vilket belyser företagets ursprung, 
Sverige. 56 Frågan är hur ”svenskt” IKEA egentligen är? 
 
Tillverkningslandet, monteringslandet och designlandet har alla en betydelse för 
konsumentens perception på kvalitén av en vara. Ursprunget måste dock mätas separat och i 
kombination med varandra för att få en maximal kundrespons. Det finns även starka 
antydningar i forskning som visar att designlandet är av större betydelse för en trendsättande 
produkt än för en produkt som inte är kraftigt beroende av mode.57  
 
Märkeslandets betydelse är enligt vissa studier lika viktigt för en produkt som det individuellt 
marknadsförda märket. Andra undersökningar motsätter sig dock detta och vidhåller att ett 

                                                 
50  Czinkota,. M & Ronkainen, I., (2004) International Marketing, s 265. 
51  Ibid, s 266. 
52   Philip, K. (2002) Country as brand, produkt, and beyond: A place marketing and brand management                                                 

prespective, s 251. 
53  Czinkota, M. & Ronkainen, I., (2004) International Marketing, s 266. 
54   Insch, G. & McBride, B. (1998) Decomposing the Country-of-Origin Construct: An Empirical Test of 

Country of Design, Country of parts and Country of Assembly, s 69-91. 
55 Hulland, J. (1999), The effects of Country-of-Brand and Brand Name on Product Evaluation and 

Consideration: A Cross-Country Comparison, s 35. 
56   The IKEA Grope, facts and Figures in 2003-2004, http://www.ikea-group.ikea.com/corporate/PDF/FF04.pdf                                                       

(2004-12-20).  
57   Insch, G. & McBride, B. (1998) Decomposing the Country-of-Origin Construct: An Empirical Test of 

Country of Design, Country of parts and Country of Assembly, s 69-91. 
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varumärke är starkare för konsumentens beslut att köpa än landet dit man relaterar märket. 
Trots detta skriver Hulland (1999) att konsumentens relation till land och märke är viktigt att 
värna om då en negativ syn är mycket svårt att komma ifrån. Det räcker då inte att flytta 
tillverknings- eller monteringsland för att skapa en bättre image för märket. Särskilt inte om 
märket är välkänt på marknaden. Vikten av en god koppling mellan ett varumärke och det 
land företaget vill vara förknippat med bör därför värnas om.58    
  

3.4 KULTURELLA SKILLNADER 
 
Att kunna urskilja olika kulturella skillnader åt är synnerligen viktigt för att nå en global 
marknad. Det kan göras med hjälp av en individualistisk eller kollektivistisk gruppering av 
människor. Den förstnämnda är mer utbredd i västländer medan kollektivism förekommer i 
större grad i östliga länder. 59 Hofstede förklarar begreppen på följande sätt: 
 

• I ett individualistiskt samhälle är relationen mellan människor lösa, alla förutsätts ta 
hand om sig själv och den närmsta familjen.  

• Det kollektiva samhället föder människor med ett omedelbart och starkt kontaktnät, 
vilket skyddar dem genom livet i utbyte mot fullständig lojalitet.60  

 
En studie i 50 olika länder rörande människornas individualism placerar Australien sig på en 
andra plats medan Sverige delar 10/11 platsen med Frankrike.61  
 
Människor från individuella samhällen såsom Australien och Sverige rangordnar en produkt 
från sitt eget land högre än en utländsk produkt endast när denna produkt är bättre. Detta kan 
jämföras med individer från ett kollektivistiskt samhälle, där inhemska produkter ofta anses 
överlägsna utländska produkter oavsett kvalitet.62 
 

 3.5 STRATEGISKA SVÅRIGHETER MED URSPRUNGSLANDS MÄRKNING 
 
Ursprungslandet kan väljas fritt genom så kallad Foreign Direct Investment (FDI), dvs. när 
företag ägs direkt av utländska medborgare, försvåras beteckningen och värderingen av 
märkningen på ”made in (Country)”. Det är även ett problem att säkerställa var och hur 
mycket av en produkt som måste produceras i ett land för att dess ursprung ska säkerställas, 
detta då det blir allt vanligare att tillverkning och montering av en produkt sker i olika 
länder.63  
För att få det australiensiska varumärket och logon ”made in Australia” skall produkten, 
enligt lag vara påtagligt förädlad i landet och minst 50% av tillverkningskostnaden ska vara 
förlagd till Australien.64 
 

                                                 
58  Hulland, J. (1999), The effects of Country-of-Brand and Brand Name on Product Evaluation and                                                                     

Consideration: A Cross-Country Comparison, s 35. 
59  Gurhan-Canli, Z. & Maheswaran, D. (2000) Variations in Country of Origion Effects, s 309. 
60   Hofstede, G. (1997) Cultures and Organizations, s 51. 
61   Ibid, s 53. 
62   Gurhan-Canli, Z. & Maheswaran, D. (2000) Variations in Country of Origion Effects, s 311. 
63   Kotler, P. (2001) Principles of marketing, 217. 
64  Australian made. http://www.australianmade.com.au/faqs.htm (2004-12-03). 
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Papadopulos (1993) menar att producenten antingen kan förstärka eller tona ned 
ursprungslandet. Då det sker en FDI till ett land med en bättre image än ursprungslandet 
resulterar detta i en positiv effekt på produkten. Vidare finns det forskning som visar att en 
FDI i ett land med sämre image skulle ge en produkt en lägre image. Detta sker då det handlar 
om enklare produkter där tillverkningen är standardiserad, men det kan även ske då det 
handlar om ett starkt produktnamn som Sony där ursprungslandseffekten delvis slås ut. Det 
gör att vi litar på kvalitet trots att produkten är tillverkad i ett lågkostnadsland då Sony står för 
japansk standard.65  
 

 3.5.1 Ursprungsmärkning enligt lag 
 
Den lagstadgade rätten att märka en produkt enligt ursprungsland ”made in” varierar mellan 
olika länder. Grundläggande antas det att ursprunget är kollektivt och ingen ensam 
näringsidkare därför kan få ensamrätten till ett ursprung. Problem uppstår när företag är 
stationerade på en ort som håller ett annat lands namn. Exempel på detta var ett japanskt 
företag som annonserade att de tillverkade tändstickor ”made in Sweden” utan någon som 
helst produktion i Sverige. Det visade sig dock att företaget var placerat på en ort i Japan med 
namnet Sweden, vilket gjorde märkningen tillåten.66   
 
En stor skillnad mellan Sverige och Australien är att Australien driver ett medvetet arbete för 
att marknadsföra inhemska produkter på hemmamarknaden. I Sverige finns ingen sådan 
verksamhet, däremot har svenska organisationer på egen hand börjat marknadsföra sig som 
”svenska”. Detta gäller bland annat i fallet där svenska företag i samarbete med Svenska 
ambassaden i Canberra står för olika events i Australien.67 Vidare har Sveriges Rese- och 
Turistråd fått i uppgift av staten att ansvara för Sverige som resmål. De har då lanserat ”Space 
for Minds” för att på ett bättre sätt samla de nuvarande tillgångarna och kunskaperna inom 
den svenska turistnäringen.68  
Regeringen har i samarbete med Svensk Form och Stiftelsen Svensk industridesign inför 2005 
identifierat Svensk design som något unikt, och sätter därför in resurser under året för att 
uppmärksamma detta. Det övergripande målet är att utifrån ett allmänt svenskt perspektiv 
skapa en större förståelse och kunskap om vad som är svensk design och form. Vidare bör det 
värnas om hur denna kunskap ska förvaltas.69  
 

3.5.2 Sverige 
 
I Sverige skall man följa varumärkeslagen (1960:644 i första hand 1 §, 13 §, 14 § 2st., 20 §, 
21 § samt 25 §) och marknadsföringslagen (1995:450 paragraf 4 § och 6 §) för skydd mot 
vilseledande ursprungsbeteckning. Produkter försedda med Made in Sweden förutsätts även 
vara tillverkade i Sverige, för att inte vilseleda konsumenten.70  

                                                 
65  Papadopoulos, N. Heslop, L. (1993) Product-Country Images, Impact and role in International marketing,                                                             
       s 83-84. 
66   Levin, M. (1990) Made in Sweden, s 12,19. 
67   Swedish style. (2004) http://www.swedishstyle.com.au/events.php?pid=6 (2004-12-08). 
68   Ekoturistprogrammet.  http://www.swetourism.se/Privatresor/Ekoturism/ekoprogram.htm (2004-12-08). 
69   Designåret 2005. http://www.merdesign.se/wlt/A4ACF1F2-20BB-4C5D-8F47-D7CD495669A1.wlt      

(2005-01-04).  
70   Hellena, B. Patent- och Registreringsverket (2004-12-28). 
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Dessa lagar är upprättade för att Sverige ska kunna uppfylla tidigare förordningar i 
Madridöverkommelsen och Pariskonventionen. Vidare förekommer särskilda EU-  
förordningar (2081/92, EES om skydd för geografiska betackningar och 
ursprungsbeteckningar för jordbruksprodukter och livsmedel, härtill prop 1995/96:88).71    
 

3.6 SAMMANFATTNING AV TEORI  
 
Det teoretiska kapitlet har beskrivit en produkt utifrån dess beståndsdelar eller element som 
Kotler beskriver. Då ursprungslandet kan framställas som något ”intangible” kan kunden 
utifrån sin stereotypiska föreställning om ett land passa in en produkt till ett associerat attribut 
han/hon har om landet. Dessa uppfattningar om ett land är inlärda och påverkade av yttre 
faktorer som vänner, nyheter och personliga upplevelser.  
 
För att påverka en människas uppfattning måste ett land vara attraktivt på många plan sett 
utifrån kultur, dess människor, turism, export, import, myndighet. Även om viss forskning 
delvis avvisar detta som en fördel menar andra att det har betydelse i länder där 
ursprungslandet uppmärksammas då det är en av de sex första informations källorna en kund 
tittar på.  
 
Trots att en produkt är producerad i ett land, sammansatt i ett annat, designat i ett tredje och 
sålt från ett fjärde land bör företaget tänka på ursprungsmärkning. Det gäller särskilt 
trendsättande produkter där kunden gärna relaterar till design landet som en del i deras 
personliga värderingar. Även högteknologiska eller dyra produkter har liknande kopplingar då 
kunden söker en viss trygghet.  
 
Skillnader mellan olika typer av människor bör även tas hänsyn till menar Hofstede som 
skriver att individer i individualistiska länder som Sverige och Australien inte är lika trogna 
de inhemska märkena som människor i kollektivistiska samhällen. I Australien arbetar man 
samlat för att marknadsföra inhemska produkter medan arbetet är utspritt på olika 
organisationer i Sverige, dock har till exempel regeringen främjat designåret 2005 för att 
uppmärksamma och uppmuntra svensk design.   
 
Som en summering av den teoretiska studien anser jag den visar på betydelsen av en stark och 
utpekande ursprungsrelation på produkter. Något företag och länder bör beakta och värna om 
för att kunna maximera det positiva mervärde de kan ge en produkt eller varumärke.   

                                                 
71   Bernitz, U. (1997) Marknadsföringslagen, s 55. 
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4. RESULTAT AV ENKÄTSTUDIEN 
 
I resultatet har jag valt att börja med att presentera varje fråga separat. Efter detta sker en 
sammanställning och jämförelse av det som kommit fram i enkäten. Materialet ligger till 
grund för det slutgiltiga kapitlet där studiens frågeställningar besvaras. En översikt av 
enkätens frågor presenteras i bilaga 1.      ___________________________________________________________________________ 

4.1 ENKÄT PRESENTATION 
Varje fråga och svar beskrivs enskilt nedan. Av de totalt 67 tillfrågade personerna svarade 
samtliga på enkäten.    
 
1. Where are you raised? 
 
Geografiska skillnader mellan respondenterna kan ge olika förhållningssätt till omvärlden. Jag 
vill här kunna skilja på svaren från stadsbor och landsbygdsbor. Enkäten visar att större delen 
av de tillfrågade, 43 % var uppväxta i en mindre stad, 22 % på landsbygden och 25 % i en 
större stad. De övriga 10 % var uppväxta utomlands.  
 

Diagram 1; Geografisk spridning 

 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. What is your gender? 
 
För att kunna hitta en målgrupp för en produkt måste man även skilja på män och kvinnors 
uppfattning till varan. Enkäten gav följande könsfördelning.    
 
Av de 67 personer som svarade på undersökningen var kvinnor 61 % och resten (39%) var 
män.  

 
 
 
 
 
 
 

25%  In a 
City

43%  In a 
Town

22%  In the 
Country

10%  Abroad
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3. What is your age? 
 
Människors ålder spelar in på deras villighet att ta emot en ny produkt och använda den. 
Enkäten visar att merparten av de tillfrågade, 60% var under 30 år, något som kan få till följd 
att gruppen som sådan är öppnare för utländska produkter då unga generellt är mer mottagliga 
än äldre för nya budskap.  

 

Diagram 2; Åldersfördelning 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Do you hold a University degree? 
 
Om personen i fråga har en universitetsexamen bör de vara öppnare för produkter som är 
tillverkade i ett annat land än hemlandet. Det kan bero på att kunskapen om omvärlden är 
större hos dessa personer med lägre utbildning.  
 
Av de som svarande på enkäten hade 22 % en universitetsexamen. Majoriteten av dem som 
svarade nej på frågan studerade med största sannolikhet då de besvarade frågorna. 
Anledningen till denna slutsats är att universitetslektorn som delade ut enkäten primärt gjorde 
det till studenter på universitetet.   
 
5.  Are you an Australian citizen? 
 
Har den tillfrågade inte ett medborgarskap i Australien innebär det sannolikt att de har ett 
annat perspektiv på ursprungslandet än en australiensare. Detta behöver nödvändigtvis inte 
innebära att det är stora variationer, men det indikerar på kulturella skillnader och 
förhållningssätt till produkter borde ge utslag i undersökningen.    
 
Av de 67 personer som svarade på enkäten var 81 % (54 personer) australiensiska 
medborgare. Resterande 19 % (13 personer) utgör en internationell grupp människor. 
 
6.  Have you visited Sweden? 
 
Om personen i fråga har besökt Sverige bör deras positiva eller negativa uppfattningar bli 
bekräftade/dementerade. Det för att man får en förstahands kontakt med landet och därför 
lägger de förutfattade meningarna åt sidan.     
 

Ålder 15-30 
60%

Ålder 31-50
24%

Ålder 51 +  
16%  
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Då endast fyra personer av de tillfrågade hade varit i Sverige, har jag valt att inte närmare gå 
in på deras åsikter då antalet medverkande blir för tunt.  
 
 
7. The Swedish flag contains of two colors, which two? 
 
Associationen till Svenska flaggans färger är viktiga när det gäller igenkännande av Sverige. 
Från ett marknadsförings perspektiv kan det vara värdefullt att veta detta då produkter ska 
lanseras på den Australiensiska marknaden. Att snabbt skapa en relation och igenkännande 
hos kunden är viktigt vid en produktinformation på en ny marknad.  
 
53 % svarade Blå och Gul.  25 % svarade Vit och Blå. 
 
6 % svarade Vit och Röd.  3 % svarade Gul och Röd. 
 
13 % svarade att de inte visste vilka färger Sveriges flagga har. 
 
 
8. If you could choose between two equal products, would the production- country of origin 
be of any significance to you? 
 
Denna fråga är till för att värdera den tillfrågades relevans till undersökningen. Skulle han/hon 
säga att produktlandet inte har någon betydelse för dem bör de inte påverkas av följdfrågorna.    
 
Av de tillfrågade svarade 78 % att de skulle kolla efter produktlandet om de stod och valde 
mellan två likvärda produkter.  Därav svarade 22 % nej på frågan. 
 
 
9. Do you try to buy Australian made products as often as possible?  
 
En underökning i Australien (1999) visar att 70 procent av de tillfrågade försökte köpa 
inhemska produkter när tillfälle gavs.72 Jag tog med denna fråga för att identifiera eventuella 
förändringar i människors uppfattning under de sex åren. Det bör dessutom ge en indikation 
på hur valid denna undersökning är i förhållande till tidigare forskning.  
 
Hela 67 % av det totala antalet svarande att de försökte köpa australiensiskt så ofta som 
möjligt. I denna siffra ligger även de som inte är australiensiska medborgare, något som 
förmodligen har dragit ner de positiva svaren något.  
 
 
10. Would it be of any value to you if a product were manufactured in Sweden?  
 
Jag ville här skapa relevans mellan personen i fråga och undersökningens motiv. Ett positivt 
svar här bör ge ett gynnsammare svar och större igenkännande i övriga frågor, än en person 
som svarat nej på frågan. 
 
43 % svarade att det skulle vara ett värde i att produkten var tillverkad i Sverige. Det ger att 
56 % svarade nej, och en hade inget svar på frågan.  

                                                 
72 The Bulliten  http://www.roymorgan.com/news/polls/1999/3194/, (2004-10-21). 
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11. Can you recall seeing “made in Sweden” on any products? 
 
Har den tillfrågade tidigare känt igen och registrerat logon ”made in Sweden”, bör denna ha 
en starkare positiv/negativ åsikt om produkt ursprunget än en person som inte gjort det.  
 
48 % kom ihåg att de sett ”made in Sweden” på varor och 52 % hade ett negativt svar.    
 
 
12. If you had to choose between two identical products, where one was made in Japan and 
the other one in Sweden, which one would you choose?      
 
Då Svenska produkter är kända för dess kvalitet var meningen att jämföra det med ett annat 
hög-kvalitets-land, Japan. Konkurrenskraften bör bestämmas av människors uppfattning och 
egna kunskap om länderna. Status och ursprungslands- mervärdet kan här bedömas.  
 
Av de tillfrågade svarade 30 % att de skulle välja en produkt från Sverige, 9 % Japan och 58 
% sa att det inte gjorde någon skillnad mellan de två länderna. De återstående 3 procenten 
hade inget svar på frågan. 
 
 
13. What do you relate Swedish products with? 
 
För att skapa en överblick av människors uppfattning om svenska produkter valdes denna 
fråga, relaterat till Kvalitet, Pris och Design. Tidigare forskning visar att Svenska produkter 
förknippas med hög kvalitet och högt pris. 
  
13a) 
 
15% svarade att de relaterar produkter med hög kvalitet, 60% svarade medium kvalitet och  
de resterande 25% hade inte något svar på frågan.      

Tabell 1; Uppfattningen om Svensk kvalitet 
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13b) 
 
Vad gäller priset på Svenska produkter ansåg 24 % att det var högt pris på Svenska varorna. 
45 % ansåg de hade ett normalt pris och en procent tyckte det var billigt. Här saknas 30% av 
de tillfrågade då de inte hade någon uppfattning om svarsalternativen.   
 

Tabell 2; Inställningen till det Svenska priset 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13c) 
 
21 % av de tillfrågade svarade att de kopplar svenska varor till god design, medan 64 % 
svarade normal design. Här saknade 15% någon uppfattning om frågan. 
 

Tabell 3; Inställningen till Svensk design 
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Då det fanns ett öppet alternativ på fråga 13 för den som inte tycke att de övriga alternativen 
gav något tillfredställande alternativ hade fem svarat ”don’t know”, en svarat “not sure” resp.  
“Not very familiar with Swedish products”.  
 
Fråga 14 ställdes för att ta reda på hur vida de tillfrågade hade kännedom om svenska 
företag/produkter. De fyra företag (Volvo, Absolut, Ericsson och IKEA) jag valde att använda 
i undersökningen är väl introducerade på den Australiensiska marknaden och har en stark 
varumärkes image, vidare representerar det Svenska på något sätt. Resultatet av frågorna 14-
21 blev:     
 
 
14. Are you familiar with the company Volvo? 
 
Hela 66 av 67 personer kände till Volvo.  
 
 
15. If so, what do you associate Volvo with? 
 
Av de som påstod sig känna igen Volvo svarade 70 % att de associerade företaget med 
säkerhet. 17% sa prestanda, 10 % utseende och 3% hade inget svar på frågan.  
 

Tabell 4; Associationen till Volvo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
16. Are you familiar with the company Absolut? 
 
Merparten av de tillfrågade, 51 % sade att de inte kände till Absolut varpå 48 % visste vad det 
var för företag. En person hade inget svar på frågan.   
 
 
17. If so, what do you associate Absolut with? 
 
En andel på 43 % ansåg Absolut som ett högklassigt varumärke/produkt. 21 % hade ingen 
relation till märket och så många som 26 % hade lagt till ett egen alternativ, No answer.   
4% associerade Absolut med Ryssland och 6% svarade design. 
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Tabell 5; Associationen till Absolut 

 
18. Are you familiar with the company Ericsson? 

 
Alla utom en person sa att de kände igen Ericsson.  

 
 

19. If so, what do you associate Ericsson with? 
 

Av de som kände till Ericsson associerades märket i störst utsträckning till en hög teknologi, 
54 %. Glappet till nästkommande var stort och förvånande. Det var så många som 18% som 
inte associerade varumärket med någonting.  
 

Tabell 6; Associationen till Ericsson 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
20. Are you familiar with the company IKEA? 
 
Det finns endast tre IKEA butiker I Australien men trots det svarade 91 % att de kände till 
kedjan. En anledning till detta kan vara att det fanns ett varuhus drygt 100 km från det område 
där undersökningen utfördes.    
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21. If so, what do you associate IKEA with? 
   

IKEA associeras framförallt med design (65 %). Det var vidare lika många som kände till 
namnet, IKEA men saknade koppling till varumärket som de som relaterade produkterna till 
en hög kvalitet, vardera 11 %. 6 % tyckte att det var dyrt att handla på företaget och 7% 
svarade inte på frågan.      
 

Tabell 7; Associationen till IKEA   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De sista två frågorna ställdes som öppna frågor för att ge respondenten möjlighet att 
kommentera och utveckla något som kändes missat eller glömt. Detta då det är svårt att täcka 
ett stort material inom ramen för en enkät med stängda och förutbestämda svarsalternativ. 
Den första frågan riktar sig till hur marknadsföringen sker utifrån en australiensisk synvinkel 
varpå den andra är öppen för förslag, men poängterar intresset för kvalitetsfrågor. De svar 
som ansågs relevanta för underökningen presenteras nedan under respektive fråga. 
 
22. Do you have any proposals on how to market Swedish products in Australia? 
 
1. Promote as superior quality with European design standards. Medium to high price. 
2. More Franchise, Such as IKEA. 
3. Co-advertising the product with Sweden (the people, culture, lifestyle, faces, landscape 

etc), to help paint a picture. If people love, or have a connection with the country or people 
of Sweden, then they should love or connect with the product. 

4. Try to position them as high quality.   
5. Lower price but high quality remains. 
6. Generally Swedish products are of high quality, but to me too conservatively market. Try to 

be innovative and play on the products great quality and features. Market Swedish goods 
more innovatively. 

7. Keep prices as realistic as possible. 
8. Use Swedish sports people in marketing. 
9. Promote them as "Swedish" but stress affordable as well as stylish. 
10. Push quality/value for money aspect. 
11. Quality at a realistic price. 
12. Promote quality. 
13. More advertising and price conscious. 
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23. Would you like to further comment Swedish products or quality? 
 
1.  Great chocolates. 
2. Generally good quality. 
3. Regular IKEA visitor - love the products & ideas. 
4. They are known for Swiss chocolates. 
5. There is a gap between what a "Swedish product" is. 
6.  Husaberg motorbikes. 
7. I always expect high quality. 
 
För att summera detta kan man säga att den ”typiska personen” som svarade på enkäten var en 
kvinna mellan 15-30 år som kommer från en mindre stad i Australien. Den svarande har inte 
en universitetsexamen, men studerar troligtvis, köper medvetet australiensiskt om tillfälle ges 
(76 %) och kollar även efter en varas ursprung (78 %). Kopplingen till Sveriges ger enligt 45 
% av de svarande ett mervärde på en produkt och nära hälften har noterat ursprunget Sverige 
på någon produkt. I konkurrens med Japan, står sig Sverige bra men flertalet gör dock ingen 
skillnad mellan länderna.  
 

4.2 VARUMÄRKESIGENKÄNNANDE  
 
Nedan presenteras fakta från enkäten för att sedan utveckla varumärkets ursprung. Relationen 
till Sverige har delats in i tre delar för att ge större klarhet. Avsnittet avslutas med 
kommentarer och frågeställningar. Då denna studie ska belysa australiensarnas åsikt har 
endast den grupp som svarande att de är medborgare i Australien tagits med, om inte annat 
anges.  
 
De varumärken och företag jag har valt att representera Sverige är världskända namn. Detta 
för att kunna koppla ett utbrett igenkännande med ursprungslandet. Som diagram 3 visar 
svarade över 90% av de tillfrågade att de kände igen Volvo, Ericsson och IKEA medan 
Absolut, med en relativ snäv marknad, hade en igenkännlighet på något mer än hälften.  

 

Tabell 8; Företags och varumärkesigenkännande 

 

 
 

 
 

 

 

 
Sammanställning av dem som svarade ja på fråga 5 i kombination med svaren på frågorna 14, 16, 18 och 20.  
 
Då igenkännligheten kan betraktas som hög kan man fråga sig hur australiensaren ser på 
svenska produkter, då budskapet i sig inte behöver vara positivt eller kopplat till ett mervärde 
för att produkten är igenkänd.    
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I fallet med Volvo tyckte en majoritet av de tillfrågande, 83,5 % att varumärket var associerat 
med säkerhet. Bland de övriga svarade 16,5 % prestanda och 15 % utseende. De resterande 
fyra procenten var jämt fördelade mellan inget svar och blankt svar.    
 
Av de som kände igen Absolut svarade 86 % av de tillfrågade att de associerade varunamnet 
Absolut med premium kvalitet och sju procent angav att de förknippade märket med Ryssland 
respektive design. Här kan noteras att de flesta tänkte på Absolut och kvalitet.  
I Ericssons fall var inte fokusen lika påtaglig som i fallet med Absolut och Volvo. Här menar 
56 % att de förknippar Ericsson med hög teknologi, 10 % med funktion och 13 % design. Det 
mest intressanta var dock att så många som 21% säger sig känna till Ericsson men de 
förknippar inte märket direkt till någon av de givna alternativen.   

 
I IKEAs fall har flertalet, 74 % sagt att de relaterar möbelföretaget med design. 16 % svarade 
hög kvalitet och sex procent tyckte att produkterna var dyra. De resterande 12 % svarade att 
de kände igen företaget men inte kunde identifiera sig med något av de givna alternativen.   
 

4.2.1 Relationen till Sverige som ursprungsland  
 
Trots att de fyra varumärkena/företagen är relaterade till olika attribut har de en gemensam 
nämnare i associationen till ursprungslandet Sverige. För att detta ska vara relevant måste 
även de tillfrågade söka efter ”made in Sweden” eller liknande logga då de ska köpa en vara. 
På frågan om relationen mellan ursprungslandet och produkten skapar ett mervärde svarade 4 
av 5 av de tillfrågade att det hade en positiv betydelse. Det innebör även att en kund som inte 
känner igen ursprungslandet eller har en negativ bild av landet associerar en, för dem tidigare 
okänd produkt därefter.  
 
I ett försök att klargöra vad i ursprungslandets status eller anseende som kunden värderar har 
jag frågat hur de ser på de svenska produkterna utifrån Kvalitet, Pris och Design. Tabell 9 
visar vad de tillfrågade australiensarna medborgarna, 54 personer relaterar svenska produkter 
med. 
 
15 % relaterade Svenska produkter till god kvalitet och så många som 60 % ansåg den var 
standard. Prismässigt tyckte 45 % att det var medel, medan 24 % ansåg det vara dyrt. I 
relationen till svensk produktdesign, sa en majoritet, 64 % att de ansåg den vara normal 
medan 21 % såg den som bra. De ej utskrivna procenten i respektive kategori står för personer 
som inte svarade på frågan.    
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Tabell 9; Svarsfrekvens, australiensiska medborgare 

Sammanställning av personer som svarat att de är australiensiska medborgare på fråga 5 och vad dessa 
relaterar svenska produkter med på fråga 13.   

4.2.2 Relationen till Sverige som ursprungsland hos icke-australiensare  
 
I ett försök att visa skillnaden mellan den inhemska populationen och den grupp som ännu 
inte är australiensiska medborgare har jag valt att presentera deras svar på ett eget diagram 
även om gruppen var liten (19% av hela undersökningen eller 13 personer). 
 
Utländska medborgarna är, enligt tabell 10 generellt mer positiva till Sverige som 
ursprungsland än de australiensiska medborgarna (tabell 9). I klasserna om kvalitet och pris 
har det jämnats ut, då båda anses högre i denna grupp än bland de australiensiska 
medborgarna. I övrigt kan det poängteras att Svensk design står mycket högre i denna grupp. 

 

Tabell 10; Svarsfrekvens, icke-australiensiska medborgare  

Sammanställning av personer som svarat att de inte är australiensiska medborgare på fråga 5 och vad dessa 
relaterar svenska produkter med på fråga 13.   
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4.2.3 Kopplingen till varumärket Sverige 
 
För att ett företag ska ha nytta av att använda ursprungsmärkningen måste de som är 
intresserade av produkten ha en positiv bild till landet och koppla ihop det med en logga, tex. 
den svenska flaggan.  
 
Det var totalt 48 % av de australiensiska medborgarna som visste att den svenska flaggan är 
gul och blå. Av dessa svarade 25 % enheter att Sverige har ett positivt värde för dem. Lika 
många australiensare trodde den Sveriges flagga var blå och vit, vilket borde bero på en 
förväxling med Finlands flagga.   

 
Sverige blev även förväxlat med schweiziska produkter då en svarande att; ”they are known 
for swiss chocolate”. Uttalandet kan möjligen kontras med en annans inlägg som säger att 
”theres a gap between what`s a Swedish product”.  
 
För att räta till detta fanns det ett par förslag som är värt att nämna. Den första är att “Co-
advertising the product with Sweden (the people, culture, lifestyle, faces, landscape etc), to 
help paint a picture. If people love, or have a connection with the country or people of 
Sweden, then they should love or connect with the product?” 
 
Det andra inlägget var att “Generally Swedish products are of high quality, but to me too 
conservatively market. Try to be innovative and play on the products great quality and 
features. Market Swedish gods more innovately.” 
 

4.3 KAPITELANALYS  
Jag kommenterar här de viktigaste ur enkäten för att sammanfatta kapitlet.  
 
Som varumärken står de representerade företagen starka med hög igenkännlighet och relation 
till säkerhet, hög kvalitet, teknologi och design. Trots detta ses Sverige som ett land som 
producerar varor med en normal kvalitet och design till ett normalt pris enligt australiensarna. 
Bland de icke-australiensiska medborgarna betonas en högre syn på svensk kvalitet och 
framför allt design men också till ett högre pris.  
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5. ANALYS 
 

I den analytiska delen av studien jämför jag teorin med det resultat som kommit fram i 
enkätundersökningen varpå egna tolkningar dras. Avsnittet avslutas med en summering varpå 
analysen  ligger till grund för studiens slutsats.    ___________________________________________________________________________ 

5.1 AUSTRALIENSARES RELATION TILL SVENSKA PRODUKT ATTRIBUT 
 
I denna studie har det framkommit att 15 % av de tillfrågade australiensarna anser Sverige 
vara ett land som producerar varor med hög kvalitet, 21 % anser att Sverige har produkter 
med bra design men till ett högt pris tycker 24 % av de tillfrågade. Tyngdpunkten ligger dock 
i samtliga fall på en normal uppfattning om attributet. Det gör att kopplingen till Sverige I 
min mening ligger på en normal nivå, något som kunden förväntar sig hos ett stort utbud av 
produkter på marknaden. Det kan i sin tur göra att företag medvetet distanserar sig från 
ursprungslandet menar Czinkota (2004). I de fall där företag nischar sina produkter till en 
kundkrets som förväntar sig en högre kvalitet än vad Sverige står för kan anknytningen få en 
negativ effekt då kunden omedvetet associerar produktattributen med sämre produkter från 
samma land.  
 
För att undersöka konkurrensen från en internationell utgångspunkt valde jag i studien att 
jämföra med Japan. I direkt konkurrens skulle 33 % av australiensarna välja den 
svenskproducerade produkten medan 10 % skulle välja den produkt som kom från Japan. 
Något jag anser tyder på att varumärket Sverige har en god internationell konkurrenskraft i 
Australien.  
 

5.2 FÖRETAGSATTRIBUT    
  
Utifrån enskilda produkter står Absolut (86 %) för det högsta igenkännandet med kvalitet som 
attribut, IKEA hade 16 %. Flertalet, 74 % associerar IKEA i första hand med god design, den 
enda komponenten i IKEA som jobbar från Sverige. Insch och McBride (1998) menar att det 
är av större betydelse för en trendsättande produkt vilken relation det har till designlandet än 
en produkt som inte är trendkänslig. Vi kan här studera respondenternas association till 
Sverige som designland vilket ligger på 21 %. IKEA är rankad över ursprungslandets 
genomsnitt och mycket över Volvo, Ericsson och Absolut. Jag anser därför att IKEA stärker 
Sveriges anseende som design land med trendsättande produkter. Något som bör hjälpa 
företag med behov av en god design att framhålla sitt svenska ursprung och därmed 
varumärke.  
 
För avancerade produkter såsom bilar och mobiltelefoner är produktionslandet av större 
betydelse än för simpla produkter då produktionslandet till viss del borgar för en god kvalitet 
på produkten. Detta då konsumenten i högre grad undersöker dessa variabler på en dyrare 
vara än en billig menar Papadopulos och Heslop (1993). Som individuella varumärken 
relaterade merparten Volvo med en trygg bil, medan övriga attribut som prestanda och 
utseende kom i andra hand. Ericsson fick en hög teknologisk igenkännbarhet men också en 
stor avsaknad av relaterade attribut då 21% svarade att de inte kunde identifiera sig med 
någon av de givna alternativen.  
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Det kan vara svårt att koppla ihop Sverige med specifika attribut sa en av de som svarande på 
enkäten. Här efterlyses även ett starkare nations- varumärke, något som många länder jobbar 
med. Man kan då undra över värdet på associationen till de svenska färgerna, gult och blått då 
det var igenkänt hos en majoritet av de tillfrågade som ett varumärke symboliserat med en 
standard kvalitet, pris och normal design.  
 

5.3 SVENSK KONKURRENS MED AUSTRALIEN  
 
Australiensarnas relation till utländska produkter påverkas av deras inställning till sin egen 
hemmamarkand. Australien har jämfört med många andra länder en större efterfrågan på 
inhemska produkter än importerade. Så många som 76 % av de tillfrågade australiensarna i 
denna undersökning hävdade att de skulle köpa inhemska produkter före en importerad om 
det gick att välja. Det stora utfallet kan bero på att organisationen Australian Made uppmanar 
befolkningen att köpa inhemska produkter för att stötta landets företag och utveckling. 
Resultatet har blivit att Australien är världens starkaste ursprungsmärkesland enligt GMI`s 
National Brand Index.  
 
Detta anser jag vara en viktig iakttagelse för Svenska företag som vill göra en strategisk plan 
för sin verksamhet i Australian. Valet av investering och produktion kan utifrån företagets 
mål och ekonomisk utgångspunkt anpassas till marknaden. För att en produkt ska få 
associeras till Australien skall minst 50 % vara tillverkat i landet och en påtaglig förädling av 
produkten skett för att man ska få kalla en produkt för ”made in Australia”. Då 
ursprungsmärkningen kan delas upp i fyra delar möjliggör detta för företag att dra nytta av sitt 
svenska ursprung och vidareutveckla delar i Australien vilket kan ge en maximerad styrka 
utifrån produktens produktion-, montering-, design- och märkes- land.  
 
Innan valet av produktland sker bör man noga ta hänsyn till den australiensiska befolkningens 
attityder till produkter och varumärken då det enligt Hofstede (1997) är ett land av 
individualister. De är därför mycket öppna för påverkan och influenser från andra länder. 
Detta gör att de inte är särskilt känsliga för att byta en produkt eller varumärke mot en annan 
för en likvärdig eller bättre attribut/egenskap. Den viktigaste egenskapen som relateras till 
varans land är kvaliteten på varan, något som bör beaktas då det var så många som 46 % vilka 
säger att ursprungslandet har betydelse för deras val av produkt.  
 
För att summera den analytiska delen kan här sägas att de svenska företagen anses ha högre 
individuella attribut än vad Sverige som helhet har. Litteraturen menar att människor 
undervärderar, för dem nya, företag/produkter73. Detta kan företag anpassa sig till genom att 
förlägga delar av produktionen i ett annat land, i det här fallet Australien och på så sätt 
maximera ursprungsattributen.  För att Sverige ska stå sig som förestagsland bör det värna om 
sitt anseende och skapa ett gott mervärde åt de företag och produkter som associeras till 
Sverige.       
 

                                                 
73 Kotler, P. (2002) Country as brand, produkt, and beyond: A place marketing and brand management 
prespective, s 250.  
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6. SLUTSATS 
 
I den avslutande delen av studien presenteras egna slutsatser, vilka har ställs mot den 
inledande frågeställningen. Vidare följer några självkritiska synpunkter samt 
rekommendationer till fortsatta studier.  ___________________________________________________________________________ 

6.1 FRÅGESTÄLLNINGEN BESVARAS 
 
Känner australiensare till Svenska produkter? 
 
Valet av stora internationella företag var underlag för enkätstudien. Den visar att mer än 90 % 
kände till 3 av 4 företag. Mer än 50 % av australiensarna känner till Absolut, vilket jag anser 
bra då det är en ”premium spirit” och därigenom riktad till en specifik marknad. Studien visar 
att australiensare har en bra kännedom om den grupp svenska produkter som är representerade 
i studien. En anledning till att igenkännandet är så stort kan vara att Australien har ett fåtal 
inhemska varor som kan konkurrera i samma klass som de Svenska.    
 
På vilket sätt relaterar australiensarna till svenska produkter?  
 
Australiensare kopplar svenska produkter till säkerhet (84 %) i Volvos fall, Absolut visar på 
hög kvalitet (86 %), IKEA står för design (74 %) och Ericsson ses primärt stå för bra 
teknologi (56 %). Detta bekräftar tidigare, studier utförda av Swedish trade som visar att 
svenska produkter står för hög kvalitet. Kvalitetsattribut kan i vart fall kopplas till synen på 
Volvo och Absolut och Ericsson. Då det kommer till IKEA finns en hög fokus på design och 
inte på kvalitet något som kanske skulle behöva värna mer om.  
 
Enligt studien har svenska produkter högt anseende i Australien, men uppskattningen är snäv. 
Skillnaden mellan det som associeras till märkena är riktad och jag menar det skulle gå att 
skapa kraftigare koppling till Sverige som ursprungsland. På så sätt skulle fler företag indirekt 
gynnas av de stora företagens produktfördelar och goda anseende.  
 
Skapar relationen mellan produkten och ursprungslandet Sverige ett mervärde?  
 
Då igenkännandet och relationen till de varumärken som var representerade i den här studien 
var starkare bland de svarande än vad Sverige är som märkesland var, anser jag inte att 
Sverige som ursprungsland ger mervärde för de produkter som använts i studien. Med detta 
sagt anser jag ändå att okända företag skulle kunna dra nytta av att bli associerade till Sverige.  
 
Detta då 45 % av australiensarna anser att relationen till Sverige ger ett mervärde och 78 % 
söker efter produktlandet då de väljer mellan liknande varor. Associationen i direkta attribut, 
som överlägsen kvalitet eller design anser jag dock inte man kan dra slutsatsen att Sverige 
ger. Fördelen blir mer av en garanti att varan inte är av dålig kvalitet eller har dålig design. 
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6.2 KRITISK REFLEKTION 
 
Jag hade inte möjlighet att välja urvalsgrupp utan fick förlita mig på att urvalet av 
intervjupersoner som gjordes av en universitetslektor från USQ, vilket kan ha påverkat 
validiteten. Vidare hade jag önskat ett större antal deltagare för enkätundersökningen för att 
med säkerhet fastställa resultatet, något som nu inte kunde uppfyllas.  
 
I enkäten skulle det ha varit värdefullt med fler öppna frågor som gett utrymme till 
kommentarer för den svarande, särskilt frågorna 15,17,19,21 där det frågas om hur de 
svarande relaterar till produkterna. Vidare känns fråga 13 olämpligt formulerad då det inte 
klart och tydligt framgår att den svarande ska välja ett alternativ ur varje kategori av de tre 
som gavs.  
 
Valet av representativa företag kan vidare diskuteras då varken Volvo personvagnar eller 
IKEA är svenskägda, men tydligt associerat till Sverige. Ägarbytet i Volvo och flytten av 
IKEA kan ses som en företagsutflyttning även om associationen till Sverige består. Även 
Ericsson kan vara ett gränsfall då många tänker på mobiltelefonen och Joint Venture företaget 
SonyEricsson, inte på de helsvenska telekomföretaget Ericsson.  
 
Denna studie var upplagd att genomföras av två personer, jag och en studiekamrat. Av olika 
skäl har arbetsinsatserna kommit i otakt och jag har till sist tvingats att slutföra arbetet på 
egen hand. Jag tror dock inte att detta har haft någon märkbar betydelse för studies kvalitet. 
        

6.3 SLUTKOMMENTARER OCH FÖRSLAG TILL FORTSATTA STUDIER 
 
Jag anser att min studie har belyst ursprungsmärkningen och dess koppling till Sverige på den 
australiensiska markanden. Den visar att varumärket Sverige inte har så stark ställning som 
man från svensk perspektiv föreställer och vissa undersökningar visar. Detta kan bero på att 
den egna nationen, Australien konsekvent är starkare. Detta är något jag tycker Sverige bör 
iaktta och om möjligt arbeta på med starkare kopplingar mellan de framgångsrika företagen 
och Sverige som produktland.  
Min förhoppning är att denna studie ska komma till godo för företag som är intresserade att 
introducera nya produkter på den australiensiska markanden. Studien kan vidare vara till nytta 
för den som är intresserad av ursprungsmärkning och dess betydelse på en marknad. Något 
jag hoppas andra studenter kan få möjlighet att vidareforska på då det ur ett samhällsmässigt 
perspektiv bör vara av intresse. I sådan mening hoppas jag även denna studie har bidragit till 
ny kunskap om ursprungsmärkningen ”made in Sweden” på den australiensiska markanden.  
 
Det vore intressant att undersöka de eventuella mervärde en Svensk ursprungskampang, likt 
den Australien har, skulle kunna se ut och om det skulle kunna stärka relationen mellan 
Svenska produkter och ursprungsmärkningen. Man skulle även kunna utveckla denna studie i 
Australien och då studierna närmare de mindre kända varumärken/produkter och hur de står 
sig i konkurrens med inhemska produkter. Vidare kan de vara av intresse att undersöka 
utvecklingsländer som Kina och Indien för att se var och hur Sverige står sig som 
varumärke/ursprungsland.  
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BILAGA 1; FRÅGEFORMULÄR 

Questionnaire - The Australian attitude towards Swedish products__________________ 
 
We are two Business students at the University of Gävle, Sweden. This questionnaire will 
function as the foundation for our final thesis, examining the Australian attitude towards 
Swedish products and what it implies. Mr Les Brown at the University of Southern 
Queensland will be our contact in Australia while Dr. Maria Fregidou-Malama at the 
University of Gävle will supervise the work process in Sweden.  
 
We would like to thank you for your participation in our survey and we guarantee your 
anonymity.   
 

 
1. Where are you raised? 

□ In the Country □ In a Town  □ In the City   □ Abroad 
 
 
2. What is your gender? 

□ Male □ Female 
 
 

3. What is your age? 

□ 15-30 □ 31-50 □ 51+ 
 

4. Do you hold a University degree? 

□ Yes □ No 
 

 
5. Are you an Australian citizen? 

□ Yes □ No 
 
 

6. Have you visited Sweden?  

□ Yes □ No 
 
 

7. The Swedish flag contains of two colors, which two? 

□ White and Blue □ Blue and yellow □ White and Red  

□ Yellow and Red □ I don’t know 
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8. If you could choose between two equal products, would the production- country of 
origin be of any significance to you? 

□ Yes □ No 
 

 
9. Do you try to buy Australian made products as often as possible?  

□ Yes  □ No  
 
 
10. Would it be of any value to you if a product were manufactured in Sweden?  

     

□ Yes  □ No  
 
 
11. Can you recall seeing “made in Sweden” on any products? 

□ Yes □ No 
 
If yes, on what product______________________________________________ 

 
 

12. If you had to choose between two identical products, where one was made in Japan 
and the other one in Sweden, which one would you choose? The product made in: 

□ Japan □ Sweden □ It does not matter  
 
 

13. What do you relate Swedish products with?        

□ High quality □ Medium quality  □ Low quality 
 

□ High priced □ Medium priced   □ Low priced 
 

□ Good design □ Average design □ Poor design 
 

□ Other _________________________________________________________ 
 

 
14. Are you familiar with the company Volvo? 

□ Yes □ No 
 
 

15. If so, what do you associate Volvo with?  

□ Appearance  □ Performance □ Safety    □ Nothing 
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16. Are you familiar with the company Absolut? 

□ Yes □ No 
 
 

17. If so, what do you associate Absolut with? 

□ Premium spirit □ Russia □ Design □ Nothing 
 
 
18. Are you familiar with the company Ericsson? 

□ Yes □ No 
 
 

19. If so, what do you associate Ericsson with? 

□ Technology superior  □ Function □ Design  □ Nothing 
 

 
20. Are you familiar with the company IKEA? 

□ Yes □ No 
 
 

21. If so, what do you associate IKEA with? 

□ Premium quality  □ Design  □ High price □ Nothing 
 
 
22. Do you have any proposals on how to market Swedish products in Australia? 
 
 
 
 
 
 
23. Would you like to further comment Swedish products or quality? 
 
 
 
 
 

 

Thank you for your time and participation in our study! 
 
Regards/ Karl Karlsson and Benny Sörensson  
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