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Sammandrag 
Syftet med uppsatsen är att genom en fallstudie av företaget Boomerang utreda hur ett 

varumärkeskoncept med en stark koppling till företagets ursprungsland påverkar beslutsfattandet 

kopplat till företagets internationalisering. Med avstamp i det teoretiska ramverket där det 

beskrivs hur country of origin som en del av ett varumärkeskoncept kan påverka ett företags 

internationalisering genomfördes intervjuer med Boomerangs VD och med företagets 

marknadschef. Resultatet av intervjuerna visade att det är av vikt att ett företag utvärderar om 

country of origin är en framgångsrik del av varumärkeskonceptet då det avgör hur varumärket 

uppfattas på en internationell marknad. Det visar sig även vara viktigt för Boomerang att 

noggrant utvärdera eventuella partners vid internationaliseringen via triader då företagets 

varumärkeskoncept behöver kommuniceras på ett enhetligt sätt på samtliga marknader och för att 

undvika risken att bilden av Boomerang blir splittrad och otydlig.  
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1. Varumärkeskoncept kopplat till Country of Origin: Fallet 

Boomerang  
När ett företag vill bredda sin marknad och öka sin försäljning kan internationalisering vara 

lösningen. (Alexander & Doherty, 2009) I internationaliseringsprocessen har företag kommit att 

förstå att en av de viktigaste tillgångarna är varumärket. I en miljö där företag inte är främmande 

för att bli internationella krävs det att företagen kan utmärka sig på nya marknader. Individer och 

företag möts av allt fler valmöjligheter medan tiden att göra alla dessa val inte ökar. Att då, som 

företag, ha ett starkt och tydligt varumärke som levererar och infriar vad det lovar, förenklar 

kundens val och reducerar eventuell osäkerhet vilket är till stor fördel för företaget. (Keller et al., 

2008) 

 

Företagets ursprungsland är en faktor som även den kan påverka hur varumärket och företaget 

uppfattas. Vi som individer skapar oss uppfattningar om världens länder trots att vi inte har 

besökt länderna. Dessa uppfattningar påverkar vår inställning till landet i fråga men även till 

produkter och företag som kommer ifrån det specifika landet. (Anholt, 2007, s. 1-2) Vissa företag 

blir framgångsrika genom att framhäva sitt ursprung. Detta kallas för country of origin effect. Till 

exempel hävdar forskning att Tyskland förknippas med ingenjörsteknik, Schweiz med precision 

och Sverige med design. (Anholt, 2007, s. 9-10) Skandinavien associeras enligt Roberts (2007) 

med ljus och enkel design. Den skandinaviska designen kopplas ihop med ländernas glesa 

bebyggelse, den friska luften och det mörka vinterhalvåret leder till att ljushet blir viktigt. Att de 

skandinaviska länderna är demokratiska länder med en icke hierarkisk företagstradition förmedlar 

en positiv bild av dessa nationer. (Roberts, 2007) 

 

Varumärke och ursprungsland kan kopplas samman till ett varumärkeskoncept, ett begrepp som 

innebär den sammantagna betydelsen av ett varumärkes unika delar (Park et al., 1986). I denna 

uppsats representerar varumärkeskonceptet hela konceptet kopplat till varumärket, vilket 

inkluderar själva varumärket och alla dess värden, dess produkter och dess image som förmedlas 

via marknadsföring och interiör i butiker. Ett varumärkeskoncept positionerar ett företags 

produkter i konsumenternas medvetande och differentierar produkterna från andra varumärken 

inom samma produktkategori (Park et al., 1986).  Ett företag vars produkter och varumärke har 

en tydlig koppling till den skandinaviska naturen är det svenska företaget Boomerang. Kenneth 
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Andram och Peter Wilton registrerade Boomerang som företag år 1976 och redan från starten var 

riktlinjerna för företaget att det skulle vara ett skandinaviskt klädmärke med naturen som 

inspirationskälla. (Boomerang, 2011a) Den bild företaget förmedlar av den skandinaviska 

naturen, mer specifikt den skandinaviska skärgården, inspirerar kollektionerna och har lett till 

företagets designkoncept Defining Scandinavian Preppy (Koch, 2007). Boomerang har tidigare 

främst fokuserat på den svenska marknaden och haft distribution i fem andra länder. I början av 

år 2010 rekryterades Roger Kylberg som ny verkställande direktör för Boomerang i syfte att leda 

företagets internationella expansion. (Ny VD på Boomerang, 2009; Hedenborg, 2009) 

Boomerang befinner sig i nuläget i en fas där en strategi för att expandera och förmedla det 

skandinaviska varumärkeskonceptet på den internationella marknaden arbetas fram. (Kylberg, 

2011)  

 

Konsumenter påverkas i köpsituationer av företagets och produkternas country of origin och 

ursprungslandets image (Baker & Ballington, 2002). Baker & Ballington (2002) menar att dessa 

faktorer kan användas och ses som konkurrensfördelar för företag genom att de möjliggör ett sätt 

att differentiera sig ifrån sina konkurrenter. Det går att finna flera företag som väljer att koppla 

sitt varumärke till hemnationens ursprung på ett eller annat sätt och insikten om att ett tydligt 

varumärkeskoncept är en nödvändighet för att slå sig fram på den internationella marknaden är 

stor. Frågan är dock om detta alltid måste vara en konkurrensfördel med tanke på att det även 

finns kulturella skillnader att ta hänsyn till vid etablering på nya internationella marknader. Hur 

resonerar Boomerangs ledning kring dessa aspekter vid planeringen av den kommande 

expansionen på den internationella marknaden? Har medvetenheten om företagets 

varumärkeskoncept förändrats? 

 

Syftet med denna uppsats är att, genom en fallstudie av företaget Boomerang, utreda hur ett 

varumärkeskoncept med en stark koppling till företagets ursprungsland påverkar beslutsfattandet 

kopplat till företagets internationalisering. 
 

                                                
 Exempelvis IKEA och Volvo med deras starka svenska ursprung (IKEA, 2011) (Volvo behåller svenskheten även i Kina, 

2011), Ralph Lauren med “den amerikanska drömmen” (Ralph Lauren, 2011) och Boomerang med den skandinaviska skärgården 

som inspirationskälla (Boomerang, 2011a). 
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2. Hemnationens påverkan på valet av marknad vid 

internationalisering 

Nedan presenteras ett antal teoretiska begrepp vilka kommer att fungera som ett ramverk för vår 

studie. Hur ett företag expanderar till nya marknader förklaras ur ett “small and medium sized 

enterprises”-perspektiv för att gå i linje med det valda företaget för fallstudien. Sedan 

presenteras det faktum att konsumenter skapar sig en uppfattning om både organisationer och 

produkter men även om nationer. Ett företag som vill bredda sin marknad och expandera 

internationellt kan använda hemnationens image som en del av varumärkeskonceptet. Företag 

kan därmed framhäva sin koppling till ursprungslandet, det vill säga “country of origin”, för att 

positionera och differentiera sig på den internationella marknaden.  

2.1 Internationalisering av SMEs  

När ett företag vill bredda sin marknad och öka försäljningen kan internationalisering vara 

lösningen. (Alexander & Doherty, 2009) Att ta sig in på en internationell marknad är mer 

komplicerat än att behålla verksamheten inom hemlandet eftersom länder skiljer sig åt inom flera 

områden. Länder kan variera politiskt, ekonomiskt och även ha olika rättssystem. Skillnader 

mellan befolkningar kan även förekomma gällande grad av utbildning, utövandet av religion, 

kulturella skillnader samt att länder kan befinna sig i olika steg inom den ekonomiska 

utvecklingen. (Hill, 2009, kap. 2) Det kan i sin tur påverka befolkningens ekonomiska 

förutsättningar, deras konsumtionsmönster samt hur mottagliga de är för trender och mode. 

Europa kan delas in i tre kulturella samhörighetszoner; Skandinavien, Medelhavsländerna samt 

Centraleuropa med Storbritannien. I dessa zoner brukar det med fördel gå att använda samma typ 

av marknadsstrategi för samma typ av produkt. De kulturella samhörighetszonerna har oftast 

liknande särdrag gällande språk, religion, klimat och konsumtionsmönster. (Usunier, 1993, s. 

207-208) 

 

Att vara ett litet företag anses ofta vara en nackdel när det kommer till internationalisering 

eftersom ett mindre företag ofta saknar de nödvändiga resurserna som krävs för att ta sig in på en 

utländsk marknad. (Jansson, 2007; Meyer & Skak, 2002, i: Jansson & Sandberg, 2008) I 

jämförelse med större företag besitter SMEs, small and medium sized enterprises, mindre 

konkurrenskraft på en internationell marknad. Det kan bero på att produkterna inte håller 
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tillräckligt hög kvalitet, att företaget inte har tillräckliga finansiella resurser eller att de har 

begränsad administrativ kapacitet.  (Jansson & Sandberg, 2008) 

 

På grund av bristen på resurser tar sig SMEs sällan in på en ny internationell marknad genom FDI 

(foreign direct investment) vilket innebär någon form av direktinvestering som exempelvis kan 

ske genom uppstartandet av ett dotterbolag. När företaget har en direkt relation med konsumenten 

på den utländska marknaden kallas det för en dyad. Att ingå i en triad innebär istället indirekta 

relationer mellan företag och konsument där en utomstående part involveras i form av en 

mellanhand, återförsäljare eller distributör. Att ta sig in på en ny marknad genom en triad är 

avgörande för SMEs. Det betyder att det är viktigt att bygga starka företagsnätverk för att vara 

framgångsrik på värdlandets marknad. Risken med att ha en stark relation till återförsäljaren eller 

distributören är dock att det kan hämma expansionen av företaget på grund av bristande 

direktkontakt med konsumenterna. Om företaget har en bristande kontakt med konsumenterna 

leder det till bristande kunskap om den nya marknaden vilket i sin tur är negativt för en lyckad 

expansion. För att komma runt problemet med bristande möjligheter att få kunskap om den 

utländska marknaden är en lösning att starta ett dotterbolag då företaget tar över relationen till 

konsumenterna. Företaget tar sig då in på marknaden genom en dyad istället för en triad. (Jansson 

& Sandberg, 2008) 

2.2 Image, profil och varumärke 

Image, profil och varumärke är tre begrepp som berör människors uppfattningar om en 

organisation eller en specifik produkt. (Heide et al., 2005, s. 173) Image är den uppsättning av 

intryck, idéer och övertygelser som en person har gentemot ett objekt. En produktimage är i sin 

tur den specifika bild som en konsument kopplar samman med en aktuell eller potentiell produkt. 

Ett företags image representerar med andra ord den bild och uppfattning allmänheten har av 

företaget och dess produkter medan ett företags profil eller identitet omfattar den bild företaget 

ämnar uppnå och vill att allmänheten ska ha genom positionering av företaget och produkterna. 

Företag designar och planerar sin profil för att forma allmänhetens bild och image av företaget 

och dess produkter men det finns även andra faktorer som spelar in vid fastställandet av varje 

individs personliga uppfattning. (Kotler & Armstrong, 1997) Två viktiga faktorer är varumärket 

och den bild företaget och dess produkters hemnation inger. (Jaffe & Nebenzahl, 2006, s. 14-15) 

Varumärket är ett av organisationers viktigaste konkurrensmedel och tillgång. Det är varumärket 
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som kännetecknar och särskiljer organisationer och dess produkter åt. Ibland anses varumärket 

och upplevelsen kring produkten vara betydligt viktigare än själva produkten i fråga. (Heide et 

al., 2005, s. 175-177)  

2.2.1 Varumärkeskoncept 

Varumärkeskoncept innebär den sammantagna betydelsen av ett varumärkes unika delar. (Park et 

al., 1991) Ett varumärkeskoncept bör ses som en långsiktig investering i syfte att utveckla och 

uppnå en hållbar konkurrensfördel på marknaden. Ett varumärkeskoncept positionerar ett företags 

produkter i konsumenternas medvetande och differentierar produkterna från andra varumärken 

inom samma produktkategori. Identifiering och hantering av ett varumärkeskoncept är 

nödvändigt för att utveckla, underhålla och styra bilden av varumärket. Begreppet 

varumärkeskoncept speglar en allmän association till företagets varumärke och tanken är att 

bygga upp varumärkets karaktär. (Park et al., 1986) 
 

Konsumenternas behov är en viktig faktor vilken påverkar företagets val av varumärkeskoncept. 

(Park et al., 1986) Park et al. (1986) beskriver tre olika konsumentbehov. Den första är 

funktionellt behov vilket leder till ett sökande efter produkter som kan lösa 

konsumtionsrelaterade problem. Exempel på det är att lösa ett nuvarande problem, förhindra ett 

potentiellt problem eller lösa en konflikt. Ett funktionellt varumärkeskoncept är utformat för att 

lösa externt utvecklade konsumtionsbehov. Det andra begreppet är symboliskt behov, vilket 

definieras som begäret efter produkter som uppfyller internt genererade behov för bland annat 

självutveckling eller grupptillhörighet. Ett symboliskt varumärkeskoncept är utformat för att 

konsumenten ska kunna identifiera sig med en önskvärd grupp, roll eller självbild. Det tredje 

begreppet är erfarenhetsmässiga behov vilket förklaras som begäret efter produkter som erbjuder 

sensorisk njutning, variation eller kognitiv stimulans. Ett erfarenhetsbaserat varumärkeskoncept 

är utformat för att tillfredsställa de internt genererade behoven för stimulans eller variation. 

Många varumärken erbjuder en blandning av symboliska, funktionella och erfarenhetsbaserade 

lösningar. Det går därför att utveckla ett varumärkeskoncept som tillfredställer flera olika behov. 

(Park et al., 1986) 
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2.3 Nationsimage 

Nationsimage är den bild allmänheten har av en viss nation. Detta kan vara av betydelse då ett 

företags varumärke är sammankopplat till hemnationen vilket i sin tur kan påverka kundernas syn 

på företaget. (Jaffe & Nebenzahl, 2006, s. 14-15) Sveriges anseende hamnade i topp i det första 

genomförandet av Nations Brand Index och ansågs ha skapat ett positivt anseende genom 

omtyckta och världsberömda varumärken. Genom åren har Sverige byggt upp ett positivt 

anseende som har nått en bred massa vilket nu skyddar nationens image och får individer att 

lättare ignorera negativa händelser från Sverige. (Anholt, 2007)  
 

Nationsimage förekommer även på olika nivåer. Exempelvis kan Rom ses som en kulturstad med 

mycket historia. Rom tillhör dock Italien och ingår även i landets generella image samtidigt som 

Italien är en del av Europa och representerar ett europeiskt land vilket kan inge en annan image. 

Nationsimage kan med andra ord omfatta både mindre och större platser och dess omgivningar, 

så som städer, stater och regioner. (Jaffe & Nebenzahl, 2006, s. 14-15) Allt fler företag flyttar sin 

produktion utomlands vilket innebär att det blir viktigt att ta hänsyn till fler aspekter då ett 

företags nationsimage ska utvärderas. Det går att skilja på ett företags Home Country, Designed-

in Country och Made-in Country, där det första representerar konsumentens hemland vilket har 

en kulturell och social betydelse som kan påverka konsumentens syn gällande produkter från 

andra länder. Designed-in Country är det land där produkterna designas medan det sista 

begreppet förklarar var den slutgiltiga produktionen äger rum. (Jaffe & Nebenzahl, 2006, s. 27-

35) Den ökade globala marknaden med allt mer hybrida produkter gör det därmed enklare för 

företag att välja produktionsland vilket leder till att made-in etiketter tappar tyngd gällande 

kopplingen till det verkliga ursprungslandet (Baker & Ballington, 2002). Country of origin är 

ytterligare ett begrepp vilket står för det land konsumenterna associerar till ett visst varumärke 

och dess produkter, det så kallade ursprungslandet, oavsett var produktionen äger rum. (Jaffe & 

Nebenzahl, 2006, s. 27-35)  

                                                
 Nations Brand Index är skapat av den oberoende politiska rådgivaren Simon Anholt. Indexet är skapat år 2006 för att kunna 

mäta länders image och anseende och för att se om länderna är på uppgång eller nedgång. (Anholt, 2011) 
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2.4 Country of origin 

Tidsbristen och antalet aktörer på marknaden medför att individer och organisationer inte alltid 

tar sig tid att skapa sig en uppfattning om ett land eller en stad baserat på egna erfarenheter. 

Bakgrunden till uppfattningen om ett land eller en plats bygger istället ofta på klyschor. (Anholt, 

2007, s. 1) Däremot kommunicerar majoriteten av världens länder med resten av världen genom 

olika kanaler vilket medvetet eller omedvetet leder till ett skapat anseende hos omvärlden. 

Anseendet kan skapas genom turism, exportprodukter, politiska beslut, kulturella utbyten eller 

genom landets befolkning i sig. (Anholt, 2007, s. 25) Uppfattningen om ett land förs även över 

till produkter och företag med ursprung från samma land vilket kan förklaras med country of 

origin effect. Det innebär att ursprungslandet blir en del av företagets image och kan påverka 

varumärkets värde. (Milbank, 1994) Baker & Ballington (2002) talar om country of origin som 

en potentiell sustainable competitive advantage (SCA) och menar att det kan användas som 

konkurrensfördel både på ursprungsmarknaden och vid export till utlandet. Country of origin kan 

påverka konsumenterna till att antingen välja eller att avvisa en viss produkt. (Baker & 

Ballington, 2002)  

2.5 Att positionera varumärket i linje med hemnationens kultur 

Att positionera en produkt eller ett varumärke är nödvändigt för att differentiera det i kundernas 

medvetande. När ett företag ska positionera sig på en ny marknad i ett nytt land kan det göras 

genom foreign consumer culture positioning (FCCP). (Keegan & Green, 2001, s. 262-263) FCCP 

kan definieras som en strategi där varumärket positioneras i linje med hemnationens kultur vilket 

innebär att varumärket associeras till ursprungslandet (Alden et al., 1999). Interkulturell 

marknadsföring underlättas då konsumenterna redan har förutsättningar för att identifiera sig med 

produkterna på den marknad som företaget vill etablera sig på. Kulturell identifikation kan 

påverka konsumenternas benägenhet att köpa ett koncept, en image eller betydelsen av en 

produkt. Processen gällande kulturell identifikation kan fungera på två sätt, antingen identity då 

nationens kultur återges på det vis den brukar uppfattas för att skapa en känsla kopplat till att vara 

hemma, eller exoticism då begäret av att fly från den egna kulturen och att få erfarenheter från 

andra levnadssätt bejakas. (Usunier, 1993, s. 206-207)  
 

                                                
  SCA innebär ägandet av någonting unikt som inte kan bli kopierat eller förvärvat av konkurrenterna. 
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Effekterna av att använda FCCP kan skilja sig åt mellan olika produkttyper. Om ursprungslandet, 

det vill säga country of origin, anses vara en obetydande faktor för att avgöra värdet på en 

produkt kan inte ett företag påverka konsumentens attityd till produkten eller öka konsumentens 

benägenhet att inhandla produkten genom att framhäva ursprungslandets image. (Roth, 1992; 

1995, i Alden et al., 1999) Vid valet mellan olika drycker påverkar exempelvis inte dryckens 

country of origin valet i samma utsträckning som dryckens smak. (Alden et al., 1999) Däremot 

kan konsumenter påverkas av produktens ursprungsland när det gäller att bedöma dess kvalitet 

och för att stödja den lokala industrin, till exempel viljan att stödja den lokala mjölkbonden. 

(Baker & Ballington, 2002) 

2.6 Sammanfattning och användandet av det teoretiska ramverket 

När ett mindre företag internationaliseras kan det på grund av resursbrist ske genom återförsäljare 

och med hjälp av mellanhänder. Företag försöker att forma konsumenternas bild av företaget och 

produkterna på den nya marknaden genom sitt varumärkeskoncept. Företagets ursprungsland kan 

då framhävas genom country of origin, vilket är beroende av den bild konsumenterna har av 

landets nationsimage. Eftersom nationsimage sällan bygger på egna erfarenheter kan det vara 

svårt för en nation att påverka nationsimagen, vilket i sin tur kan påverka hur företaget väljer att 

marknadsföra sig och hur de väljer att framhäva ursprungslandet. På den nya marknaden kan 

konsumenterna köpa en produkt efter att ha identifierat sig med produkten för att den kopplas till 

den egna kulturen på ett eller annat vis. Konsumenten kan även köpa en produkt av den motsatta 

anledningen, vilken innebär att produkten står för något exotiskt och spännande. Företaget kan 

dra nytta av denna effekt genom att positionera sig genom FCCP då ursprungslandets kultur 

framhävs. 
 

För att definiera Boomerangs varumärkeskoncept används den konceptualisering av 

varumärkeskoncept som Park et al. (1986) ger. FCCP används sedan för att förklara hur ett 

företag kan positionera sig och använda country of origin som en del av varumärkeskonceptet. 

Den teoretiska ramverket ovan ligger till grund för hur kopplingen mellan varumärkeskonceptet 

och country of origin påverkar beslut kopplade till internationaliseringen av ett företag. En 

djupare förståelse för internationaliseringen av SMEs är nödvändig för att lyckas föra ett 

resonemang om hur Boomerang går till väga med expansionen på en internationell marknad.  
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3. Metod 
Nedan presenteras förberedelse och genomförande av den valda metoden bestående av 

personliga möten med Boomerangs verkställande direktör och med företagets marknadschef, 

observationer i två av företagets butiker och en studie av hemsidan. 

3.1 Val av metod  

Denna uppsats är baserad på en kvalitativ studie i form av en semistrukturerad dubbelintervju 

med VD:n respektive marknadschefen för Boomerang. Uppsatsen baseras även på observationer i 

två Boomerangbutiker i centrala Uppsala, Gränby Centrum och Forum Gallerian, samt en studie 

av Boomerangs hemsida. Både observationerna i butikerna samt studerandet av hemsidan gjordes 

i syfte att få en grundläggande bild av vad företaget väljer att visa upp för kunden i två av de 

viktigaste rummen för kundmöte. Observationerna i butikerna och studien av hemsidan kan 

klassas som en form av förstudie då det var en förutsättning att först studera vad företaget faktiskt 

väljer att signalera ut via hemsidan och via butikerna, för att sedan kunna gå vidare med studien i 

form av en intervju med två nyckelpersoner inom företaget. Det bidrog även till att säkerställa att 

den bild och det intryck hemsidan, observationerna och intervjun förmedlade gällande 

varumärket var densamma. 

 
En kvalitativ studie i form av en intervju var en förutsättning för att kunna besvara syftet med 

uppsatsen då djupare förståelse för företagets varumärkeskoncept och 

internationaliseringsprocess eftersträvades. Eftersom studien var avsedd att genomföras ur ett 

företagsperspektiv var det företagets representanter som kunde bistå med den nödvändiga 

information som behövdes för att kunna besvara uppsatsens frågeställningar. En semistrukturerad 

intervju är icke-standardiserad, vilket betyder att intervjun utformades efter en lista av ämnen 

samt övergripande frågor snarare än specifika frågor framarbetade innan intervjutillfället, i syfte 

att genomföra en flytande dialog snarare än en fråga/svar- situation. En semi-strukturerad intervju 

har även fördelen att den ger intervjuaren en möjlighet att ställa fördjupande följdfrågor under 

intervjuns förlopp vilket i sin tur ger en viss flexibilitet (Darmer & Freytag, 1992, s. 256-258). 

Detta eftersträvades då det var passande för syftet att kunna ställa följdfrågor och 

kompletteringsfrågor beroende på vilka svar som framkom under intervjuns gång, detta i och med 
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att vi hade relativt lite förkunskap om hur företaget arbetade med just de frågor som skulle 

undersökas. 
 

Eftersom studien är genomförd ur ett företagsperspektiv innebär detta att bilden av företaget är 

den bild företaget själva tror sig förmedla. Vi är väl medvetna om att genom att ha genomfört 

intervjuer med representanter från Boomerang ger detta en ensidig bild av företagets 

internationaliseringsprocess samtidigt som vi ges värdefull information från primärkällan. För att 

öka trovärdigheten valde vi däremot att, som tidigare nämnt, göra observationer i två 

Boomerangbutiker samt studera hemsidan för att själva skapa oss en bild av företaget inför 

intervjun, samt utröna om dessa källor signalerade samma budskap som företagsrepresentanterna 

förmedlade under intervjun. 

3.2 Datainsamling 

3.2.1 Konstruktion och förberedelse av datainsamling 

Ett passande datum för intervjutillfället förmedlades genom mejlkontakt med företagets 

marknadschef. Marknadschefen talade i sin tur med VD:n vilket innebar att det innan planerad 

intervju inte bedrevs någon direktkontakt med VD:n. Två veckor innan planerad intervju 

skickades ett antal övergripande frågor och ämnen rörande varumärkeskoncept och 

internationalisering (se bilaga 1) till marknadschefen för att han skulle ges möjligheten att 

förbereda sig inför intervjun. Det var övergripande frågor och inte ett färdigt formulär som 

skickades då möjligheten skulle finnas att ställa eventuella följdfrågor beroende på de svar som 

erhölls under intervjuns gång. De slutliga frågorna (se bilaga 2) konstruerades utifrån det 

teoretiska ramverket för syftet med uppsatsen. Image, profil och varumärke behandlades genom 

frågor om hur Boomerang har valt att profilera sig och vilken varumärkesbild de har för avsikt att 

förmedla till kunderna. Country of origin och nationsimage behandlades genom frågor rörande 

företagets varumärkeskoncept med koppling till hemnationen i form av den skandinaviska 

skärgården. Här behandlades även FCCP genom frågor om företagets strategi gällande 

marknadsföringen och hur de väljer att positionera varumärket Boomerang på den internationella 

marknaden. Internationalisering av SMEs behandlades genom frågor om företagets 

internationaliseringprocess och hur de tänker och resonerar gällande etablering på nya 

marknader. Vi var noga med att använda oss av öppna, icke-ledande frågor, i syfte att inte 

påverka respondenterna och leda in dem på ett visst spår. 
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3.2.2 Utförande av datainsamling 

Observationerna genomfördes i Uppsala den 20 april 2011, i Boomerangbutikerna i Forum 

Gallerian och i Gränby Centrum. Dessa observationer genomfördes i syfte att utröna hur 

varumärkeskonceptet förmedlades via butikerna genom att studera följande faktorer: interiör, 

exponering, bilder och butiksmaterial. Dessa faktorer valdes med hänsyn till att vi ansåg att de 

representerar de mest vitala delarna vad gäller den visuella kommunikationen i butik. För att ta 

fasta på vilken visuell känsla som förmedlades i butikerna kopplades faktorerna ihop för att 

slutligen få fram ett helhetsintryck. Fokus låg på att studera vad dessa faktorer signalerade om 

varumärket Boomerang för att se om varumärkeskonceptet framgick. 

 

Studien av Boomerangs hemsida genomfördes den 18 april 2011 i syfte att utröna hur 

varumärkeskonceptet förmedlades via hemsidan. Detta gjordes genom att studera hur hemsidan 

var uppbyggd genom att ta hänsyn till faktorer som bilder och färger, samt utröna vilken sorts 

information det gick att finna om företaget. Dessa faktorer valdes med hänsyn till att vi ansåg att 

de representerar de främsta element en konsument möts av vid ett besök på hemsidan. Vi tog 

fasta på vilken visuell känsla som förmedlades via hemsidan samt vilken information Boomerang 

valde att framhäva. Genom att koppla samman dessa faktorer framkom slutligen ett 

helhetsintryck. Fokus låg även här på att studera vad dessa faktorer signalerade om varumärket 

Boomerang för att se om varumärkeskonceptet lyste igenom. 

 

Observationerna i butikerna och studien av hemsidan utfördes av oss båda två för att skapa mer 

tillförlitlighet då risken att missa någonting väsentligt minskade när vi båda var närvarande. Vid 

observationerna i butikerna gick vi båda och studerade, diskuterade och antecknade vad vi såg 

med hänsyn till de valda faktorerna. Studien av hemsidan gick till på samma vis då vi gemensamt 

studerade hemsidan och antecknade vad vi såg med hänsyn till de valda faktorerna. 

 

Intervjun med Boomerangs VD, Roger Kylberg, och marknadschefen, Peter Sjöström, skedde 

personligen på Boomerangs huvudkontor i Stockholm den 28 april 2011. Intervjun skedde med 

de båda samtidigt eftersom ämnesvalen berörde bådas kompetensområden vilket gjorde att de 

kunde komplettera varandras svar på ett bra sätt under intervjuns gång. Vi är däremot medvetna 

om att en dubbelintervju kan medföra konsekvenser då företagsrepresentanterna kan påverka 

varandra till att svara på ett eller annat vis samt att det kan uppfattas som hämmande att som 
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anställd stå till svars då VD:n är närvarande. Det sistnämna ansåg inte vi vara en stor risk då de 

båda representanterna, VD:n och marknadschefen, är högt uppsatta och besitter chefspositioner 

vilket indikerar att de besitter hög kompetens inom sitt specifika kunskapsområde. Vi upplevde 

att fördelen med att de hade möjlighet att komplettera varandra med information vägde över 

riskerna och att målet snarare var att få en helhetsbild av vad företaget Boomerang står för än att 

jämföra deras svar med varandra. 

 

Intervjun spelades in för att underlätta dokumentationen av de svar som tillhandahölls samt för att 

minska risken för framtida oklarheter gällande vårt insamlade material. Det medförde även 

möjligheten att föra en avslappnad dialog då fokus inte lades på att anteckna varje ord. Under 

intervjun delade vi på ansvaret att ställa frågor i syfte att skapa en större delaktighet och för att 

föra en gemensam dialog. Med tanke på att vi även ämnade ställa följdfrågor kopplade till svaren 

var det fördelaktigt att vi båda var involverade i frågeprocessen. (Saunders et al., 2009, s. 339-

341) 

3.2.3 Tolkning av materialet  

Vid tolkning av intervjumaterialet lyssnade vi, dagen efter intervjun, gemensamt igenom det 

inspelade materialet och antecknade de frågor som ställdes och de efterföljande svaren ordagrant. 

Detta för att få en så korrekt sammanställning som möjligt utan en subjektiv bedömning. Sedan 

valdes svar och material ut som var relevant med hänsyn till syftet. 

 

Vid tolkning av de anteckningar som fördes vid observationerna i butikerna och studien av 

hemsidan, fördes en gemensam diskussion om vilket helhetsintryck de studerade faktorerna 

förmedlade och huruvida helhetsintrycket representerade det skandinaviska 

varumärkeskonceptet. 
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4. Fallstudie Boomerang 

Nedan presenteras bakgrundsfakta om företaget Boomerang och intervjun som genomförts med 

företagets marknadschef Peter Sjöström och företagets VD Roger Kylberg. De förklarar hur 

företaget vill att varumärket ska uppfattas och diskuterar vikten av den skandinaviska kopplingen 

i varumärkeskonceptet. Företaget arbetar idag aktivt och målmedvetet med Boomerangs 

internationalisering där strategin är under utveckling.  

4.1 Bakgrund om Boomerang 

1976 var året då Boomerang registrerades som företag av två unga entreprenörer från Stockholm, 

Kenneth Andram och Peter Wilton. De drog därmed upp riktlinjerna för ett skandinaviskt 

klädmärke med casual-kläder av hög kvalitet där den första vårkollektionen innehöll randiga och 

enfärgade pikéer, oxfordskjortor, bomullströjor och byxor i manchester och canvas. Dessa typer 

av kläder utgör idag basen i Boomerangs utbud och den stil som kallas Scandinavian Preppy. 

(Boomerangs hemsida, 2011a)  
 

Boomerang har en tydlig image där de säljer ett helt koncept och använder sig av en typ av 

livsstilsmarknadsföring. Ända sedan starten 1976 har naturen varit Boomerangs stora 

inspirationskälla. Den bild företaget förmedlar av den skandinaviska naturen och mer specifikt 

den skandinaviska skärgården kopplas ihop med kollektionerna och samspelar med 

designkonceptet Defining Scandinavian Preppy. (Boomerangs hemsida, 2011b) Defining 

Scandinavian Preppy presenterades 2007 och var ledorden för hur Boomerangs butiker skulle 

inredas. Begreppet Scandinavian Preppy kan vara problematiskt att använda i Sverige eftersom 

att preppy har sin rot i de amerikanska internatskolorna men Boomerang använder kopplingen till 

de amerikanska internaten som en grund för stilen och fokus ligger på världsvana, tidlöshet och 

återhållsamhet. (Koch, 2007)  
 

Den första Boomerangbutiken öppnades i Örebro i slutet av 1980-talet. Kort därefter öppnades 

den första butiken i Stockholm, tätt följd av butiker i Göteborg, Malmö och Jönköping. Den 

första damkollektionen släpptes 1999 och blev snabbt en succé. (Boomerangs hemsida, 2011a) 

Samtidigt introducerades också Boomerang Effekten, vilket innebär att kunden kan lämna tillbaka 

sina gamla Boomerangplagg i butiken och som tack få 10 procent avdrag vid ett nytt köp. Som en 
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fortsättning på Boomerang Effekten introducerades Boomerang Home 2009 som en 

inredningskollektion där återvunna plagg tas om hand och används på nytt i form av exempelvis 

sitsar på pallar och bänkar eller som trasmattor. (Boomerangs hemsida, 2011b) 

 

Boomerangs butiker speglar företagets varumärkeskoncept genom interiör, exponering, bilder 

och butiksmaterial. Inredningen i butikerna är ljus och exponeringen av de klassiska plaggen i 

pastell- och marina toner, tillsammans med rekvisita i form av randiga trasmattor och antika ting 

som lanternor, mjölkkannor och äldre böcker, förmedlar en känsla av skärgårdsliv. Butikernas 

inredning utformas efter rådande årstid och koppling till naturen genom att under våren 

exempelvis använda sig av rekvisita i form av vårblommor i vaser. Butiksmaterial i form av 

bilder som utspelar sig i en miljö där naturen är närvarande i form av tallar, klippor och vatten 

förstärker helhetsintrycket och tankarna förs till den skandinaviska skärgården. (Observation, 

2011)  
 

Boomerang har vuxit fram och kommit att bli ett framgångsrikt och välkänt skandinaviskt 

varumärke med distribution i sex länder, med 32 egna butiker samt drygt 200 särskilt utvalda 

återförsäljare etablerade i Sverige, Belgien, Danmark, Estland, Finland, Norge och Ryssland. 

(Boomerangs hemsida, 2011c) 

4.2 Boomerangs varumärkeskoncept 

Gällande Boomerangs varumärke och vilken bild och image företaget själva vill förmedla, menar 

marknadschefen att de vill symbolisera ett modernt varumärke som representerar en stil och en 

livsstil. Denna livsstil är, enligt marknadschefen, modern men inte utifrån ett trendperspektiv utan 

mer modern utifrån ett sätt att leva och ett förhållningssätt till vår omvärld. Han menar vidare att 

de har en familjär och hänsynstagande profil i varumärket där hållbarhet och kvalitet är två 

viktiga ord som alltid funnits med som värdeord för Boomerang. Marknadschefen framhäver 

även hur viktigt det är att företaget är tydliga med värdeorden i kommunikationen med 

konsumenterna, vilket exempelvis Boomerang Effekten är ett bevis på. Varumärket Boomerang 

ska spegla det tidlösa och klassiska. (Sjöström, 2011) Det är tydligt att varumärket och hela dess 

ursprung har vuxit med inspiration ifrån de skandinaviska skärgårdarna och dess natur (Kylberg, 

2011). VD:n förklarar att detta inte innebär att de är ett seglingsvarumärke men menar att mycket 

av inspirationen gällande färgen, tonen och tidlösheten hämtas därifrån. 
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4.3 Kopplingen till Skandinavien 

Boomerang vill lyfta fram det skandinaviska arvet och hävdar att det är en framgångsfaktor ur ett 

internationellt perspektiv (Kylberg, 2011). Marknadschefen förmodar att Skandinavien och den 

svenska skärgården upplevs som relativt exotiskt på en utländsk marknad. Han menar även att det 

i stort sett bara finns kraft i att vara lite av en särskiljare men att det givetvis kräver sin förklaring 

och sitt sammanhang. Blått, framför allt marinblått, är en viktig färg för Boomerang vilket enligt 

marknadchefen är en accepterad färg oavsett vilket land som avses. Marknadschefen menar att 

företagets färgskala är universell vilket gör att den fungerar på flertalet marknader. 

Marknadschefen framhåller även att platserna Skandinavien, Sverige och Stockholm befinner sig 

relativt långt fram internationellt sett och ett bevis på det är att Stockholm ofta används som 

testmarknad för nya produkter. Att Skandinavien anses ligga i framkant kan vara en fördel för 

Boomerang vid etablering på nya marknader. (Sjöström, 2011) 
 

VD:n och marknadschefen för Boomerang menar att företagets koppling till Skandinavien kan 

tilltala konsumenternas dröm och längtan efter det exotiska på internationella marknader. 

Konsumenter från länder med liknande klimat och natur som Skandinavien kan identifiera sig 

med varumärket på ett naturligt sätt eftersom att de kan känna en koppling till företagets 

reklambilder. Boomerangs VD menar däremot att Asien också är en fantastisk marknad med 

potential och att företaget skulle kunna bli lika stora i Peking som i hela Sverige. (Kylberg, 2011) 

Konsumenternas förmåga att knyta an till det skandinaviska varumärket blir då motsatsen till hur 

konsumenterna på hemmamarknaden identifierar sig med varumärkeskonceptet. Enligt företagets 

VD kan konsumenterna i Asien förmodligen ta till sig varumärket just eftersom det är annorlunda 

i jämförelse med vad de är vana vid. På en marknad som skiljer sig mycket kulturmässigt från 

varumärkeskonceptet kan kollektionerna och företaget uppfattas som exotiskt (Sjöström, 2011). 

Den diametrala motsatsen mellan marknaderna kan vara lättare att arbeta med än att försöka 

etablera sig på exempelvis den italienska marknaden där klädkulturen är stark och konsumenterna 

inte har samma referensram som skandinaver, men heller inte en sådan exotisk inställning som 

asiaterna (Kylberg, 2011). Företaget kan lika gärna välja ett land i Asien som startland för den 

internationella expansionen som ett land som liknar hemmamarknaden. (Kylberg & Sjöström, 

2011) 
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4.4 Hur varumärkeskonceptet förmedlas 

Boomerang utvecklar i dagsläget en plan för hur varumärket ska tas ut i världen. Företaget 

arbetar aktivt med att uppmärksammas på den internationella marknaden och kommer som en del 

av det arbetet att delta på Copenhagen Fashion Week i augusti 2011 eftersom de anser att det är 

svårt att sälja in varumärket internationellt enbart från Sverige. (Sjöström, 2011) 
 

För att konsumenterna på den internationella marknaden ska kunna ta till sig det skandinaviska i 

varumärkeskonceptet måste det enligt Boomerangs VD finnas en tydlighet i vad varumärket vill 

förmedla. Det finns en risk för att varje marknad gör sin egen tolkning av varumärket på det ena 

eller det andra sättet men om företaget kontinuerligt arbetar med att förmedla en liktydig bild på 

alla marknader kommer konsumenterna att uppfatta de viktigaste elementen som varumärket står 

för. För att uppnå kontinuiteten i varumärkeskonceptet använder sig företaget av samma typ av 

marknadsföring på varje marknad de är aktiva på och utgångspunkten ska alltid vara den 

skandinaviska skärgården. Marknadschefen förklarar att företaget försöker ge butikerna på den 

internationella marknaden bra material i form av bilder och logotyper för att de ska kunna 

visualisera Boomerang. Detta blir särskilt viktigt då företaget i dagsläget inte har resurser för att 

kunna kontrollera att varenda partner presenterar kollektionerna på ett sätt som går i linje med 

varumärket. (Sjöström, 2011) 

 

Designkonceptet, Defining Scandinavian Preppy, har företaget valt att tona ner. Marknadschefen 

menar att det finns med som ett internt verktyg att arbeta utefter men att designkonceptet är lite 

för smalt för att gå ut med det i marknadsföringen och använda det i kommunikationen mot 

kunden. Defining Scandinavian Preppy ska snarare användas som ett nålsöga för företaget där 

produkterna ska gå igenom en scandinavian preppy-stil (Kylberg, 2011). VD:n förklarar vidare 

att det kan vara riskfyllt att kommunicera ut designkonceptet om preppy skulle slå fel i 

modebilden. Utöver det kan begreppet preppy vara lite luddigt eftersom det finns olika typer av 

preppystilar samt att gemene man inte alltid kan definiera det (Sjöström, 2011). 
 

Företaget använder sig av en hemsida där det går att välja språk mellan svenska och engelska 

vilket innebär att alla besökare, oavsett marknad, kommer att ta del av Boomerang på samma sätt 

(Sjöström, 2011). Företagets hemsida går hand i hand med varumärkeskonceptet. Startsidan 

pryds av modeller i kläder från den senaste kollektionen. Bilderna är tagna i en miljö som för 
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tankarna till den skandinaviska skärgården med de karaktäristiska tallarna, klipporna och havet i 

bakgrunden. Kollektionernas färgtoner och material förklaras genom anknytningar till naturen 

och en bekväm livsstil. (Studie av hemsidan, 2011) 
 

Varumärket förmedlas även genom företagets kollektioner. Konsumenternas modegrad skiljer sig 

däremot åt vilket påverkar vilka delar av en kollektion ett land väljer att köpa in. Det innebär att 

Boomerangs utbud av kläder inte kommer att se likadant ut på alla marknader. För att undvika att 

varumärket påverkas av kollektionens valda delar är det återigen viktigt för Boomerang att 

essensen i varumärket alltid är densamma. (Kylberg, 2011) 

4.5 Företagets internationalisering 

Innan Roger Kylberg anställdes som VD för Boomerang arbetade inte företaget aktivt med att 

expandera internationellt. ”Jag såg möjligheten att väcka någonting fantastiskt till liv och ta det ut 

i världen och driva på varumärket ordentligt” förklarar Kylberg om att han tog steget till att byta 

arbetsgivare. Tidigare hade företagets ledning inte viljan att låta företaget växa och de var ganska 

nöjda med att ha en marknadsandel på den svenska marknaden. (Kylberg, 2011) Boomerang är 

ett varumärke som har funnits sedan 1976 och det finns flera varumärken som har börjat senare 

med sin verksamhet men ändå vuxit mer än vad Boomerang har gjort. (Kylberg, 2011) Den 

tidigare internationaliseringen skedde genom att kunder med intresse för varumärket Boomerang 

kontaktade ledningen och eventuellt blev företagets partner (Sjöström & Kylberg, 2011). Idag 

arbetar Boomerang istället målmedvetet för att klara av en internationalisering samtidigt som 

företaget vill fortsätta att expandera på den skandinaviska marknaden. Den strategi företaget 

arbetar efter i dagsläget skiljer sig åt från den strategi företaget tidigare hade för att ta sig in på 

nya marknader. Företaget lägger just nu, enligt VD:n själv, “ett jättepussel” för hur 

internationaliseringen ska se ut. (Kylberg, 2011) 
 

När företaget planerar vilka marknader de vill expandera till finns möjligheten att ta reda på var 

liknande varumärken har varit framgångsrika och vilken sannolikhet det är för varumärket 

Boomerang att bli etablerat. VD:n förklarar att ”målet är väl kanske inte att springa med 

hagelbössa och skjuta på massa länder utan att vi bestämmer oss för några länder som vi lägger 

all kraft på”. Strategin innebär att när varumärket har blivit etablerat och stort i de utvalda 

länderna kommer resten av internationaliseringen att gå per automatik. VD:n menar att 
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marknadens framgång kommer att hjälpa företaget att etablera sig på nya marknader och att synas 

på rätt ställen med rätt partner blir vitalt. Vid valet av hur internationaliseringen ska gå till måste 

företaget ta hänsyn till varje marknads unicitet. Det är utefter det som Boomerang har valt att 

arbeta med partners som är specialiserade på försäljning och lokal marknadsföringskraft. Vid 

expansion till en ny marknad använder de sig av en affärsmodell som bygger på att företaget 

hittar partners i det specifika landet. Kompetensen finns då redan på den specifika marknaden och 

partnern har kunskapen som krävs för att tolka vad som behövs för att få Boomerang att lyckas 

där. Däremot är all design gällande både varumärket och kollektionerna Boomerangs egna. 

(Kylberg, 2011) 
 

Om företaget väljer fel partner kan det förstöra varumärkets chans att etablera sig på en ny 

marknad vilket innebär att Boomerang väljer en ny partner med omsorg. När företaget letar efter 

en partner är de måna om att partnern ska ha en stark lokalkännedom, ett brett kontaktnät och 

vara trovärdig. Det är även viktigt att partnern är väl kapitaliserad. Utöver det kräver företaget att 

partnern ska ha god kännedom om fastighetsmarknaden och ha de relationer som krävs för att få 

öppna en egen butik och komma in på marknaden. Om inte kriterierna uppfylls blir 

internationaliseringen genom en partner en svår utmaning. (Kylberg, 2011) 
 

Enligt Boomerang är den ultimata metoden för att etablera sig på en ny marknad att ta hand om 

sin egen detaljhandel. Företaget får genom en sådan process behålla marginalen på försäljningen 

inom företaget och varumärket ägs av företaget hela vägen vilket gör att Boomerang på ett tydligt 

sätt skulle kunna kommunicera varumärket. Vissa marknader är däremot mätta på 

varumärkesbutiker och då krävs en komplettering av multibrand-butiker, det vill säga en butik 

som säljer flera olika varumärken, vilket är det vanligaste sättet att bygga upp ett varumärke på 

den internationella marknaden inom detaljhandeln. (Kylberg, 2011) 
 

Boomerang är medvetna om att en ökad internationalisering kommer att ta tid men att de måste 

vara konsekventa och arbeta strategiskt. En viktig faktor bortsett från tid är finansiella resurser. 

Boomerang uttalar själva att de har de finansiella resurser som krävs men att de även måste hitta 

partners som är kapitalstarka och har råd att låta varumärket fästa sig på nya marknader. 

(Kylberg, 2011) 
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5. Analys 

Nedan analyseras de kopplingar som dras mellan Boomerang och det tidigare presenterade 

teoretiska ramverket. Ordningen följer den som användes i texten ovan om fallstudien.  

5.1 Boomerangs varumärkeskoncept 

Boomerang vill symbolisera ett modernt varumärke som representerar en stil och en livsstil. 

Denna livsstil är, enligt marknadschefen, modern utifrån ett sätt att leva och ett förhållningssätt 

till vår omvärld. Marknadschefen framhåller även Boomerangs hänsynstagande profil där 

hållbarhet och kvalitet är två viktiga värdeord för företaget. Boomerang gör även tydliga 

anspelningar på den skandinaviska naturen och skärgården i marknadsföringen, 

butiksinredningen och även i skapandet av kollektionerna. Det skandinaviska ursprunget 

framhävs och är en stor del av företagets varumärkeskoncept. Enligt Park et al. (1986) är tanken 

med ett varumärkeskoncept att bygga upp varumärkets karaktär för att positionera ett företags 

produkter i konsumenternas medvetande och samtidigt differentiera produkterna från andra 

varumärken inom samma produktkategori. Boomerang satsar främst på försäljning av 

produktkategorin kläder vilket i sig är ett, vad Park et al. (1986) kallar det, funktionellt behov. I 

och med att Boomerang har adderat en viss miljö och vissa specifika värdeord i sitt 

varumärkeskoncept blir det dock en form av livsstilskoncept. Varumärkeskonceptet adderar i 

detta fall ett mervärde som säger någonting om konsumenten, vilket gör att denne köper mer än 

bara ett plagg. I Boomerangs varumärkeskoncept adderas med andra ord ett symboliskt värde, 

vilket enligt Park et al. (1986) uppfyller internt genererade behov. 

 

Country of origin innebär enligt Milbank (1994) att ursprungslandet blir en del av företagets 

image. Det går därför att argumentera för att Boomerang använder sig av country of origin 

eftersom det skandinaviska ursprunget framhävs och är en stor del av företagets 

varumärkeskoncept. Skandinavien består däremot av flera länder men kan i den här bemärkelsen 

betraktas som ett och samma land i och med att länderna liknar varandra klimat- och 

miljömässigt och kategoriseras in i en egen kulturell samhörighetszon enligt Usunier (1993). 

 

Baker och Ballington (2002) menar att country of origin kan ses som en potentiell SCA, vilket 

innebär ägandet av någonting unikt som inte kan bli förvärvat av konkurrenterna, med andra ord 

en form av särskiljare. I och med att Boomerang har byggt in en stark koppling till den 
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skandinaviska skärgården och naturen i sitt varumärkeskoncept skulle detta kunna likställas med 

att de använder sig av country of origin som ett sätt att särskilja den egna organisationen. Det 

talar även marknadschefen om då han beskriver företagets koppling till den skandinaviska miljön 

som en sorts särskiljare. Det kan sin tur kopplas till Heides (2005) förklaring, att varumärket är 

det som kännetecknar och särskiljer organisationer och dess produkter åt vilket gör att det blir ett 

av organisationers viktigaste konkurrensmedel. När varumärket kopplas till företagets country of 

origin menar Baker och Ballington (2002) att det kan användas som en konkurrensfördel på 

marknaden och att kopplingen till företagets ursprungsland påverkar konsumenten att antingen 

välja eller att avvisa en viss produkt. När en konsument väljer att köpa en Boomerangprodukt kan 

det tolkas som att det sker tack vare kulturell identifikation eftersom varumärkeskonceptet är 

kopplat till Boomerangs country of origin. Enligt Usunier (1993) kan denna kulturella 

identifikation sedan bero på att konsumenten antingen kan identifiera sig med konceptet, i och 

med att varumärket förmedlar en känsla av att vara hemma, eller att konsumenten finner 

konceptet exotiskt och ”drömmer sig bort” någon annanstans. 

5.2 Kopplingen till Skandinavien 

Boomerangs country of origin, Skandinavien, förmodas enligt företagsledningen fungera väl på 

en marknad som är lik den skandinaviska men även på en främmande marknad som Peking. Vid 

valet av marknad kan ett företag med andra ord välja en marknad där företagets country of origin 

uppfattas som exotiskt eller som något konsumenterna kan identifiera sig med för att öka kundens 

benägenhet att köpa en produkt. Frågan blir således vad som händer med expansionen till de 

länder som hamnar i mellanskiktet. Individer som varken kan identifiera sig med varumärket eller 

känna att det står för någonting exotiskt. Kan detta ses som en begränsning i den annars så 

positivt framställda användningen av country of origin? Att koppla varumärkeskonceptet till ett 

land eller en kultur kanske medför att företaget går miste om de konsumenter som inte faller 

inom Usuniers kulturella identifikationsramar. Däremot kan Boomerangs användning av country 

of origin i varumärkeskonceptet ändå anses vara en konkurrensfördel eftersom country of origin i 

det här fallet innebär Skandinavien som står för en diskret, enkel och ljus design. Det universella 

hämtat med inspiration från Skandinaviens skärgårdsmiljö är klassiskt och tidlöst och blir därför 

användbart i många olika miljöer och kan accepteras på flera olika internationella marknader. 

Precis som marknadschefen framhåller kanske det snarare är så att Boomerangs kollektioner 

kräver sitt sammanhang och därmed en tydlig paketering. Det blir därför viktigt att kommunicera 
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företagets country of origin, och att inspirationen är hämtad från den skandinaviska skärgården, 

genom ett enhetligt koncept för att ge konsumenterna en förklaring till produkterna och 

varumärket. 

 

Nationsimage är den bild allmänheten har av en viss nation vilket enligt Jaffe och Nebenzahl 

(2006) kan vara av betydelse om ett företags varumärke är kopplat till hemnationen vilket då 

påverkar kundernas syn på företaget. I och med att detta stämmer in på fallet Boomerang bör 

Sveriges, eller snarare Skandinaviens, anseende vara av intresse för företaget. Det blir då 

intressant för Boomerang att se vad Sverige och Skandinavien har för anseende internationellt 

sett i och med att detta indirekt förs över till företag och produkter från samma land. Boomerangs 

marknadschef framhåller att Skandinavien, Sverige och Stockholm är platser som ligger relativt 

långt fram internationellt sett, samt att Stockholm ofta används som en testmarknad för nya 

produkter, vilket enligt honom kan vara en fördel vid etablering på nya marknader. Detta kan 

även Nations Brands Index (Anholt, 2011) vara ett mätinstrument för, då Sverige exempelvis 

hamnade i topp och ansågs ha skapat ett positivt anseende genom omtyckta och världsberömda 

varumärken.  

 

Ett varumärkes anseende kan automatiskt bli drastiskt nerdraget om ursprungslandet skulle 

drabbas av negativ medial uppståndelse. Det går därmed att hävda att country of origin inte är 

lika effektivt för ett land med sämre anseende samt att det kan innebära en risk att koppla 

varumärket till ursprungslandet, om detta inte redan besitter ett etablerat, stabilt och positivt 

anseende.  Här upplever vi dock att Boomerang kan ha en fördel av att de har kopplat sitt 

varumärke till den skandinaviska skärgården och naturen snarare än det skandinaviska eller 

svenska samhället i stort. Boomerang har därmed en större chans att undvika eventuella negativa 

effekter på varumärket, vilket annars skulle kunna bli verklighet om Sverige eller Skandinavien 

skulle drabbas av negativ uppmärksamhet. Konflikter och förändringar kan ske inom och mellan 

länder medan naturen i sig är en sorts frizon som inte har ett anseende som går att svärta ner. 

5.3 Hur varumärkeskonceptet förmedlas  

Alden et al. (1999) talar om hur ett varumärke kan positioneras i linje med hemnationens kultur, i 

form av FCCP, vilket då innebär att varumärket associeras med ursprungslandet. De nämner även 

att effekterna av att använda sig av FCCP kan skilja sig åt mellan olika produktgrupper. Kanske 
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är det samma sak gällande kläder, som i exemplet med drycken, där valet mellan olika drycker 

sällan påverkas av dryckens country of origin i samma utsträckning som dess smak. Visst finns 

det säkerligen konsumenter som, likt det Baker och Ballington (2002) redogör för, påverkas av 

företagets ursprungsland när det kommer till att bedöma kvalitet samt att de vill stödja det egna 

hemlandets industri genom att köpa kläder från ett specifikt land. Dock kvarstår det faktum att 

kläder är någonting konsumenten faktiskt ska ha på sig och bära fysiskt på kroppen vilket medför 

att det bör vara andra faktorer som väger tyngre än företagets ursprungsland, så som passform, 

färg och utseendet i övrigt.  

 

Däremot kan ett företag, som i Boomerangs fall, sälja en image genom att koppla till 

hemnationens, i detta fall Skandinaviens, natur och skärgårdsliv istället, vilket gör det till en typ 

av livsstilsmarknadsföring där konsumenten köper ett helt koncept och inte bara plagget i sig. 

Boomerangs koppling till Skandinaviens skärgårdliv inspirerar kollektionerna samt förmedlas 

både via hemsidan och via butikerna vilket i sin tur påverkar inställningen till kläderna och vilken 

känsla konsumenten får när plaggen inhandlas och vilken känsla konsumenten får när de bärs. 

Boomerangs VD menar att det måste finnas en tydlighet i vad varumärket vill förmedla för att 

konsumenterna på den internationella marknaden ska kunna ta till sig det Skandinaviska i 

varumärkeskonceptet. För att uppnå kontinuiteten i varumärkeskonceptet använder sig företaget 

därför av samma typ av marknadsföring på varje marknad där de är aktiva och utgångspunkten 

ska alltid vara den skandinaviska skärgården. Dock kan det bli en svårighet för företaget att 

kontrollera hur varumärket kommuniceras på internationella marknader i och med att de inte har 

egenägda butiker utan arbetar i ett samarbete med partners. 

5.4 Företagets internationalisering 

Boomerangs expansion till internationella marknader sker i dagsläget enligt Jansson och 

Sandbergs (2008) resonemang. Internationaliseringen sker genom triader där företaget bygger ett 

företagsnätverk på värdlandets marknad med hjälp av en partner. Boomerangs VD framhäver att 

den ultimata lösningen för företaget vore att ta hand om sin egen detaljhandel, vilket stärks av 

den teoretiska referensramen. Risken med att ta sig in på en ny internationell marknad genom en 

triad är att kontakten med konsumenterna riskerar att bli lidande. Den bristande kontakten leder i 

sin tur till bristande kunskap om marknaden. Om Boomerang inte får tillräckligt med kunskap om 

den internationella marknaden finns det en risk att företaget inte får reda på hur varumärket 
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uppfattas och om den påpekat viktiga kontinuiteten verkligen når konsumenterna. Om den 

enhetliga bilden som Boomerang vill kommunicera till sina konsumenter misslyckas på en ny 

marknad kan det leda till att de potentiella konsumenterna inte kan ta till sig det skandinaviska i 

varumärkeskonceptet. Detta försöker företaget undvika genom att arbeta med väl utvalda och 

trovärdiga partners med en stark lokalkännedom. Dessa partners fungerar sedan som en lokal 

marknadsorganisation i och med att de besitter kännedom om den lokala marknaden och där med 

kan ge företaget nödvändig information om vad som krävs för att få Boomerang att lyckas just 

där. Denna process är dessutom inte lika resurskrävande för företaget och innebär samtidigt ett 

mindre ekonomiskt risktagande. Dock kvarstår risken att varumärkeskonceptet blir lidande om 

det inte förmedlas på ett tydligt sätt, vilket är svårare genom en triad än genom en dyad. 

 

6. Slutsats 

När Roger Kylberg rekryterades till VD för Boomerang i början av 2010 påbörjade företaget 

arbetet med en ny strategi med målet att växa på den internationella marknaden. Det faktum att 

företaget expanderar till nya internationella marknader genom triader och dessutom vill förmedla 

Boomerangs country of origin genom varumärkeskonceptet innebär att företaget måste vara 

noggranna vid beslutet om vilka eventuella partners företaget kan få förtroende för. Det är viktigt 

att en partner, i samarbetet med företaget, lyckas förmedla och visualisera Boomerangs 

varumärkeskoncept i och med att företaget inte enbart säljer klädesplagg utan ett helt 

livsstilskoncept. Risken är annars att bilden av Boomerang på den internationella marknaden blir 

splittrad och otydlig. 

 

Boomerangs beslut angående vilka länder den kommande expansionen initialt kommer att rikta 

sig till påverkas snarare av vilka marknader liknande varumärken har lyckats på, och var de hittar 

framgångsrika partners, än att country of origin är en del av varumärkeskonceptet. Boomerang 

har dock även i åtanke var varumärkeskonceptet kan uppfattas som exotiskt. Företaget undviker 

exempelvis Italien som första marknad då landets nationsimage förmedlar en djupt rotad 

klädkultur. Det går därmed att dra slutsatsen att country of origin påverkar beslutsfattandet vid 

valet av länder då ett företag planerar att expandera till ett land med en nationsimage där 

kompetensen inom företagets bransch anses vara framstående. 
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Baserat på ovanstående analys dras slutsatsen att ett företag måste utreda om country of origin är 

passande för företagets produkter och om det ska vara en del av varumärkeskonceptet. Country of 

origin bör tas i beaktning vid internationaliseringsbeslut då det avgör hur varumärket ska 

uppfattas på en internationell marknad. Det land ett företag väljer att framhäva som sitt country 

of origin måste ha en nationsimage som går i linje med företagets vision. Att använda country of 

origin som en del av varumärkeskonceptet innebär en risk för företaget om landet i fråga inte har 

haft ett väletablerat positivt anseende under en längre tid. Nationsimagen kan då lättare påverkas 

av negativ medial uppståndelse vilket i sin tur kan påverka företagets varumärkeskoncept då det 

bygger på företagets country of origin. 

 

Enligt det tidigare presenterade teoretiska ramverket expanderar ett SME-företag vanligtvis till en 

internationell marknad genom en triad på grund av bristen på finansiella resurser. Detta 

resonemang förstärks genom fallstudien av SME-företaget Boomerang som expanderar med hjälp 

av mellanhänder i form av partners. När ett sådant företag använder sig av country of origin i sitt 

varumärkeskoncept krävs det att varumärkeskonceptet kommuniceras väl på den internationella 

marknaden. För att lyckas förmedla företagets varumärkeskoncept krävs det att företaget gör en 

grundlig kontroll av den utomstående parten för att säkerställa att varumärkeskonceptet, med 

kopplingen till country of origin, framställs i linje med företagets vision. 
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Bilagor 

Bilaga 1 

Övergripande frågor skickade till marknadschefen 
 
- Vad vill ni förmedla med ert varumärke? Hur gör ni för att förmedla er image? 

- Hur ser er marknadsföring ut i de länder ni är etablerade i? Hur påverkar det faktum att ni främst 

använder er av återförsäljare utomlands?  

- Anpassar ni kollektionerna och marknadsföringen efter det land ni etablerar er i? Eller anpassar ni valet 

av marknad efter Boomerangs skandinaviska koncept? 

- Vilka faktorer tar ni hänsyn till vid valet av marknad? Hur spelar ert skandinaviska koncept in? 

- Hur har er internationalisering sett ut? Hur har ni etablerat er på nya marknader?  

 

Bilaga 2 

Intervjufrågor 
1) Vilken bild/image vill ni förmedla med ert varumärke? Hur ser ni på ert varumärkeskoncept? 

Kopplingen till den skandinaviska naturen i samspel med era kollektioner? Livsstilsmarknadsföring? 

2) Hur använder ni er av designkonceptet ”Defining Scandinavian Preppy”?  

3) Har ni för avsikt att förmedla samma bild på den internationella marknaden som i Sverige?  

4) Hur ser er marknadsföring ut i Sverige respektive på den internationella marknaden? Ser 

marknadsföringen likadan ut i alla länder? 

5) Hur kommunicerar ni ut bilden av Boomerang på den internationella marknaden? 

6) Vilka faktorer tar ni hänsyn till vid etablering på nya marknader? 

7) Hur tar ni reda på att ert varumärkeskoncept fungerar på den tilltänkta marknaden? 

8) Hur har er internationalisering sett ut? Hur har ni etablerat er på nya marknader? 

9) Hur ser kontakten med återförsäljarna ut?  

10) Hur kan ni nå ut med ert specifika varumärkeskoncept genom era återförsäljare? Har ni någon kontroll 

över hur ni profileras i respektive butik? 

11) Märker ni någon skillnad i hur varumärket och bilden av Boomerang har mottagits på de olika 

marknaderna? 

12) Hur ser ni på er framtida expansion? Vad har ni för mål? Fokuserar ni främst på att bli större på den 

svenska och skandinaviska marknaden eller vill ni fortsätta den internationella expansionen?  

 


