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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats var att identifiera hur Filippa K arbetar med sitt svenska ursprung för 

att skapa konkurrenskraft på internationella marknader samt hur Filippa K:s huvudkontor styr 

företagets internationella verksamheters arbete med att särskilja varumärket från konkurrenter. 

Litteraturgenomgången berörde vad forskning tidigare sagt om varumärkes värde och 

varumärkesidentitet, ”country of origin” samt styrning av ett internationellt företag. Studien 

realiserades genom en kvalitativ forskningsmetod i form av en fallstudie och insamlingen av 

material skedde med hjälp av fyra intervjuer med respondenter representerande för olika position 

och geografiska placering inom företaget. Studien visade att COO används av Filippa K 

eftersom det differentierar varumärket och skapar konkurrenskraft. Däremot skiljer sig 

användningen inom företaget då huvudkontoret anser att det svenska ursprunget genomsyrar alla 

element som utgör varumärkesidentiteten, något som de internationella verksamheterna inte 

anser i lika stor utsträckning. Filippa K:s verksamhet karaktäriseras av en koordinerad 

företagsstruktur där de internationella verksamheterna styrs genom både kontroll och 

självständighet, något som möjliggjort COO betydelse för de internationella verksamheterna. 

 

 

Nyckelord: Differentiering, varumärkesidentitet, konkurrenskraft, associationer, ”country of 

origin”, styrning, internationell verksamhet. 
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1. Inledning 
I detta avsnitt presenteras bakgrunden till vårt forskningsområde samt den problematisering som existerar kring 

hur ett företag kan skapa konkurrenskraft på en internationell marknad. Avsnittet avslutas med en redogörelse 

av det syfte och de frågeställningar vi avser att undersöka samt en beskrivning av uppsatsens disposition.  

 
1.1 Problembakgrund 
Globaliseringen är en slagkraftig process som har omformat det ekonomiska landskapet genom 

att flytta fokus från ekonomiska aktiviteter på lokal nivå till global nivå (Lundström, 2009, s. 15). 

I och med dagens transport- och kommunikationssamhälle knyts världens länder samman och i 

stort sätt alla typer av företag, oavsett storlek, har idag möjligheten att bli globala aktörer. Detta 

innebär att möjligheten för företag att expandera sin verksamhet och utöka sin kundbas har ökat 

enormt. Dock har globaliseringen även inneburit en ökad konkurrens på den internationella 

marknaden, vilket gör det svårare att nå framgång, speciellt för små och medelstora företag som 

har begränsade resurser. (Lundström, 2009, s. 8.) På grund av den växande globala marknaden 

har behovet av att skapa konkurrenskraft blivit allt större (Baker & Ballington, 2002, s. 157). 

Framstående forskare som exempelvis Prahalad och Doz (1987) har lagt betydande vikt vid 

studier kring lokala strategier för att uppnå konkurrenskraft på internationella marknader. 

Åsikterna går dock isär bland forskare angående hur ett företag på bästa sätt kan uppnå 

framgång. Newman och Nollen (1996) menar exempelvis att vikten av att anpassa sin verksamhet 

och sina produkter till den lokala marknaden och den lokala kulturen är avgörande för att nå 

internationell framgång. Andra forskare som exempelvis Baker och Ballington (2002) förespråkar 

för det konträra och anser istället att ett företag måste differentiera sig från konkurrenter genom 

att framhäva sina unika egenskaper. Ett företags unika egenskaper är vanligtvis immateriella och 

därav svåra för andra aktörer att anskaffa eller kopiera. Sådana egenskaper härstammar ofta ifrån 

de associationer som människor har till ett specifikt varumärke. (Baker & Ballington, 2002, s.157.)  

 

Det faktum att differentiering är viktigt på en internationell marknad poängteras även av Spence 

och Hamzaoui (2010) som nämner att företag måste skapa ett starkt varumärke eftersom det är 

själva varumärket som särskiljer företaget och deras produkter från andra aktörer. Baker och 

Ballington (2002) nämner att ett sätt för företag att differentiera sitt varumärke är genom att 

framhäva varumärkets ursprung, det vill säga det land som företaget och varumärket härstammar 

ifrån. Konsumenter har ofta stereotypa uppfattningar om länder och dessa uppfattningar vägs in 

vid bedömningen av produkter. På grund av detta är ”country of origin” (COO) en användbar 

strategi för att särskilja ett företags varumärke från andra aktörer samt för att tillföra värde till 
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varumärket. (Baker & Ballington, 2002, s. 160; Globaliseringsrådet, 2008). Den ökade betydelsen 

av immateriella resurser ställer dock högre krav på hur företag hanterar dessa tillgångar. Trots 

detta har få forskare studerat hur ett varumärke ska styras för att tillföra värde till varumärken. 

(M’zungu et al, 2010, s. 606.) Roth och Nigh (1992, s. 277f) nämner att relationen mellan 

huvudkontoret och dotterbolagen i en organisation har fått större betydelse i och med 

globaliseringen och menar att svårigheten att hantera denna relation på ett effektivt sätt har ökat 

då företag blir multinationella. Eftersom globaliseringen har bidragit till en ökad spridning och ett 

ökat avstånd mellan företags olika verksamheter, tycker vi oss kunna konstatera att hanteringen 

av ett varumärke på internationella marknader hamnar i en ytterst komplicerad situation.  

 

Trots varumärkens ökade betydelse för företags internationella framgång har en begränsad 

mängd studier fokuserat på hur ett företags varumärke ska hanteras över nationella gränser samt 

hur varumärkesidentitet bevaras med hjälp av styrning (Spence & Hamzaoui, 2010, s. 1042). 

Hittills är det främst stora, multinationella företags varumärkesstrategier som har undersökts trots 

att mindre företag följer helt andra beteendemönster än stora organisationer angående 

marknadsföringsfrågor (Spence & Hamzaoui, 2010, s. 1037). Niss (1996) nämner att COO, som 

kopplar till ett varumärkes ursprungsland, är en strategi som kräver lite tid och små ekonomiska 

medel, varpå hon nämner att användandet av COO är mer relevant för små och medelstora 

företag som ofta har begränsade resurser att ägna åt marknadsföring.  

 

En bransch som till stor del består av små och medelstora företag är den svenska mode- och 

designbranschen (Regeringskansliet, 2008). Den svenska mode- och designbranschen är på 

framkant och har de senaste decennierna vuxit sig stark i internationella sammanhang. Svensk 

design och svenska designers har fått mycket gott rykte vilket har gett dem goda möjligheter att 

expandera och etablera sig på nya internationella marknader. (Europe design school, 2011.) Idag 

existerar svenska modeföretag i allt större utsträckning än tidigare, i både internationell press och 

hos globala återförsäljare. Trots att mode- och designbranschen är ett globalt fenomen 

differentierar sig ändå de svenska varumärkena från andra internationella aktörer. (E24, 2009.) 

Svensk modedesign karaktäriseras ofta som funktionalistiskt, praktiskt och bärbart med enkelhet 

och minimalism som två viktiga huvudkomponenter (Sundberg, 2006, s. 30).  

 

Ett av Skandinaviens stora mode- och designföretag är Filippa K. Företaget grundades 1993 och 

har sedan dess expanderat i snabb takt. Idag säljs Filippa K:s produkter på 20 marknader världen 

över. (Filippa K a, 2010.) Filippa K benämns ofta som ett klassiskt exempel på hur svensk 

modedesign karaktäriseras och Filippa K brukar ofta refereras i sammanhang där essensen av 
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svenskt mode behandlas (Visit Stockholm, 2010; Monolo, 2008). Filippa K:s starka band till sitt 

ursprung, deras betydande roll för svenskt mode samt deras starka internationaliseringstillväxt 

gör Filippa K till ett ypperligt exempel vid studier av den svenska mode- och designbranschen. 

Trots Filippa K:s framgång är de däremot fortfarande ett litet företag på den internationella 

marknaden och med detta som bakgrund finns det anledning att studera hur företaget skapar 

konkurrenskraft på en internationell marknad. Går det att styra hanteringen av varumärket över 

nationella gränser och vilken roll har huvudkontoret i styrningen av detta arbete? Då 

differentiering av varumärken bli allt viktigare, vilken betydelse får varumärkets ursprung för 

företaget och hur kan COO användas för att särskilja varumärket från andra konkurrenter?  

 

Vårt syfte med denna uppsats är att identifiera hur Filippa K använder sig av sitt ursprung för att 

skapa konkurrenskraft på internationella marknader. Vidare vill vi undersöka hur Filippa K:s 

huvudkontor styr företagets internationella verksamheters arbete med att särskilja varumärket 

från konkurrenter.  

 

Filippa K:s internationella verksamhet avses i denna uppsats som företagets dotterbolag samt 

deras internationella samarbetspartners som består av agenter och distributörer på olika lokala 

marknader. Vi har valt att utföra denna studie ur ett företagsperspektiv eftersom vi är 

intresserade av att ta reda på hur Filippa K:s internationella verksamhet arbetar och vi kommer 

därav inte att lägga vikt vid konsumenters uppfattningar om Filippa K som varumärke.  

 
1.2 Uppsatsens disposition 
Uppsatsen inleds med en litteraturgenomgång vi valt att använda oss av. Litteraturgenomgången 

är fördelad inom tre områden som berör ett varumärkes värde och varumärkesidentitet, COO 

samt styrning av ett internationellt företag. Därefter redogörs för val av forskningsmetod och 

design samt hur vi har gått tillväga för att samla in relevant empiri. Det empiriska materialet, som 

baseras på intervjuer utförda med fyra stycken respondenter från det valda fallföretaget 

presenteras, för att därefter leda in på analysen. I analysen diskuteras och analyseras materialet 

från teori och empiri. Slutligen presenteras de övergripande slutsatserna och uppsatsen avslutas 

med en diskussion kring implikationer och begränsningar med studien samt förslag till vidare 

forskning inom ämnet.  
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2. Att skapa konkurrenskraft på en 
internationell marknad 

Litteraturgenomgången inleds med en beskrivning av hur företag kan tillföra värde till sitt varumärke samt vilka 

element en varumärkesidentitet består av. Därefter redogörs för vad teorin COO innebär och hur företag kan 

använda sitt ursprung för att skapa konkurrenskraft. Vidare presenteras tre typer av företagsstrukturer samt 

olika faktorer som kan påverka hur ett internationellt företag styr sina olika enheter. Slutligen redogörs hur den 

valda litteraturen hänger samman.  

 
2.1 Att tillföra varumärket värde  
Som nämnts inledningsvis kan ett varumärke skapa konkurrenskraft genom att vara unikt och 

svårt för konkurrenter att kopiera och genom att ett företag tillför värde till sitt varumärke kan 

konkurrenskraft uppnås. Ett varumärke beskrivs av Keller et al. (2008 s. 2) som en designad 

symbol eller ett namn som används för att identifiera produkter eller tjänster och för att skilja 

dem från konkurrenters varumärken. Keller et al. (2008, s. 10) menar att ett varumärke är något 

som existerar i konsumenters medvetande, det vill säga en mental bild av företag, en person, 

produkt, tjänst eller ett land. Urde (2003, s. 1020ff) nämner att de aktiviteter som tillför värde till 

ett varumärke äger rum både internt och externt, det vill säga både inom organisationer och bland 

organisationens kunder och tillsammans skapar aktiviteterna hela varumärkets associerade värde 

(Urde, 2003, s. 1020ff). Aaker (1991, s. 15) definierar ett varumärkes värde som tillgångar och 

belastningar som kopplas till ett varumärkets namn och logotyp. Dessa tillgångar och 

belastningarna kan enligt honom både tillföra eller reducera värde till en produkt eller tjänst, både 

för företag och dess konsumenter. Ett varumärke genererar värde genom dessa tillgångar och 

belastningar och enligt Aaker (1996, s. 8) består ett varumärkes värde av fem dimensioner; 

varumärkeslojalitet, varumärkeskännedom, upplevd kvalitet, varumärkesassociationer och andra 

immateriella tillgångar. Aaker (1996, s. 8) nämner vidare att varje dimension skapar värde på ett 

flertal olika sätt och att dimensionerna också tillför värde för både företag och konsumenter. Ett 

företag kan tillföra värde till ett varumärke genom associationer kopplade till varumärket, varpå 

vikten av positiva associationer är avgörande för företagets framgång. Sådana associationer kan 

exempelvis inkludera en produkts attribut, en kändis/talesperson eller en specifik symbol som 

kopplas till varumärket (Aaker, 1996 s. 25; Spence & Hamzaoui, 2010, s. 1038). Aaker (1991, s. 

109) poängterar att varumärkesassociationer kan utgöra en styrka för ett företag eftersom det 

exempelvis kan leda till ett fördelaktigt köpbeteende hos konsumenter. Vi kommer därmed i 
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denna uppsats enbart behandla varumärkesassociationer och hur dessa tillför värde till företaget 

och dess varumärke.  

 
2.1.1 Varumärkesidentitet 
Enligt Aaker (1996, s. 68) består ett varumärke av en specifik identitet som består av en unik 

uppsättning associationer, vilka företag strategiskt strävar efter att frambringa och upprätthålla. 

Varumärkesidentiteten består av en kärna och en förlängd identitet, som visas i figur 1.	  

Identitetens kärna är den centrala och tidlösa essensen av varumärket som är oföränderlig då 

varumärket växer och förflyttas till nya marknader. Identitetens kärna kan även beskrivas som 

varumärkets själ och består av grundläggande värderingar som ska framhäva varumärket som 

unikt och attraktivt. (Aaker, 1996 s. 85f.) Identitetens kärna bygger även på organisationen som 

står bakom varumärket, vilket sker genom associationer till företaget som sedan kopplas till 

varumärket (Aaker, 1996 s. 115f). En organisations karakteristiska drag, kultur, värderingar, 

människor och kompetenser skapar förutsättningarna för differentiering av varumärket, vilket 

innebär att organisationen har stor påverkan på hur konsumenter uppfattar varumärket (Aaker, 

1996 s. 115). Urde (2003, s. 1025) lägger också stor vikt vid en organisations egenskaper. Han 

nämner vidare att sammansättningen av en organisations gemensamma värderingar, idéer, vanor 

och normer sammanstrålar till en företagskultur som gör varumärket unikt. Urde (2003, s. 1025) 

menar att en organisations kärnvärden är det som internt anses vara mest betydelsefullt för 

företaget. Urde (2003, s. 1034) förespråkar även vikten av en gemensam förståelse för 

kärnvärdenas innebörd och att alla inom företaget måste implementera kärnvärdena i sitt sätt att 

arbeta, för att de ska ha någon funktion.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: Varumärkesidentitet. Källa: Aaker, 1996. 

IDENTITETENS	  
KÄRNA	  

FÖRLÄNGD	  IDENTITET	  
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En varumärkesidentitet består, förutom av den inre kärnan, även av en förlängd identitet. Den 

förlängda identiteten bidrar med att tillföra fullständighet åt kärnan och adderar värden som 

hjälper till att skildra det varumärket representerar. Beroende på företag och produkt kan den 

förlängda identiteten inkludera olika element, men varumärkets personlighet är ofta en central del 

i den förlängda identiteten. (Aaker, 1996, s. 87f.) Varumärkets personlighet kan enligt Aaker 

(1996, s. 141f) beskrivas som mänskliga karakteristiska drag som associeras med varumärkets 

demografi, livsstil samt personliga drag. Andra icke-produktrelaterade egenskaper som påverkar 

varumärkets personlighet är exempelvis reklam, företagets profil samt företagets ledare (Aaker, 

1996, s. 145f). I koppling till detta nämner Spence och Hamzaoui (2010, s. 1041) att 

varumärkesbyggandet av företagskulturen och företagsidentiteten i många fall är uppbyggd runt 

grundarens personlighet och karaktäriserar i små och medelstora företag då ofta är grundaren om 

från brjan skapade dessa. Även Aaker (1996, s. 127) betonar att associationer till en organisation 

kan framhävas med hjälp av en karismatisk person som vanligtvis är organisationens högsta 

ledare eller grundare. Denna person kan både representera och uttrycka organisatoriska 

associationer på ett effektivt sätt. På grund av ledarens eller grundarens tydliga koppling till 

företaget, kan denne person göra uttalanden som får mer uppmärksamhet och större effekt än 

vad någon annan person skulle kunna skapa. (Aaker, 1996 s. 127.) 

 
2.2 ”Country of origin” 
En framträdande del av varumärkets personlighet är dess ursprung som karaktäriseras som en 

icke-produktrelaterad egenskap (Aaker, 1996, s. 145). Ett varumärkes ursprung är en faktor som 

kan påverka företags internationella konkurrenskraft, vilket har gjort att COO har fått stor 

betydelse och ökad uppmärksamhet av både forskare och företag (Al-Sulaiti & Baker, 1998, s. 

150). Ett flertal forskare som bland annat Nagashima (1970), Al-Sulaiti & Baker (1998) och 

Agrawal & Kamakura (1999) har fokuserat på att studera vilken effekt en produkts eller ett 

varumärkes ursprung har på konsumenters uppfattningar och attityder. Resultaten från dessa 

studier styrker att COO har en stor påverkan på hur konsumenter uppfattar produkter samt att 

konsumenter tenderar att använda COO som ett hjälpmedel för att bedöma produkters kvalitet. 

Oavsett om bedömningarna är baserade på konsumenternas egna erfarenheter, information från 

andra källor eller genom konsumenters stereotypa bild av ett land, tenderar konsumenterna att 

utveckla en uppfattning om en produkt som kongruerar med bilden av ett land (Agrawal & 

Kamakura, 1999, s. 255). Många konsumenter associerar exempelvis kaffe med Colombia, 

klockor med Schweiz, elektronik med Japan och bilar med Tyskland (Agrawal & Kamakura, 

1999, s. 256).	  
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Litteraturen rymmer olika definitioner av hur betydelsen av COO presenteras. Akira Nagashima 

var en av de första att studera hur konsumenters uppfattningar om ett land kan påverka deras syn 

på produkter från samma land (Niss, 1996, s. 7). Nagashima (1970, s. 68) beskriver COO som de 

uppfattningar, anseenden och stereotyper som företagare och konsumenter kopplar till produkter 

från ett specifikt land. Dessa kopplingar skapas av olika variabler som exempelvis ett lands 

nationella karaktärsdrag, ekonomiska och politiska bakgrund, historia eller traditioner 

(Nagashima, 1970, s. 68). Andra forskare, som exempelvis Roth och Romeo (1992, s. 449), 

definierar COO som den generella uppfattningen som konsumenter skapar om produkter från ett 

specifikt land, baserat på tidigare uppfattningar om landet. Vad konsumenter tycker om ett lands 

produktionsförmåga, känsla för stil och design eller teknologiska innovationsförmåga är 

väsentliga variabler som konsumenter använder när de bildar sig en uppfattning om en produkt 

eller ett varumärke (Roth & Romeo, 1992, s. 449). Gemensamt för definitionerna av COO är att 

konsumenters uppfattning om ett land påverkar deras inställning till produkter från samma land. 

 
2.2.1 COO – ett hjälpmedel för att skapa konkurrenskraft 
Baker och Ballington (2002, s. 160) poängterar att på grund av det ökade antalet produkter på 

den globala marknaden har företags strävan efter att skapa konkurrenskraft ökat. Detta gör att 

det är avgörande för företag att differentiera sitt varumärke från konkurrenter, både på den lokala 

och den globala marknaden (Baker & Ballington, 2002, s. 157f). På en internationell marknad 

riskerar däremot små och medelstora företag att möta större svårigheter vad gäller att få sina 

produkter att bli accepterade av konsumenter, till skillnad från stora företag med globala 

varumärken. Ett sätt för företag att uppnå differentiering och konkurrenskraft är att identifiera 

attraktiva egenskaper med företagets ursprungsland och sedan försöka associera dessa egenskaper 

till företagets produkter. (Ryan, 2008, s. 14.) Aktiviteter som kan användas för att skapa positiva 

associationer kan exempelvis vara reklam, formgivningen av produkten och förpackning eller 

varumärket och på så sätt skapas en specifik positionering på marknader (Baker & Ballington, 

2002, s. 160). Vid ett lyckat försök att uppnå detta, kan produkterna särskilja sig från andra 

länders produkter som därmed leder till ett bättre anseende och en ökad lönsamhet för företag. 

(Ryan, 2008, s. 14.) Ryan (2008, s. 14) exemplifierar detta med det svenska företaget Volvo som 

har lyckats nå lönsamhet genom att framhäva sitt svenska ursprung. Volvo gick ut i sina 

reklamannonser och sa att svenskar var ett krävande folk som efterfrågade säkra och funktionella 

bilar, varpå Volvo kopplade sina produkter till Sverige och det svenska folket. Volvo har även 

använt en miljöaspekt i sin marknadsföring och därmed försökt skapa associationer till det 

svenska folket, som ofta framställs som miljömedvetna. (Ryan, 2008, s. 14.) 
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COO kan användas som en strategi för att skapa konkurrenskraft genom att framhäva 

varumärkets ursprung vilket kan särskilja varumärket från andra konkurrenter (Baker & 

Ballington, 2002, s. 157). Fördelen med att använda COO som en varumärkesbyggande strategi 

är att det tillför ytterligare en dimension till varumärket, där uppfattningen om ett land inkluderas. 

(Kleppe, 2002, s. 61.) Exempelvis har varumärken från länder som konsumenter har positiva 

associationer till, generellt enklare att bli accepterade jämfört med varumärken från länder som 

konsumenter har negativa associationer till (Yasin et al., 2007, s. 38). Även Niss (1996, s. 8) 

poängterar den viktiga relationen mellan uppfattningen av ett land och uppfattningen av en 

produkt. Om konsumenter har en negativ bild av ett land är sannolikheten stor att de kommer 

skapa en negativ bild av de produkter som härstammar från samma land. Genom att utnyttja 

dessa associationer kan företag lyckas sälja produkter som annars skulle haft en begränsad 

möjlighet att klara sig på en internationell marknad (Kleppe, 2002, s. 61).  

 

Niss (1996, s. 8) nämner att ju starkare uppfattningen av ett land är, desto större är sannolikheten 

att företag använder det som ett marknadsföringsmedel då de framhäver sina produkter 

utomlands. I en undersökning gjord av samma författare framställs hur danska företag använder 

sig av bilden och uppfattningen av Danmark på internationella marknader. Undersökningen 

visade att storleken på företagen hade betydelse för i vilken utsträckning uppfattningen av 

ursprungslandet användes som marknadsföringsmedel och att små och medelstora företag 

använder COO i större utsträckning än stora internationella företag. (Niss, 1996, s. 14ff.) Detta 

berodde främst på att mindre företag saknade samma kvantitet av resurser för att framhäva sitt 

varumärke. Eftersom små och medelstora företag ofta saknar de ekonomiska medel som krävs 

för att skapa ett starkt, etablerat varumärke. Detta gör dem i behov av andra mindre 

resurskrävande konkurrensmedel. Att använda sig av COO för att skapa en plats på marknaden 

är ett effektivt sätt att särskilja sig på från konkurrenter då detta varken kräver mycket av tid och 

ekonomiska resurser. (Niss, 1996, s. 18). Niss (1996, s. 11) framhäver också att företag måste 

börja inse vilken betydelse ursprungslandet har för varumärket och därmed definiera 

ursprungslandet som en marknadsföringsstrategi istället för enbart en funktion som ger mervärde 

till varumärket. 

 
2.3 Styrning av ett internationellt företag 
Roth och Nigh (1992, s. 277f) nämner att relationen mellan huvudkontoret och dotterbolagen i 

en organisation har fått en allt större betydelse i och med att företag blir multinationella och 

agerar på en större marknad. Då ett företag sprider ut ansvaret till olika delar av organisationen 

ställs högre krav på en effektiv relation och komunikation mellan huvudkontoret och 
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dotterbolagen (Roth och Nigh, 1992, s. 278). Genom att bedriva internationell verksamhet kan 

företag erhålla nya tillgångar vad gäller marknader och resurser samt nya källor till information 

och kunskap. Det geografiska avståndet som internationaliseringen har medför skapar däremot 

även svårigheter för företag att styrningen verksamheten då den sträcker sig över nationella 

gränser. (Roth och Nigh, 1992, s. 277f; Bartlett och Ghoshal, 2000).  

 

En organisations uppbyggnad och formella struktur påverkar hur lednings- och 

styrningsprocesser går till inom en organisation (Bartlett & Ghoshal, 2000, s. 503ff). Bartlett och 

Ghoshal (2000) nämner tre olika typer av företagsstrukturer; decentraliserad, koordinerad och 

centraliserad struktur. Enligt Bennett och Blythe (2002, s. 34f) är de faktorer som påverkar beslut 

angående val av styrningsstrategi, beror på, i vilken utsträckning företaget har internationell 

verksamhet, hur kommunikationen med lokala enheter ser ut samt hur mycket information om 

dotterbolagen som finns tillgänglig för huvudkontoret. Andra faktorer som kan påverka behovet 

av kontroll i en organisation är exempelvis företagets karaktär, omfattningen och intensiteten av 

lokal konkurrens, företagets storlek och komplexitet, ägarförhållande samt kulturella skillnader 

mellan företagets penetrerade marknader (Bennett och Blythe, 2002, s. 34f). En decentraliserad 

styrning betyder att de internationella dotterbolagen har stor självständighet och strategisk frihet 

att bestämma över sin egen verksamhet. Oftast beror en sådan självständighet på olika barriärer, 

som exempelvis transport och kommunikation, som försvårar kontakten mellan huvudkontor 

och dotterbolag vilket begränsar huvudkontorets påverkan och ingripande i styrningen av 

företagets internationella verksamhet. (Bartlett & Ghoshal, 2000, s. 507.) Om en organisations 

huvudkontor istället behåller en övergripande kontroll över sina internationella dotterbolag men 

samtidigt delegerar ansvar, är en sådan organisation uppbyggd av en koordinerad 

företagsstruktur. Genom ett regelbundet flöde av information kan den högsta ledningen 

kontrollera de självständiga dotterbolagen och leda dem i rätt riktning. I en organisation med en 

koordinerad struktur har dotterbolagen ofta friheten att anpassa produkter eller strategier till den 

specifika marknaden de är verksamma på. (Bartlett & Ghoshal, 2000, s. 509.) Med en 

centraliserad struktur styrs allt från huvudkontoret. Genom att bevara beslutsfattandet och 

kontrollen centralt i organisationen kan ledningen behålla uppsikten och styrningen över sin 

internationella verksamhet. (Bartlett & Ghoshal, 2000, s. 510.) 

 

Enligt Bennett och Blythe (2002, s. 35) betyder koordination av ett företags verksamheter att 

ledningen ser till att alla personer inom ett företag arbetar mot gemensamma mål. Roth och Nigh 

(1992, s. 280) definierar koordination som kopplingen mellan värdeskapande aktiviteter inom en 

organisation där fokus ligger på samarbete mellan geografiskt spridda verksamheter med syfte att 
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uppnå ett enat arbete. Enligt Bennett och Blythe (2002, s. 35) finns det två sätt att åstadkomma 

en effektiv koordination. Det ena sättet är att utveckla ett kontrollsystem och det andra är att 

skapa en företagskultur. Kontrollsystemen kan exempelvis bestå av applicering av policys i alla 

delar av organisationen, både hos huvudkontoret och hos dotterbolagen. Det kan också utgöras 

av ett system där kontinuerlig återkoppling sker via personliga möten med chefer från ett företags 

olika internationella verksamheter. (Bennett & Blythe, 2002, s. 35.) Det andra sättet att 

koordinera ett internationellt företag är genom att bygga upp en stark företagskultur. Detta kan 

göras genom att skapa en tydlig företagsvision och mission som förmedlar till anställda vart 

företaget är på väg och hur ledningen vill att företaget ska framstå. En stark företagskultur kan 

också uppnås genom att tidigt lära ut företagskulturen till nya anställda, genom att ha en öppen 

kommunikation mellan anställda och ledning, samt att skapa en balans mellan mjuk och hård 

styrning, där det både existerar tydliga riktlinjer samt utrymme för egna initiativ och 

beslutstagande. (Bennett & Blythe, 2002, s. 36.)  

 
2.4 Sammanfattning av litteraturen 
Varumärken har visat sig vara en ovärderlig immateriell resurs för företag som agerar på en 

internationell marknad där hård konkurrens råder. Det är därmed viktigt att varumärken särskilja 

sig från andra varumärken för att kunna skapa konkurrenskraft och lönsamhet för företag. För att 

lyckas särskilja sig måste företagen tillföra värde till sina varumärken. Detta kan exempelvis göras 

genom att utveckla varumärkesidentiteten, där både kärnan och den förlängda identiteten 

signalerar vad varumärket står för, det vill säga att hela identiteten skapar associationer som gör 

varumärket unikt och attraktivt. Identitetens kärna beskrivs som varumärkets själ och influeras av 

de grundläggande värderingar som organisationen bakom varumärket står för. Kärnan kan också 

beskrivas som essensen av varumärket, vilken ämnas vara bestående då varumärket växer och 

förflyttas till nya marknader. Varumärkets förlängda identitet tillför fullständighet till identiteten 

genom att addera ytterligare värden som hjälper till att skildra det varumärket representerar. En 

central del i den förlängda identiteten är varumärkets personlighet som bland annat består av 

icke-produktrelaterade egenskaper som exempelvis organisationens grundare och företagskultur. 

Personligheten är vanligtvis även starkt förknippad med varumärkets ursprung. För att en 

organisation ska kunna skapa konkurrenskraft med hjälp av sitt ursprung kan företaget använda 

sig av COO i ett varumärkesbyggande syfte. Genom att framhäva varifrån varumärket kommer 

kan associationer till varumärket skapas som i sin tur kan leda till en ökad konkurrenskraft för 

företaget. I och med dagens globala företagsklimat där organisationer är verksamma på en 

internationell marknad, med huvudkontor i ett land och dotterbolag i ett annat land, ökar 

svårigheten att kontrollera hur varumärket används och framhävs. Spridningen och det ökade 
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avståndet mellan organisationers olika verksamheter innebär svårigheter för hur företagen kan 

kontrollera hur varumärket hanteras. Styrningen kan ske på många olika sätt och det är därför av 

största vikt att företagets ledning anammar en styrningsmetod som passar organisationens mål 

och behov. Då företag expanderar till olika delar av världen hamnar styrningen av varumärket i 

en komplicerad situation. Det är därför viktigt att företaget medvetet arbetar med att styra de 

associationer som skapas kring företaget och dess varumärke.  

 

	  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1: För att styrningen av ett internationellt företag ska leda till framgång måste den ske på 

ett sätt som anpassas till organisationen. Genom att använda sig av COO som är en del av 

varumärkets personlighet i varumärkesidentiteten, kan varumärket differentiera sig från 

konkurrenter på internationella marknader och skapa konkurrenskraft.  
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3. Metod och material 
I detta avsnitt presenteras och motiveras valet av kvalitativa intervjuer samt valet av fallföretag och respondenter. 

Därefter förklaras hur intervjuguiden har utformats samt hur intervjuernas genomförande gått till. Slutligen 

beskrivs operationaliseringen av teorin och en kritisk granskning av källor presenteras.  

 
3.1 Val av forskningsmetod och design 
Vi valde att utföra en fallstudie genom att använda en kvalitativ forskningsmetod. Valet baserades 

på vårt syfte som ämnas identifiera hur ett specifikt företag, närmare bestämt Filippa K, använder 

sig av sitt ursprung på internationella marknader samt hur huvudkontoret styr de internationella 

verksamheternas arbete med varumärket. En fallstudie med en kvalitativ ansats passar bra då 

forskare vill göra en intensiv och detaljerad granskning av ett fall. Vidare är en fallstudie 

fördelaktig då forskarnas mål är att belysa unika drag för ett specifikt fall. (Bryman & Bell, 2005, 

s. 72.)	  
 

Insamling av material skedde primärt genom kvalitativa intervjuer eftersom vi ville ha möjligheten 

att få djupa och detaljerade svar som tillät oss att ställa följdfrågor samt skapa en djupgående 

förståelse för de olika verksamheternas arbetssätt inom organisationen. Enligt Bryman och Bell 

(2005, s. 361) ska kvalitativa intervjuer väljas som metod då författarna är intresserade av 

intervjupersonernas egna uppfattningar och synsätt samt om de vill att intervjupersonen ska 

kunna röra sig i olika riktningar och ha friheten att avvika från den intervjuguide som 

formulerats, vilket även var syftet med vår valda insamlingsmetod. Totalt genomfördes fyra 

intervjuer, två personliga intervjuer (se bilaga 1 och 2) samt två mailintervjuer (se bilaga 3 och 4), 

som alla var baserade på frågor där respondenterna gavs möjligheten att utveckla och formulera 

sina svar. För att kunna erhålla en djupare förståelse om företagets arbete valde vi att kombinera 

intervjuerna med sekundärdata i form av årsredovisningar.  

 
3.2 Urval av fallföretag och respondenter 
Vid valet av fallföretag beslutades om att studera Filippa K som är ett svenskt företag verksamt 

inom mode- och designbranschen. Eftersom vårt syfte med studien var att studera hur Filippa K 

använder sitt svenska ursprung på internationella marknader ansåg vi det betydande att 

ursprunget var en framträdande faktor hos företaget och varumärket. Filippa K är ett 

representativt val eftersom företaget ofta karaktäriseras som typiskt svenskt (Visit Stockholm, 

2011-04-07).  
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Som nämnts tidigare är Filippa K verksamt på en internationell marknad med både egna 

dotterbolag med anställda inom företaget (”country managers”) samt externa samarbetspartners 

(agenter och distributörer). För att kunna skapa en representativ bild av hur företagets olika 

internationella verksamheter arbetar med varumärket försökte vi välja respondenter utifrån deras 

olika positioner och relationer till företaget samt deras geografiska placering. Vi ansåg att ett 

sådant urval var nödvändigt för att kunna skapa en förståelse av hur hela företaget arbetar. 

Urvalet gjordes utifrån Filippa K:s hemsida för att avgöra vilka personer vi önskade tala med som 

respondenter i vår undersökning. Därefter togs den initiala kontakten via antingen telefon och 

mail. Vi ansåg det viktigt att informera de tillfrågade om vad uppsatsen generellt skulle behandla 

för att personerna i det inledande skedet skulle vara medvetna om vad vi ville fråga om samt för 

att ta reda på om de var rätt person för att besvara våra frågor. Personerna vi intervjuade, deras 

namn, titel samt vilka marknader/länder de är ansvariga för presenteras nedan; 

• Elin Mohlander: Export manager – representant från Filippa K:s huvudkontor  

• Peter Cosmus: Country Manager – ansvarig för Norge, Danmark och Tyskland 

• Byron Peart: Distributör – ansvarig för Kanada och USA 

• Patrick Kamm: Agent – ansvarig för Schweiz 

 

Vi kontaktade även andra personer inom företaget, men fick inget svar. Dock ansåg vi att den 

information vi införskaffade gav oss tillräckligt med material för att kunna besvara vårt syfte och 

bidra till rimliga analyser och slutsatser för denna uppsats. Detta beslut grundades på att vi hade 

respondenter från både huvudkontoret och representanter från Filippa K:s olika delar av den 

internationella verksamheten, vi bedömde där med att materialet vara tillräckligt för en fallstudie i 

enlighet med vårt syfte.  

 
3.3 Utformning av intervjuguide 
De intervjuer vi utförde baserades på en intervjuguide och vid utformandet av frågorna utgick vi 

från tre huvudteman; varumärke, COO samt styrning av ett internationellt företag. Utifrån de 

valda temana kategoriserades frågorna med flera underfrågor kopplade till ett antal huvudfrågor 

kring varje tema (se bilaga 1-4). Detta för att försäkra oss om att ingen nödvändig information 

gick förlorad. Vi var noga med att frågorna i intervjuguiden följde en rimlig ordning för att 

underlätta intervjuns flöde samt att undgå upprepningar. Vi försökte att i största möjliga mån 

formulera frågorna på ett tydligt och förståeligt sätt samt vara noga med att ingen fråga var 

ledande. Formuleringen av frågor ska inte heller vara för specifik att det hindrar alternativa idéer 

eller synsätt att uppstå under insamlingen av material (Bryman & Bell, 2005, s. 369).  
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Beroende på intervjuperson modifierade vi intervjuguiden för att frågorna skulle fungera för den 

specifika respondentens position och relation till företaget. Intervjuguiderna utformades dock, 

som tidigare nämnts, utifrån tre gemensamma teman. Utöver dessa teman innehöll intervjuguiden 

även generella bakgrundsfrågor som berörde information om respondenten och företaget. De 

frågor som modifierades var främst de inledande frågorna om personen som exempelvis position 

och arbetsuppgifter inom företaget, hur länge personen arbetat inom företaget samt personens 

yrkesmässiga bakgrund och erfarenhet. Att ställa frågor av sådan karaktär är viktigt för att kunna 

placera in personens svar i ett sammanhang (Bryman & Bell, 2005, s. 369). Då två av intervjuerna 

gjordes på engelska var vi tvungna att översätta intervjuguiden. Vid översättningen var vi noga 

med att engelska ord och termer överensstämde med den svenska innebörden för att undgå 

feltolkningar. Nackdelen med att utföra intervjuer per mail är att sannolikheten och risken för 

bortfall på olika frågor är högre jämfört med personliga intervjuer (Bryman & Bell, 2005, s. 527). 

I intervjuguiden som skickades per mail valde vi därför att enbart ta med de viktigaste frågorna 

och därigenom korta ner intervjuguiden, för att på så sätt öka chansen att respondenterna gav oss 

utförliga svar på alla frågor. De intervjuguider som användes till de två personliga intervjuerna 

utgjorde främst ett hjälpmedel för oss, då dessa intervjuer var mer omfattande och gav oss tillfälle 

att utveckla, förtydliga och ställa följdfrågor till våra respondenter, vilket fördjupade intervjuerna 

och informationsutbytet på ett naturligt sätt.  

 
3.4 Intervjuernas genomförande 
De personliga intervjuerna ägde rum på Filippa K:s huvudkontor i Stockholm. Tid, plats och 

datum gav vi respondenterna friheten till att bestämma. Vi inledde intervjuerna med att berätta 

om vad uppsatsen skulle beröra för att sedan ställa några allmänna frågor om personen. Bryman 

och Bell (2005, s. 370) betonar att ett sådant tillvägagångssätt är viktigt då en personlig intervju 

utförs eftersom det leder till en framgångsrik intervju. Enligt Bryman och Bell (2005, s. 374) är 

det viktigt att spela in intervjun för att kunna fånga intervjupersonernas egna ord. Vi frågade 

därmed om vi fick lov att spela in de personliga intervjuerna för att kunna citera korrekt samt inte 

missa någon betydelsefull information, vilket respondenterna gick med på. De personliga 

intervjuerna varade i ca en timme vardera. De två övriga intervjuerna gjordes via mail där vi 

bifogade intervjuguiden i mailet. Detta gjordes på grund av praktiska skäl då det geografiska 

avståndet krävde detta (respondenterna arbetade i USA respektive Schweiz). En nackdel med 

mailintervjuer är att möjligheten till direkta följdfrågor inte existerar (Bryman & Bell, 2005, s. 

527). Vi var därför noga med att fråga om det fanns möjlighet till en uppföljningsintervju om så 

behövdes, vilket godkändes.  
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3.4.1 Transkribering av material  
De inspelade intervjuerna transkriberades näst intill ordagrant med undantag för upprepningar 

och utfyllnadsord. Därigenom kunde vi erhålla en fullständig redogörelse av informationsutbytet 

under intervjuerna. Transkriberingarna gjordes en kort tid efter att intervjuerna ägt rum. På så 

sätt fanns intervjun fortfarande kvar i minnet och de tankar som dykt upp under intervjuns gång 

kunde tas tillvara. Transkriberingarna strukturerades och sammanställdes därefter till 

sammanhängande texter bestående av det material som ansågs relevant. Detta material fick även 

respondenterna ta del av och godkänna1. Texterna från transkriberingen användes sedan för att 

producera det empiriska resultatet. De mailintervjuer som genomfördes på engelska 

sammanställdes också på originalspråket. För att inte förlora innebörden av svaren från de 

engelska transkriberingarna, valde vi att inte översätta de citat som presenteras i det empiriska 

avsnittet, till svenska. 

 
3.5 Operationalisering 
För att kunna besvara vårt syfte ansåg vi det viktigt att i största möjliga mån koppla frågorna i 

intervjuguiden till delarna i vår litteraturgenomgång. Frågor ställdes exempelvis kring hur Filippa 

K definierar sitt varumärke, hur de framhäver innebörden av varumärket på de olika 

internationella marknaderna samt vad det är som gör Filippa K:s varumärke unikt och hur det 

skiljer sig från andra varumärken. Därigenom kunde vi säkerställa att de frågor vi ställde skulle ge 

oss relevanta svar angående teorin som berör varumärken. Vi ställde även frågor kring företaget 

för att ta reda på vilka kärnvärden de arbetar efter samt vilket betydelse Filippa K:s företagskultur 

och grundare har för att därmed förstå hur och om företagets bakgrund påverkar 

varumärkesidentiteten. För att säkerställa att vi skulle få svar på frågor kring COO försökte vi 

urskilja vilken betydelse det svenska ursprunget har för företaget. Vi ställde därmed frågor 

angående huruvida de ansåg att deras ursprung har någon betydelse eller inverkan på varumärket 

och om ursprunget är något de framhäver på internationella marknader. Genom att ställa samma 

frågor angående detta till de olika verksamheterna inom företaget kunde vi urskilja om arbetet 

och synen på ursprungets betydelse skiljer sig åt mellan huvudkontoret och de internationella 

verksamheterna. För att slutligen kunna samla in relevant empiri kring hur Filippa K styr sina 

olika internationella verksamheter sökte vi svar på vilken relation sorts de olika verksamheterna 

har till huvudkontoret, hur stort inflytande huvudkontoret har samt hur stor frihet dotterbolagen 

och samarbetspartnerna har över sitt eget arbete med varumärket. Genom att utforma frågor 

baserat på den litteraturgenomgången har vi kunnat samla in relevant empiri som sedan legat till 

grund för analys och slutsats. 	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  En mer utförlig förklaring av detta redogörs i avsnitt 3.6 Källkritik.	  	  



	   16	  

3.6 Källkritik 
 
3.6.1 Litteraturöversikt 
Vi har i så stor utsträckning som möjligt använt oss av ursprungskällor i framtagningen av den 

information som används i litteraturgenomgången. Detta har inneburit att största delen av den 

valda litteraturen är baserad på framstående forskare som exempelvis Dr. David A. Aaker och 

Jean-Noël Kapferer. Vid en grundlig genomgång av litteratur kring varumärkesteorier har vi 

konstaterat att både Kapferer och Aaker återkommande används som referens och grund för 

åtskilliga forskares undersökningar, vilket därmed stärker deras tillförlitlighet och relevans trots 

litteraturens höga ålder. Vi har dock försökt att vidga våra vyer angående relevant litteratur och 

därmed kombinerat äldre forskning med senare publicerade artiklar. Vi har även varierat 

litteraturens härkomst för att minimera risken för en kulturellt vinklad syn på teorin.  

 
3.6.2 Intervjuer 
En stor del av det empiriska materialet baserades på intervjuer med personer från andra länder än 

Sverige. En av respondenterna som intervjuades personligen hade dansk härkomst och de två 

mailintervjuerna genomfördes på engelska. Att översätta dessa intervjuer korrekt, utan att 

misstolka respondenternas svar, blev därför en kritisk aspekt i bearbetningen av materialet. För 

att säkerställa att de svar som respondenterna förmedlade vid de två personliga intervjuerna 

stämde överens med vår tolkning av informationen, fick respondenterna möjligheten att 

godkänna det sammanställda materialet som upprättades utifrån transkriberingarna. Därmed 

motverkade vi risken för språkliga missuppfattningar och tolkningar samt stärkte 

respondentvalideringen genom att försäkra oss om att det empiriska materialet överensstämde 

med respondenternas erfarenheter och uppfattningar. Detta ansåg vi ej som en nödvändighet för 

de mailintervjuer som utfördes på engelska eftersom en det sammanställda materialet skulle vara 

på svenska, det vill säga ett språk respondenterna är okända vid, varvid eventuella 

missuppfattningar inte skulle identifieras. Därav valde vi att istället bevara de använda citaten i 

det empiriska materialet på originalspråket i ett försök att motverka denna brist.  En annan viktig 

aspekt vi beaktade vid användningen av materialet var att intervjuerna kunde innehålla 

vilseledande information som satte företaget eller individer i en mer positiv ställning än vad 

verkligheten egentligen åskådliggör. Vi var i och med det medvetna om att svaren under 

intervjuerna kunde vara vinklade om företaget och deras samarbetspartners vill framhäva Filippa 

K i god dager och värnar om sin relation till de olika verksamheterna. Genom att ifrågasätta, 

kritiskt granska och jämföra de svar vi tillgodogjort oss under intervjuerna har vi försökt att 

motverka detta.  
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4. Filippa K 
I detta avsnitt presenteras det empiriska materialet från de fyra intervjuer som utförts. Först återges en bakgrund 

av Filippa K:s verksamhet. Därefter presenteras de olika respondenternas tankar och åsikter om vad som gör 

Filippa K:s varumärke unikt, vilken betydelse det svenska ursprunget har samt hur ursprunget framhävs. Till sist 

redogörs för hur styrningen och företagsstrukturen inom Filippa K ser ut.   

 
4.1 Filippa K – Ett av Skandinaviens stora modeföretag 
Filippa K grundades år 1993 av Flippa Knutsson tillsammans med kollegorna Patrik Kihlborg 

och Karin Segerblom (Filippa K, 2010). Filippa K AB är ett helägt bolag som ingår i en koncern 

med Filippa K Group AB som moderbolag vars verksamhet omfattar design och försäljning av 

varumärket Filippa K (Filippa K, Årsredovisning, 2009). Filippa K:s företagsidé är att designa, 

producera, kommunicera och sälja kommersiella modeplagg och accessoarer med en egen, tidlös 

stil. Stilen karaktäriseras av okomplicerade, moderna kläder som passar till alla tillfällen. (Filippa 

K, 2010) Tanken när de startade företaget var att fylla ett behov med en produkt som då inte 

existerade på den svenska marknaden (Mohlander, 2011-04-15). Filippa K fick stor framgång 

direkt och Mohlander nämner att det främst berodde på att de gav konsumenterna något som de 

faktiskt saknade. Mohlander påpekar att Filippa K strävar efter att fylla en modern kvinnas och 

mans bas-garderob och att kunden ska kunna kombinera produkter från andra varumärken 

tillsammans med Filippa K:s produkter.  

 

Idag finns Filippa K i 20 länder i både Europa, Nordamerika och Australien och har sitt 

huvudkontor i Stockholm (Filippa K, 2010). Filippa K:s internationaliseringsprocess har varit 

snabb och de introducerade sin första internationella butik redan fyra år efter att företaget 

grundades. Därefter har utvecklingen gått framåt och under 2000-talet tog deras expansion fart 

med butiker, showroom, agenter och distribution på den internationella marknaden. (Filippa K, 

2010.) Enligt Mohlander är Filippa K:s internationaliseringsstrategi och filosofi att försiktigt 

penetrera marknad för marknad. Ett naturligt steg var därför att starta i de närliggande länderna. 

Filippa K började sin verksamhet i Sverige och gick sedan vidare till Norge och Danmark för att 

kunna växa sig starka på varje enskild marknad. Idag har Filippa K agenter i Spanien, Frankrike, 

Österrike, Schweiz, Belgien och Finland, en distributör i Kanada och USA samt egna 

organisationer i Tyskland, Holland, Norge, Danmark, Frankrike och Sverige. (Mohlander, 2011-

04-15.) Mohlander understryker att det är bra att börja med en agent för att kunna se potentialen 

samt att det är en mer lönsam strategi som minimerar ekonomiska förluster. När varumärket är 
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etablerat och har fått fäste på den nya marknaden, det vill säga blivit känt bland konsumenter, 

öppnar Filippa K egna butiker (Mohlander, 2011-04-15). 

 
4.2 Ett unikt varumärke på internationella marknader 
På den skandinaviska marknaden är Filippa K ett av de starkaste varumärkena och det är få som, 

på dessa marknader, inte känner till Filippa K. I jämförelse med andra marknader som Filippa K 

finns etablerad på, har de även störst omsättning på den skandinaviska marknaden. Filippa K är 

därmed ett okänt varumärke på många marknader och de kämpar för att växa sig starkare. 

(Mohlander, 2011-04-15.) Mohlander förklarar att detta främst beror på valet av 

etableringsstrategi. I vissa fall har de gått in med full kraft och satsat på att marknadsföra 

varumärket för att göra det välkänt direkt, till skillnad från andra marknader där de har varit mer 

försiktiga för att se hur varumärket tas emot av konsumenterna (Mohlander, 2011-04-15). Enligt 

alla våra tilltalade respondenter existerar det ett flertal faktorer som gör Filippa K:s varumärke 

unikt på de internationella marknaderna. Filippa K:s verksamhet utgår från kärnvärdena stil, 

enkelhet och kvalitet (Filippa K, 2010) och enligt Cosmus är kärnvärdena en egenskap som skiljer 

Filippa K från konkurrenter på den internationella marknaden. Genom kärnvärdena framhävs 

vad Filippa K:s varumärke står för och kärnvärdena är något som ska genomsyra hela Filippa K:s 

verksamhet. Vidare skapar kärnvärdena en plattform att stå på och deras innebörd ska förmedlas 

när Filippa K etablerar sig på nya, internationella marknader. (Cosmus, 2011-04-28.) Både Comus 

och Mohlander menar att det är viktigt för företagets framgång att alla som arbetar med Filippa 

K är medvetna om kärnvärdenas innebörd och att de arbetar i enlighet med dem. Cosmus 

poängterar att kärnvärdena också är en viktig del av företagets historia och eftersom 

förutsättningarna ser annorlunda ut på utländska marknader är det därför nödvändigt att berätta 

om Filippa K:s historia för att stärka förståelsen för varumärket. Han medger att innebörden av 

kärnvärdena dock har försummats och att Filippa K nu koncentrerar sig på att återuppliva dem 

för att säkerställa att alla inom företaget samt dess samarbetspartners vet vad Filippa K står för. 

Filippa K har åter igen börjat berätta om företagets historia till sin omgivning (Cosmus 2011-04-

28).  

 

Ytterligare en viktig faktor som särskiljer Filippa K:s varumärke från många andra internationella 

konkurrenter är enligt Cosmus, att de faktiskt har en ”Filippa” som är företagets grundare och 

ansikte utåt, något som även Mohlander poängterar är viktigt. Kamm berättar att Filippa 

Knutsson intervjuades i en välkänd tidning i Schweiz vilket skapade god uppfattning om Filippa 

K som företag. Filippa K:s historiska bakgrund är något som alla inom företaget, oavsett 

marknad, har stor respekt för (Cosmus, 2011-04-28). Cosmus poängterar att Filippa K:s 
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företagshistoria och grundare skapar trovärdighet till företaget och är därav viktig för företagets 

framgång på utländska marknader. Cosmus nämner att trovärdigheten har skapats genom Filippa 

K:s goda kvalitet på deras produkter. Kvaliteten är något som även Mohlander påpekar är viktig. 

Hon säger att Filippa K:s filosofi och vision till stor del handlar om kvalitet, både vad gäller 

produkterna och materialen men även sättet de arbetar på och vilka leverantörer de samarbeta 

med. Mohlander menar att eftersom arbetet mot god kvalitet är en del av företagets kärna och 

företagskulturen behöver de inte framhäva att de arbetar aktivt med sådana frågor. Däremot 

anser hon att det är viktigt att Filippa K:s filosofi och sätt att framhäva varumärket infinns hos 

alla som arbetar inom och med företaget.  

 

En egenskap som har visat sig vara positiv på internationella marknader, är att Filippa K står fast 

vid sin stil, vilket enligt Cosmus också särskiljer Filippa K från många andra konkurrenter som 

designar olika stilar för varje säsong. Att ha en konsekvent stil bidrar till att många konsumenter 

känner igen Filippa K:s produkter när de ser dem och det minskar tvetydigheten kring vad 

Filippa K står för (Cosmus, 2011-04-28). Även Kamm understryker att Filippa K:s enkla stil 

urskiljer dem från andra konkurrenter och att det även är en styrka som Filippa K innehar. Peart 

betonar att Filippa K:s stil är typiskt svensk och att det är en egenskap som genererar fördelar på 

den kanadensiska marknaden.  

 

The Swedish design of the brand is a corner stone of the brand image. Originating from Sweden 

establishes the brand as having design-influenced roots. This brings with it an immediate distinction. 

(Peart, 2011-05-02) 

 
4.3 Betydelsen av Filippa K:s svenska ursprung 

I Europa ses Sverige som ett modernt land, vilket Filippa K betraktar vara en stor fördel för sitt 

varumärke (Cosmus, 2011-04-28). Att Filippa K har sitt ursprung i Sverige är en positiv aspekt på 

den internationella scenen, enligt alla tilltalade respondenter. Cosmus nämner att konsumenterna 

i Norge både associerar Filippa K:s varumärke till Sverige som land men att produkterna också är 

viktiga för deras uppfattning av varumärket. I Norge har de stor respekt för svensk design och 

det förklarar Cosmus möjligtvis beror på att Norge har en närmre geografisk placering till Sverige 

än andra länder. Detta kan bidra till att de har en större förståelse och en bättre bild av svenskt 

mode. Konsumenterna på den tyska marknaden har också en positiv bild av Sverige och anser 

det vara ett fantastiskt land med goda sociala villkor, vilket enligt Cosmus påverkar deras syn på 

Filippa K:s varumärke.  
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Tyskland ser inte Filippa K bara som mode, det ser det ju som hela landet, hur Sverige är som land 

[…] Det svenska ursprunget ger Filippa K:s varumärke ett högre värde. (Cosmus, 2011-04-28) 

 

Även Mohlander anser att det är en stor fördel att vara ett svenskt varumärke på utländska 

marknader. Hon nämner att det idag är trendigt med den skandinaviska, avskalade stilen och att 

det pratas mycket om skandinaviskt mode internationellt. Detta har gjort att Mohlander fått 

många förfrågningar från varuhus och butiker som vill öppna upp och sälja Filippa K i södra 

Europa, vilket enligt henne visar på att svenskt mode har fått en plats på den internationella 

marknaden. Alla tre respondenter som är verksamma på den internationella marknaden nämner 

att trots att den svenska enkla och avskalade stilen skiljer från andra lokala designers, är stilen 

ändå mycket uppskattad internationellt (Cosmus, 2011-04-28; Peart, 2011-05-02; Kamm, 2011-

05-06). Både Mohlander och Cosmus nämner att det svenska ”teamet” av varumärken som 

består av Filippa K, Acne, Tiger of Sweden och J.Lindeberg tillsammans ökar kunskapen om 

svenskt design internationellt. Cosmus säger exempelvis att trots att Acne är en stark konkurrent 

ska de vara glada över att Acne har fått internationell framgång eftersom det hjälper Filippa K att 

lyftas fram och uppmärksammas mer i internationella sammanhang. Filippa K:s rötter i Sverige 

och skandinaviska stil är enligt Peart det som gör Filippa K:s varumärke unikt i jämförelse med 

konkurrenter på den kanadensiska marknaden.  

 
Our Swedish background and our clean approach to classics, differentiate us from heavily design brands 

in the Canadian market. The Scandinavian twist on classical styles makes Filippa K constantly 

relevant. (Peart, 2011-05-02) 

 
4.4 Hur det svenska ursprunget framhävs och styrs 
Både Mohlander och Cosmus poängterar att det skandinaviska ursprunget är betydande för 

Filippa K:s varumärke och att det också är viktigt att framhäva. Dock nämner båda att det inte är 

något som de gör genom aktiv marknadsföring. Cosmus nämner däremot att Filippa K börjar 

inse att det svenska ursprunget bör framhävas mer på de internationella marknaderna.  

 

Vi har ju inte tänkt att göra som IKEA med det blåa och gula färgerna, men vi berättar gärna att vi 

är från Sverige, men vi gör det mest på hemsidan […] Men vi kommer bli mer tydliga med att förmedla 

det, för det är en styrka ute i världen. (Cosmus, 2011-04-28) 

 

I likhet med Cosmus, nämner även Peart och Kamm att ursprunget har stor betydelse men måste 

framhävas mer för att kunderna ska förstå innebörden av varumärket. Peart lägger stor vikt vid 

att framhäva Filippa K:s svenska ursprung till sina kunder på den kanadensiska marknaden och 
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han nämner att detta arbete involveras i alla delar av hans verksamhet. Exempelvis serverar hans 

agentur svensk mat på seminarier och försäljningsmöten om Filippa K samt framhäver 

ursprunget genom reklambilder (Peart, 2011-05-02). På Pearts agenturs hemsida möts även 

besökaren av en svensk flagga samt en uppräkning av andra svenska varumärken (Want agency, 

2011).  

 

Butikerna är en viktig kanal som Filippa K använder sig av vid framhävandet av sitt varumärke, 

speciellt när de etablerar sig på nya marknader (Mohlander, 2011-04-15). Mohlander poängterar 

vikten av att ha ett samstämmigt och tydligt butikskoncept i arbetet med att framhäva 

varumärket. Hon nämner att de precis har skapat ett nytt koncept där utgångspunkten är att 

framhäva det nordiska som exempelvis genom användningen av ljust trä i butikerna samt en 

enkel, avskalad och skandinavisk stil. Det nya konceptet överensstämmer även bra ihop med 

Filippa K:s stil på produkterna (Mohlander, 2011-04-15).  

 
4.5 Styrningen av Filippa K:s internationella verksamhet 
Innebörden av Filippa K:s varumärke, dess kärnvärden, bakgrund och ursprung måste förmedlas 

till alla delar av organisationen (Mohlander, 2011-04-15). Att alla involverade i Filippa K:s 

verksamhet, både anställda och samarbetspartners, arbetar på samma sätt utefter Filippa K:s 

filosofi och kärnvärden är något som samtliga respondenter betonar vikten utav. Mohlander 

nämner att det blir betydligt svårare att kontrollera hur varumärket hanteras då Filippa K arbetar 

på en internationell marknad med samarbetspartners spridda över hela världen. Både Cosmus 

och Mohlander nämner att Filippa K försöker placera personer från Sverige på de utländska 

marknaderna med syfte att applicera Filippa K:s värden. Genom att placera människor från 

Sverige i andra länder, exempelvis som butikschef, kan Filippa K förmedla och skapa en bättre 

förståelse för den svenska stilen och för bilden av Filippa K utomlands eftersom dessa personer 

har större förståelse för Filippa K:s ursprung (Cosmus, 2011-04-28). Mohlander nämner dock att 

det även är viktigt att anställa personer från de olika länder Filippa K har någon form av 

verksamhet, exempelvis att ha en spansk agent i Spanien, eftersom dessa personer har god 

kunskap om sin egen marknad. När de skriver kontrakt med en agentur innebär det att agenturen 

får monopol på sin marknad för att förmedla Filippa K som varumärke. En agent får provision 

på sin försäljning och det ligger därför i deras intresse att öka försäljningen och bygga upp Filippa 

K:s varumärke. (Mohlander, 2011-04-15.)  
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Det ligger verkligen i deras intresse att göra så bra ifrån sig som möjligt och att inte förstöra varumärket 

på marknaden, men vi gör ju också efterforskningar med vilka agenter vi vill ha. (Mohlander, 2011-

04-15) 

 

Genom att noga välja vilka personer och företag Filippa K ska samarbeta med kan de kontrollera 

att kärnvärdena förmedlas på rätt sätt på de internationella marknaderna (Mohlander, 2011-04-15; 

Cosmus, 2011-04-28). Mohlander nämner exempelvis att det är otroligt viktigt att de arbetar med 

agenter som förstår innebörden av Filippa K:s varumärke och att de därmed är restriktiva i sitt 

val av samarbetspartners. 

 

När vi jobbar mot agent så måste vi se till att de är de rätta agenterna som faktiskt kan se till att 

förmedla vår känsla och vårt varumärke på rätt sätt. (Mohlander, 2011-04-15) 

 

Mohlander poängterar att anledningen till varför de väljer att i många fall arbeta med utländska 

samarbetspartners är på grund av deras stora kunskap om hur deras egen marknad fungerar och 

att de vet vilka kunder de ska arbeta med. Detta gör att Filippa K litar på dem i deras omdömen 

och beslut (Mohlander, 2011-04-15). Hon nämner att den individuella kunskapen bidrar till större 

frihet att lyfta fram varumärket på det sätt som samarbetspartnerna anser säljer bäst, vilket är 

något som även Peart betonar.  

 

Because our market differs from Sweden we are given a certain amount of freedom to best represent the 

brand in our market. We plan and execute our own marketing initiatives while staying true to the 

elements that make Filippa K what it is, a clean uncompromising classic line. (Peart, 2011-05-02) 

 

Kombinationen av en samarbetspartner som har god kunskap om sin egen marknad men även 

god kunskap om Sverige och vad Filippa K står för, är den bästa förutsättningen för att framhäva 

varumärket internationellt enligt Mohlander. Vikten av att välja passande samarbetspartners har 

visat sig avgörande då Filippa K tidigare har stött på problem när arbetet med vissa agenter inte 

har fungerat. Det problem som kan uppkomma är att vissa agenter inte lägger ner tillräckligt med 

engagemang och missköter varumärket. När ett sådant problem uppstår har Filippa K:s 

huvudkontor gått in och så fort som möjligt försökt förhindra att varumärket skadas. 

(Mohlander, 2011-04-15.) 
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4.6 Kontroll och koordination av Filippa K:s internationella verksamhet 
Filippa K:s kärnvärden är en betydelsefull del av deras verksamhet och är därför viktiga att 

förmedla både internt och externt (Cosmus, 2011-04-28). Cosmus nämner att Filippa K 

säkerställer att alla involverade i företaget följer kärnvärdena genom att upprätta specifika 

riktlinjer för hur både anställda och samarbetspartners ska arbeta med kärnvärdena. Mohlander 

nämner att i agenternas kontrakt står det hur de ska sköta sitt arbete, exempelvis hur de ska 

använda sig av Filippa K:s varumärke och vad de ska göra på sin marknad. Vid valet av agent är 

det viktigaste, enligt Mohlander, att titta på vilka andra varumärken agenterna arbetar med och 

hon nämner att det är en fördel om de arbetar med andra svenska varumärken eftersom de då 

känner till Skandinavien och den skandinaviska stilen. Däremot att det mest väsentliga är att 

samarbetspartnernas företagsfilosofi stämmer överens med Filippa K:s filosofi samt att de är 

genuint intresserade av Filippa K:s varumärke. De måste därför bevisa för Filippa K att de 

verkligen tror på deras varumärke och varför de ska få sälja deras produkter, eftersom de 

ansvarar för Filippa K på en hel marknad. (Mohlander, 2011-04-15.) Peart förklarar att 

anledningen till att Filippa K valde att starta ett samarbete med hans agentur var på grund av att 

företagen stod för samma värderingar samt att Filippa K ansåg att Peart kunde representera 

varumärket på ett korrekt sätt.  

 

Samtliga respondenter poängterar att inom Filippa K är det viktigt att alla delar av organisationen 

arbetar på samma sätt. Arbetet mellan huvudkontoret och de egna organisationerna samt 

agenterna och distributörerna kan enligt Mohlander skilja sig åt, men alla måste följa Filippa K:s 

filosofi. Det är viktigt att det internationella arbetet stämmer överens med hur huvudkontoret vill 

att det ska fungera. Att framtoningen av varumärket sker på samma sätt överallt är också viktigt 

och något som huvudkontoret arbetar aktivt med. Genom kontinuerlig kontakt mellan 

huvudkontoret och de internationella verksamheterna sker informationsutbyte av vad som 

händer på de olika marknaderna samt utdelning av riktlinjer för hur verksamheten ska fungera. 

(Mohlander, 2011-04-15.) Genom att de olika avdelningarna på huvudkontoret informerar om 

Filippa K:s sätt att arbeta till sina kontakter på de utländska marknaderna lyckas de 

sammankoppla organisationens aktiviteter. Några gånger per år samlas alla delar av 

organisationen för möten och konferenser där nästkommande år, kollektioner och 

kommunikation presenteras samt vilka strategier som ska tas i bruk för varje marknad. 

(Mohlander, 2011-04-15.) Några gånger per säsong besöker även huvudkontoret de 

internationella marknaderna för att kontrollera hur arbetet fungerar. Detta ger dem en inblick i 

vad de internationella delarna av organisationen gör. Dessa besök är viktiga för 

informationsutbytet samt att kunna rapportera tillbaka till huvudkontoret om hur marknaderna 
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ser ut. (Mohlander, 2011-04-15.) Även kommunikationen inom organisationen är något som 

Mohlander påpekar är avgörande för Filippa K:s framgång på den internationella marknaden och 

hur innebörden av deras varumärke förmedlas. 

 

 […] kommunikationen är A och O. Det är jätteviktigt att vi kommunicerar med varandra hela 

tiden, för annars kan det lätt bli så att de sköter saker på sitt sätt, utan att vi har någon riktigt 

kontroll och detta kan tyvärr bli ett negativt faktum på en marknad. (Mohlander, 2011-04-15.) 

 

Relationen mellan huvudkontoret och de internationella verksamheterna karaktäriseras av 

Mohlander som ett givande och tagande där idéer utbyts och där en ständig dialog infinns. 

Mohlander beskriver att styrningen och kontrollen av Filippa K:s internationella verksamheter ser 

olika ut, beroende på marknad och avdelning. De som arbetar på exempelvis 

marknadsavdelningen måste ha full kontroll över PR-byråerna eftersom marknads- och PR-

arbetet är känsligt och kan förstöra Filippa K:s varumärke om varumärket hamnar i fel kanaler. 

För retailavdelningen är kontrollen också viktig gällande beslut om var butiker ska öppnas, hos 

vilka återförsäljare Filippa K:s produkter ska säljas samt hur butikskonceptet ska se ut. 

(Mohlander, 2011-04-15.) Mohlander betonar däremot att Filippa K har lämnat över en del av 

ansvaret till agenterna och att Filippa K i och med det inte har full kontroll över agenternas 

arbete.  

 

Vi har 750 återförsäljare runt om i världen och det är svårt att ha koll på precis alla som vi jobbar 

mot. Det är därför viktigt att vi litar på våra agenter. (Mohlander, 2011-04-15.)	  
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5. Analys av hur Filippa K använder COO 
I detta avsnitt analyseras det empiriska materialet med koppling till litteraturgenomgången med utgångspunkt att 

diskutera och besvara syftet och frågeställningarna. Först analyseras varumärkesidentiteten, därefter hur och varför 

COO används av Filippa K, för att sedan avslutas med en analys av hur styrningen inom Filippa K ser ut.  

 
5.1 Filippa K:s varumärkesidentitet 
Som nämnts i litteraturgenomgången är dagens internationella marknad hårt präglad av 

konkurrens vilket har gjort att varumärken måste differentiera sig från andra varumärken i ett 

försök att skapa konkurrenskraft (Spence & Hamzaoui, 2010, s. 1038; Urde, 2001, s. 1022). Som 

framgått av det empiriska materialet innehar Filippa K:s varumärke många unika egenskaper som 

särskiljer det från andra varumärken, speciellt på den internationella marknaden, vilket skapar 

goda förutsättningar för Filippa K att bli en framstående global aktör. Enligt Aaker (1996) kan 

konkurrenskraft skapas genom att utveckla en unik varumärkesidentitet som består av en kärna 

och en förlängd identitet. Den centrala kärnan i Filippa K:s identitet är företagets kärnvärden stil, 

enkelhet och kvalitet, som genomsyrar hela verksamheten, både huvudkontoret och den 

internationella verksamheten. I likhet med Aakers (1996) framlagda syfte med 

varumärkesidentiteten, kan vi urskilja att Filippa K:s varumärkesidentitets olika element 

tillsammans gör varumärket unikt och attraktivt för konsumenter. Identiteten har funnits på plats 

sedan företaget startade och organisationen bakom varumärket är därmed en viktig del i hur 

varumärkesidentiteten har utformats och bevarats. Enligt Cosmus har Filippa K:s kärnvärden en 

stark anknytning till företagets historia och det är genom berättandet av historien som budskapet 

om kärnvärdena förmedlas. I samstämmighet med Urdes teori (2003) är Filippa K:s 

varumärkesidentitet också starkt förankrad i varumärkets ursprung vilket på de internationella 

marknaderna både stärker varumärkets personlighet och skapar förståelse för företagets 

varumärke och produkter.  

 
5.2 COO – ett hjälpmedel för Filippa K att skapa konkurrenskraft 
Enligt Al-Sulaiti och Baker (1998) är ett varumärkes ursprung en viktig faktor som kan påverka 

ett företags konkurrenskraft. Yasin et al. (2007, s. 38) nämner att COO kan medföra både 

positiva och negativa effekter för ett företags varumärke. Exempelvis har varumärken från länder 

som konsumenter har positiva associationer till, generellt enklare att bli accepterade jämfört med 

varumärken från länder som konsumenter har negativa associationer till (Yasin et al. 2007, s. 38) I 

likhet med teorin borde de positiva uppfattningarna om Sverige bidra till att användningen av 

COO genererar positiva effekter för Filippa K:s varumärke, något som också har visat sig få 
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effekter på de internationella marknaderna. Cosmus, Peart och Kamm, som alla är verksamma på 

dessa marknader, poängterade exempelvis att bilden av Sverige är mycket positiv utomlands, både 

i form av associationer till landet men även till den svenska stilen. Även Mohlander nämner att 

den svenska stilen har fått gott rykte och är uppskattad på den internationella marknaden. I och 

med detta finns en stor sannolikhet att tro att det som Yasin et al. (2007, s. 38) uttrycker 

angående effekterna av konsumenters positiva associationer kan ha underlättat för Filippa K:s 

varumärke att bli accepterat på den internationella marknaden. Detta bör också ha haft effekter 

på konsumenters mottagande av Filippa K:s varumärke. De positiva associationerna till Sverige 

och den svenska stilen kan därav sägas möjliggöra användningen av Filippa K:s ursprung som en 

varumärkesbyggande strategi. Detta stärks också av empirin som visade att Filippa K kunde 

stärka sitt varumärke på de internationella marknaderna genom att associeras till andra svenska 

varumärken som exempelvis Acne och Tiger of Sweden. Både Cosmus och Mohlander 

poängterade att andra svenska varumärkens framgång på internationella marknader banar väg för 

Filippa K och att de tillsammans framhäver en positiv bild av Sverige och svensk design. Denna 

verkan kan kopplas till de positiva effekter som COO för med sig och visar hur Filippa K:s 

varumärkes ursprung kan vara ett hjälpmedel för att skapa konkurrenskraft då det associeras med 

andra svenska varumärken.  

 

I studien av Filippa K:s organisation talar mycket för att en aktiv användning av COO skulle 

kunna stärka och särskilja varumärket på den internationella marknaden. Exempelvis framhäver 

alla involverade i företaget att Filippa K:s svenska ursprung är av stor betydelse eftersom det 

särskiljer dem från andra. Även det faktum att konsumenter på internationella marknader har 

positiva associationer till Sverige och svensk stil, gör att COO skulle kunna bidra till 

konkurrenskraft för Filippa K:s varumärke. Dock visar det sig att tillämpningen av 

associationerna till varumärkets ursprung är begränsad. Empirin visar emellertid tendenser till att 

användningen av COO skiljer sig åt mellan huvudkontoret och de internationella 

verksamheterna. Även skillnader i vilken utsträckning Filippa K:s svenska ursprung används kan 

urskiljas. Skillnaden mellan huvudkontorets och de internationella verksamheternas användning 

av Filippa K:s svenska ursprung synes vara att huvudkontoret inte gör en distinktion mellan 

ursprunget och andra element i deras varumärkesidentitet, något som däremot de internationella 

verksamheterna gör. Som Aaker (1996) nämner är varumärkets ursprung en central del av 

varumärkets personlighet och av empirin framkommer det att Filippa K:s nationella ursprung 

finns djupt rotat i alla delar av varumärkesidentiteten, både vad gäller kärnvärdenas innebörd, 

kulturen, historien bakom företaget, stilen på produkterna och i grundaren, vilket därmed kan 

vara en anledning till att huvudkontoret inte enskilt framhäver ursprunget. Att de internationella 
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verksamheterna inte gör denna starka sammanlänkning kan troligtvis ha underlättat synen och 

framhävningen av separata element av varumärkesidentiteten, exempelvis ursprunget i 

marknadsföringen, vilket skulle förklara varför de internationella verksamheterna anspelar på 

Filippa K:s svenska ursprung i en större utsträckning än huvudkontoret.  

 
5.3 Styrning inom Filippa K 
Enligt Bennett & Blythe (2002, s. 36) karakteriseras en effektiv koordination av bland annat en 

öppen kommunikation mellan anställda och ledning samt en balans mellan mjuk och hård 

styrning, där det både existerar tydliga riktlinjer samt utrymme för egna initiativ och 

beslutstagande vilket stämmer bra överens med hur Filippa K:s styrningsmetod framläggs bland 

respondenterna. Filippa K:s huvudkontor är angelägna om att alla involverade i företaget följer 

deras kärnvärden och företagsfilosofi eftersom företagets värdegrund bygger på dessa. Genom att 

bygga en stark företagskultur som låter kärnvärden och företagsfilosofin genomsyra hela 

verksamheten har Filippa K lyckats åstadkomma en effektiv koordination i enlighet med Bennett 

och Blythes (2002, s. 35) teori. Valet av samarbetspartners är ett tydligt styrmedel för hanteringen 

av varumärket över nationella gränser, vilket också visar hur Filippa K kontrollerar att de 

internationella verksamheterna följer och förstår innebörden av kärnvärdena. Genom att välja 

samarbetspartners som arbetar efter samma filosofi, har kunskap om den skandinaviska stilen 

samt ett genuint intresse för Filippa K kan huvudkontoret säkerställa att dessa samarbetspartners 

också hanterar och framhäver varumärket i enlighet med huvudkontorets mening. Från intervjun 

med Peart, distributör för Filippa K i Kanada och USA, visar det sig att Filippa K har lyckats 

genomföra en effektiv styrning då Peart betonar att hans arbete med Filippa K:s varumärke alltid 

grundar sig i deras kärnvärden samt framhävs in i minsta detalj i arbetet med varumärket. Denna 

konsekvens kan ha gynnats på grund av huvudkontorets restriktivitet gällande val av 

samarbetspartners som har gjort att Peart från början stämde överens med huvudkontorets krav, 

värderingar och syn på hur varumärket ska hanteras.  

 

Som nämnts tidigare i denna uppsats har en organisation och dess värderingar stort inflytande på 

varumärket och Urde (2003, s. 1034) nämner att för att en organisations kärnvärden ska ha någon 

funktion, är det viktigt att hela organisationen förstår värdenas innebörd samt att alla inom 

företaget implementerar dem i sitt sätt att arbeta. Detta har också visat sig vara viktigt för Filippa 

K:s verksamhet då både Comus och Mohlander nämner att alla som arbetar med Filippa K och 

deras varumärke ska vara medvetna om kärnvärdenas betydelse och att allt arbete ska ske i 

enlighet med dessa värden då dessa anses inom Filippa K vara en betydande faktor för företaget 

och varumärkets framgång. Trots den relativt hårda styrningen som Filippa K:s verksamhet 
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kännetecknas av, nämner Mohlander, Peart och Kamm att en stor mån av frihet också finns 

representerad inom företaget. För Filippa K:s internationella verksamheter präglas mycket av 

deras arbete av friheten att bestämma över sin egen verksamhet och hur de vill marknadsföra 

varumärket på sin marknad, så länge de följer Filippa K:s övergripande filosofi och kärnvärden. 

Styrningen inom Filippa K:s verksamhet präglas därmed av en kombination av kontroll och 

självständighet, vilket går i enlighet med Bartlett och Ghoshal (2000) definition av en koordinerad 

företagsstruktur. De nämner att en koordinerad företagsstruktur utmärks av huvudkontorets 

övergripande kontroll samt delegering av ansvar där de olika delarna av organisationen har 

friheten att anpassa sitt arbetssätt efter sina egna förutsättningar.  

 

Eftersom Filippa K fortfarande är ett litet och relativt okänt varumärke på de flesta marknader i 

Europa och Nordamerika är det svenska ursprunget en stor fördel för att bygga upp varumärket 

enligt Peart, Cosmus och Kamm. Som framlades i litteraturgenomgången, betonade Niss (1996) 

att COO är en marknadsföringsstrategi som kräver lite tid och små finansiella resurser och kan 

därmed vara relevant för små och medelstora företag med begränsade ekonomiska möjligheter. 

Med denna teori som grund, kan COO innebära en kostnadseffektiv marknadsföringsstrategi för 

att särskilja Filippa K:s varumärke på internationella marknader. Enligt Kleppe (2002, s. 61) är 

fördelen med att använda COO är att det tillför ytterligare en dimension till varumärket, där 

uppfattningen om ett land inkluderas. Filippa K:s goda förutsättningar vad gäller de positiva 

associationer till Sverige gör att många skäl pekar på att de i större utsträckning skulle kunna 

använda sig av COO än vad de gör idag. Som påpekats tidigare verkar Filippa K:s huvudkontor 

inte använda det svenska ursprunget i någon vidare utsträckning och på grund av detta är det 

svårt att hitta riktlinjer och arbetssätt som specifikt berör COO. I likhet med teorin där Niss 

(1996, s. 11) poängterar att företag måste börja inse vilken betydelse varumärkets kopplingar till 

ursprungslandet har, kan detta konstaterande även förefalla lämpligt att applicera på Filippa K:s 

huvudkontor, då deras syn på hur ursprunget kan skapa fördelar till viss del kan anses begränsad. 

Niss (1996, s. 11) nämner att företag måste definiera ursprungslandet som en 

marknadsföringsstrategi istället för enbart en funktion som ger mervärde till varumärket, något 

som de internationella verksamheterna till skillnad från huvudkontoret i större utsträckning har 

gjort. De associationer som finns till det svenska ursprunget är något som huvudkontoret i högre 

grad skulle kunna dra nytta av i sitt arbete med att särskilja sitt varumärke för att skapa 

konkurrenskraft på internationella marknader.  
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6. Sammanfattande diskussion och slutsats 
I detta avsnitt sammanfattas de huvudsakliga slutsatser som funnits. Därefter diskuteras begränsningar med 

studien samt förslag till vidare forskning som kan ge en fördjupad bild av det ämne som studerats i denna uppsats.     

 

Vår ambition med denna uppsats var att skapa en djupare förståelse av hur Filippa K använder 

sig av sitt ursprung för att skapa konkurrenskraft på internationella marknader. I koppling till 

detta ansåg vi det även vara intressant att studera hur Filippa K:s huvudkontor styr sina 

internationella verksamheters arbete med att särskilja varumärket. Den slutsats vi kan dra utifrån 

den analys som redogjorts för ovan, är att både Filippa K:s huvudkontor samt de internationella 

verksamheterna anser att Filippa K:s svenska ursprung är en egenskap som differentierar 

varumärket från konkurrenter på den internationella marknaden, varpå vikten av att använda 

ursprunget får relativt stor betydelse för företaget. Däremot kan en distinktion mellan 

huvudkontoret och de internationella verksamheternas användning av COO göras. De 

internationella verksamheterna, framförallt Filippa K:s agenter och distributörer, använder COO 

i större utsträckning än huvudkontoret. Detta tycks bland annat bero på att konsumenter på 

internationella marknader har positiva associationer till Sverige som land samt till den svenska 

stilen, vilket påverkar deras syn på Filippa K:s varumärke. Detta gör att Filippa K:s varumärke 

innehar en stor fördel i och med att det härstammar från Sverige vilket också kan vara 

anledningen till att användningen av COO är av väsentlig betydelse på de internationella 

marknaderna. För att Filippa K ska kunna särskilja sitt varumärke genom de effekter som COO 

skapar, är varumärkesassociationer av största betydelse för företagets internationella framgång.  

 

Angående huvudkontorets styrning av de internationella verksamheterna kan vi dra slutsatsen att 

Filippa K:s verksamhet präglas av en koordinerad företagsstruktur, där kontroll och delegering av 

ansvar kombineras. Företagsstrukturen påverkar hur de styr sina verksamheter vilket har lett till 

att Filippa K:s agenter och distributörer har stor frihet och kontroll över sitt eget arbete. Att 

huvudkontoret har släppt på kontrollen av hur de internationella verksamheternas arbete skall 

bedrivas med att särskilja varumärket kan detta vara den bidragande faktor till att användningen 

av COO har fått större utrymme internationellt. Eftersom dessa samarbetspartners har god 

kunskap om sin egen marknad och på vilket sätt varumärket bäst bör framhävas där, tyder detta 

på att de insett potentialen i användandet av associationer till ursprunget. Vidare tycker vi oss 

kunna konstatera att anledningen till att huvudkontoret inte lägger samma vikt vid ursprungets 

betydelse kan bero på att de sammankopplar de olika element i Filippa K:s varumärkesidentitet 
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och därmed inte separerar de olika komponenterna ifrån varandra. Varumärkets nationella 

ursprung verkar enligt huvudkontoret istället vara en naturlig del som genomsyrar alla element 

som utgör Filippa K:s varumärkesidentitet. Det vill säga, det nationella ursprunget infinns i både 

företagskulturen, filosofin, historien, grundaren och i kärnvärdena. En slutsats är därmed att 

Filippa K:s svenska ursprung återfinns i alla delar av varumärkesidentiteten. Att Filippa K inte 

har några tydliga riktlinjer dokumenterade över hur ursprunget skall hanteras kan därför förklaras 

av denna anledning. Däremot är styrningen av varumärkesidentiteten, speciellt kärnvärdenas 

innebörd, mycket kontrollerad av huvudkontoret och genom att Filippa K styr detta styr de 

indirekt användningen av COO.  

 
6.1 Begränsningar med undersökningen och vidare forskning 
Vi är medvetna om att vår studie inrymmer en del begränsningar. Eftersom vi valt att enbart 

studera ett specifikt företag inom den svenska mode- och designbranschen har vi inte 

möjligheten att generalisera de resultat vi funnit. Vi kan därmed inte dra några slutsatser kring 

huruvida resultatet stämmer för andra liknande företag inom den svenska designbranschen. I vår 

studie är också antalet respondenter en svaghet som sänker reliabilitet av de empiriska material vi 

samlat in. Resultaten skulle styrkas om intervjuer med fler personer från alla Filippa K:s olika 

internationella verksamheter hade gjorts. Att även få ytterligare insikter från huvudkontorets 

synvinkel hade tillfört en djupare bild av företagets verksamhet. Däremot kan vi, trots dessa 

begränsningar, konstatera att studiens resultat har flera intressanta implikationer som bör få mer 

utrymme i vidare forskning.  

 

I vidare forskning skulle det vara av intresse att inkludera andra modeföretag för att kunna 

jämföra företagens arbete med hur de framhäver sitt ursprung på internationella marknader. 

Detta skulle även skapa en mer generell studie av branschen. Vidare forskning skulle även kunna 

beröra samma fenomen bland små och medelstora företag i en annan bransch för att undersöka 

om användningen av COO kan kopplas till typ av bransch. Ytterligare en intressant aspekt är att 

göra en utvidgad studie som inkluderar både ett företags- och ett konsumentperspektiv, genom 

att studera hur Filippa K:s syn på associationerna angående COO och användbarheten av dessa i 

företaget korrelerar med den image som företagets konsumenter associerar till dess varumärke.  

Om företagets och konsumenternas uppfattningar inte överensstämmer innebär det att företaget 

inte nått ut med sitt budskap och att det därmed finns ett gap mellan företagets budskap och 

konsumenternas uppfattning av budskapet, något som skapar problem för varumärkesbyggandet. 

I och med detta gap kan företaget förlora effekten av att använda COO som strategi för att skapa 

konkurrenskraft.  
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Bilaga 1: Intervjuguide Elin Mohlander 
 
Generella frågor om personen 
 
1. Du arbetar som Export Manager, vad är dina arbetsuppgifter inom Filippa K? 
a. Hur länge har du arbetat på Filippa K? 
b. Har du alltid haft den tjänsten eller har du haft någon annan position inom Filippa K? 
c. Berätta lite kort om vad du gjort/jobbat med innan du började på Filippa K? 
 
Varumärke 
 
2. Ni berättar lite kort om er företagsidé på er hemsida, men skulle du vilja utveckla det? 
a. Vad vill ni uppnå med företaget?  
b. Har Filippa K någon vision ni strävar efter? 
 
3. Hur skulle ni beskriva företagskulturen på Filippa K?  
a. Har ni några kärnvärden som ni arbetar efter?  
b. Arbetar alla inom organisationen efter dessa kärnvärden, både i Sverige och internationellt? 
c. Anser ni det viktigt att ha en enad företagskultur inom hela organisationen? 
 
4. Vilken roll har Filippa Knutsson inom företaget och för varumärket? 
a. Vilken betydelse har hon för Filippa K:s varumärke? 
b. Skiljer betydelsen åt mellan den svenska och de internationella marknaderna? 
  
5. Vilken målgrupp riktar sig Filippa K till?  
a. Riktar sig Filippa K till olika målgrupper på olika marknader, internationellt och i Sverige? 
 
6. Vilken positionering anser ni att Filippa K har på den svenska respektive 
internationella marknaden? 
a. Ser er positionering annorlunda ut mellan de internationella marknaderna? (Då du är Export 
Manager för Australien och Storbritannien, kan du se någon skillnad?)  
b. Anser ni att Filippa K har den positionering som ni har eftersträvat?  
 
7. Vad anser ni att Filippa K har för konkurrensfördelar gentemot andra konkurrenter?  
a. Skiljer det sig åt från Sverige och de internationella marknaderna? 
 
8. Hur skulle ni definiera Filippa K som varumärke? Hur vill ni att konsumenterna ska 
definiera Filippa K som varumärke? 
a. Vad särskiljer Filippa K:s varumärke på den svenska marknaden respektive på de 
internationella marknaderna? 
 
Country of origin 
 
9. Vilken betydelse har Filippa K:s svenska ursprung för företaget och för varumärket?  
a. Ser ni några fördelar/nackdelar med att vara ett svenskt företag och varumärke utomlands?  
b. Har ni sett några skillnader mellan de internationella marknaderna, vad gäller effekterna av att 
vara ett svensk företag på en internationell marknad? Exemplifiera! 
c. Anser du att många utomlands känner till att Filippa K kommer från Sverige? Varför? 
d. Är detta något ni arbetar aktivt med att visa? Hur då? Exemplifiera! 
 
10. Hur viktigt är det att framhäva att Filippa K kommer från Sverige till era kunder på de 
internationella marknaderna?  
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a. Är detta något ni arbetar aktivt med utomlands? Hur då? Exemplifiera!  
b. Arbetar ni på olika sätt med detta på de olika internationella marknaderna? 
c. Anser ni att det är viktigare på de internationella marknaderna än på den svenska? Varför? 
  
11. Vill ni att Filippa K ska förknippas med Sverige? Varför/varför inte? 
a. Hur marknadsför ni varumärket utomlands? Vilka medel använder ni? (reklam, butiker, 
personer, agenter, hemsida etc?) 
 
12. Hur väljer ni vilka återförsäljare- och PR-byråer ni ska arbeta med på de 
internationella marknaderna? (dvs. dotterbolag, agenter, distributörer, återförsäljare, PR-
byråer)  
a. Vilka faktorer är viktiga i ett sådant beslut? 
b. Hur viktigt är det att de har kunskap eller kopplingar till Sverige? 
 
Styrning av den internationella verksamheten 
 
13. Ni har ett antal dotterbolag i bland annat Tyskland och Norge vad gör dessa 
dotterbolag?  
a. Ansvarar dotterbolagen för era butiker och återförsäljare på dessa marknader? 
b. Skiljer sig arbetet på dessa marknader och i så fall varför? 
 
14. Hur skulle du beskriva relationen mellan huvudkontoret och Filippa K:s 
internationella försäljnings- och PR-kanaler?  
a. Hur mycket kunskap har ni om hur dessa arbetar med Filippa K:s varumärke?  
 
15. Har ni från huvudkontoret några allmänna riktlinjer för hur era internationella 
försäljnings- och pr-kanaler ska hantera (promota) Filippa K:s varumärke? (dvs. riktlinjer 
som måste följas) 
a. Vad säger dessa riktlinjer? 
b. Hur stor påverkan har huvudkontoret på hur de internationell försäljnings- och PR-kanalerna 
ska arbeta med varumärket? 
c. Hur stort utrymme/frihet har de internationella försäljnings- och PR-kanalerna att sköta sig 
själva? 
d. Skiljer det sig på de olika marknaderna? Hur då? Varför? 
 
16. Vem är ansvarig för vad internationella försäljnings- och pr-kanaler ska göra? (Är det 
t.ex. varje country manager för respektive land?)  
a. Vad gör en country manager? 
b. Om dessa inte sitter på huvudkontoret, finns det någon på huvudkontoret som har ansvar för 
dessa olika internationella försäljnings- och PR-kanalerna?  
 
17. Hur kommunicerar ni som huvudkontor med era internationella försäljnings- och PR-
kanaler? 
a. Hur ofta har huvudkontoret kontakt med dem (dagligen, någon gång i veckan etc.) 
b. Hur mycket av denna kontakt är rutin/schemalagd och hur mycket sker spontant? 
c. Hur sker denna kontakt? (via mail, telefon, besök etc.) 
 
18. Har ni stött på svårigheter angående mottagandet av Filippa K:s varumärke på de 
internationella marknaderna? 
a. Hur har ni hanterat detta? Har ni varit tvungna att ändra strategi? 
b. Har det varit svårare på vissa marknader än andra? 
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19. Hur arbetar ni för att kunna överföra och behålla Filippa K:s företagskultur och 
innebörden av varumärket på de internationella marknaderna? 
a. Arbetar ni för att företagskulturen anammas av de internationella försäljnings- och PR-
kanalerna? Varför/varför inte? Hur då? 
b. Hur kontrollerar ni att de följer era kärnvärden och företagsfilosofi? 
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Bilaga 2: Intervjuguide Peter Cosmus  
 
Generella frågor om personen 
 
1. Du arbetar som Country manager för Filippa K i Tyskland, Norge och Danmark, vad 
är dina arbetsuppgifter inom Filippa K? (Vad gör en CM?) 
a. Har du alltid arbetat som Country Manager eller har du haft någon annan position inom 
Filippa K? 
a. Hur länge har du arbetat på Filippa K? 
c. Berätta lite kort om vad du gjort/jobbat med innan du började på Filippa K? 
 
Varumärke 
 
2. Vilken roll har Filippa Knutsson inom företaget? 
a. Vilken betydelse har hon för Filippa K:s varumärke? 
b. Skiljer sig betydelsen åt mellan den svenska och de internationella marknaderna? 
 
3. Vilken målgrupp anser du att Filippa K riktar sig till på den Tyska, Norska och 
Danska marknad?  
a. Skiljer sig målgruppen åt mellan de olika marknaderna? Hur och varför? 
  
4. Vilken positionering vill ni att Filippa K har på de marknader du är ansvarig för? (Hur 
vill ni att kunderna ska uppfatta Filippa K?) 
a. Skiljer det sig åt mellan marknaderna? Hur och varför? 
b. Hur ser konkurrensen ut på den tyska, norska och danska marknaden?  
 
5. Hur skulle du definiera Filippa K som varumärke?  
a. Vad anser du särskiljer Filippa K från sina konkurrenter, på de utländska marknaderna som du 
är ansvarig för? (t.ex. vad är unikt med varumärket jämfört med andra konkurrenter?) 
 
6. Hur arbetar ni med att framhäva innebörden av varumärket på dina marknader? (t.ex. 
reklam, butik, personer, hemsidan, etc.) 
a. Arbetar ni aktivt med att framhäva innebörden av varumärket? Varför/Varför inte? 
b. Arbetar ni olika med varumärkeshanteringen beroende på marknad? 
 
Country of origin 
 
7. Anser du det viktigt att Filippa K har sitt ursprung i Sverige (Skandinavien)? 
Varför/Varför inte? 
a. Vilka fördelar/nackdelar ser du med att Filippa K kommer från Sverige? 
 
8. Hur viktigt är det att framhäva att Filippa K kommer från Sverige till era kunder på de 
marknader du är ansvarig för?  
a. Är detta något ni arbetar aktivt med på dina marknader? Hur då? Exemplifiera! 
b. Om inte: Varför? 
c. Skiljer sig arbetet med att framhäva Filippa K:s svenska ursprung mellan de marknader du är 
ansvarig för? 
d. Anser du att Filippa K:s svenska ursprung har större betydelse på vissa marknader och mindre 
på andra?  
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9. Tror du att många kunder utomlands känner till att Filippa K kommer från Sverige? 
Varför då? 
a. Är detta något ni arbetar aktivt med att visa? Hur då? Exemplifiera! Varför inte? 
 
10. Hur mottar kunderna på dina marknader den svenska stilen?  
a. Vad utmärker den svenska stilen på internationella marknader? 
 
11. Vilken betydelse har butiken och dess utseende för kundernas uppfattning om Filippa 
K:s varumärke? 
a. Är det viktigt att alla butiker ser likadana ut? 
b. Försöker ni framhäva Filippa K:s svenska ursprung genom butiksutseendet? Hur och varför? 
 
Styrning av den internationella verksamheten 
 
12. Hur skulle du beskriva relationen mellan dig och huvudkontoret här i Sverige?  
a. Vilken person har du mest kontakt med på huvudkontoret?  
 
13. Hur stor påverkan har huvudkontoret på hur du arbetar med varumärket på dina 
marknader? 
a. Hur mycket frihet har du att ta egna beslut angående hur varumärket ska hanteras och vad som 
skall göras?  
b. Skiljer det sig åt mellan de olika marknaderna? 
c. Har huvudkontoret några allmänna riktlinjer för hur du ska hantera och arbeta med 
varumärket? Vad säger dessa riktlinjer? 
 
14. Hur kommunicerar du med huvudkontoret och hur kommunicerar huvudkontoret 
med dig? 
a. Hur ofta har du kontakt med dem (dagligen, någon gång i veckan/månaden etc.) 
b. Hur mycket av denna kontakt är rutin/schemalagd och hur mycket sker spontant? 
c. Hur sker denna kontakt? (via mail, telefon, besök etc.) 
 
15. Har ni stött på svårigheter angående mottagandet av Filippa K:s varumärke på de 
marknader du är ansvarig för? 
a. Om ja: Vad var det för svårigheter? På vilka marknader? 
b. Varför uppkom dessa svårigheter? 
c. Hur hanterade ni det?  
d. Om nej: varför tror du att ni aldrig stött på några svårigheter? 
 
16. Arbetar du efter Filippa K:s kärnvärden (stil, enkelhet, kvalitet) i ditt arbete med 
varumärket och produkter i Tyskland, Norge och Danmark? 
a. Hur arbetar du med kärnvärdena?  
b. Varför använder du dig av kärnvärdena? 
c. Om nej: Varför? 
 
17. På vilket sätt har huvudkontoret på Filippa K kommunicerat/informerat dig om deras 
kärnvärden och dess betydelse? 
a. Har du några andra kärnvärden som du hellre/också framhäver till kunderna på dina 
marknader? (t.ex. värden som är mer uppskattade av utländska kunder) 
b. Om ja: Vilka är dessa värden? Varför är de viktiga? 
c. Anser du att Filippa K:s kärnvärden är uppskattade av kunderna på dina marknader? Tilltalar 
de dem? Varför/Varför inte? 
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d. Anser du att Filippa K:s kärnvärden skiljer Filippa K från andra aktörer på de internationella 
marknader du är ansvarig för? Varför? 
 
18. Hur skulle du beskriva företagskulturen på Filippa K?  
a. Når företagskulturen ut till dig? 
b. Försöker huvudkontoret överföra sin företagskultur till dig? Hur gör de det? 
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Bilaga 3: Questionnaire Byron Peart2 
 
1. You work as a distributor for Filippa K in Canada and USA, what are your major work 
assignments? 
a. For how long have you been working with Filippa K? 
b. How did your relationship with Filippa K begin? Who took contact with whom? 
c. Why do you think Filippa K chose you to represent them in Canada and USA?  
 
Brand 
 
2. What segment do you think Filippa K have in Canada and USA?  
a. Which target group/segment do you focus on when you are selling Filippa K products? (e.g. 
type of person; age, sex, style etc.) 
 
3. What positioning do you want Filippa K to have on the markets you are responsible 
for? (i.e. how do you want the customer to perceive Filippa K?) 
a. How do you work with creating the right perceptions of Filippa K? 
b. What position do you think Filippa K has on the Canadian and American markets? Is Filippa 
K’s brand for example strong or week? Why is that so?  
 
4. How would you define Filippa K as a brand? 
a. What do you believe distinguish the brand on your markets from its competitors?  
b. What is unique with the brand compared to other brands/competitors? 
 
5. How do you enhance Filippa K’s business idea on your markets?  
a. Is this something you work actively with? Why/why not? 
 
6. How do you enhance the meaning of Filippa K’s brand on you markets? (e.g. through 
media, people, showroom, website etc.) 
a. Is this something you work actively with? Why/why not? 
 
Country of origin 
 
7. Do you believe it is of importance that Filippa K originates from Sweden 
(Scandinavia)? Why/why not? 
a. What advantages/disadvantages do you see with Filippa K’s origin? 
 
8. Do you think that many customers on your markets are aware of that Filippa K 
originates from Sweden? Why/Why not? 
a. How do the customers on your markets receive the Swedish look/design?  
 
9. Do you think it is important to emphasize to the foreign customers that Filippa K 
comes from Sweden? Why/Why not? 
a. Do you what to emphasize that Filippa K comes from Sweden when you are promoting and 
selling products from Filippa K? 
b. How do you emphasize it? (i.e. through what channels, guidelines from the head office, PR-
activities etc.) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Rubrikerna presenterades ej i intervjuguiden som skickades till respondenterna utan är enbart ett hjälpmedel för att 
underlätta läsares förståelse av operationaliseringen av teorin. 	  	  
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10. How do you choose what customers/retailers to work with/sell to? 
a. What factors are important in such a decision? 
b. Is it important that the customers you sell to have a look (i.e. store appearance, style, quality) 
that can be associated with Filippa K? Why/why not?  
11. Do you believe it is important that the customers/retailers you sell Filippa K’s 
products to, also sell other Swedish or Scandinavian brands? Why/why not?  
 
12. What role has the store image for the customer’s perception of Filippa K? 
a. Does every store look the same? Why/why not?  
b. Do you enhance Filippa K’s Swedish origin through the stores? How and why? 
 
Management 
 
13. How would you describe the relationship between your agency and Filippa K’s head 
office in Sweden? 
a. What person/persons do you have the most contact with at the head office? 
b. How much knowledge do you think they have about your daily work activities concerning 
Filippa K?  
 
14. How much does the head office influence how you work with their brand? 
a. How much freedom do you have to take own decisions? 
b. Do you have any guidelines, given by the head office, of how you should promote the Filippa 
K brand? If yes: What are those guidelines? 
 
15. How do you communicate with the head office and how do the head office 
communicate with you? 
a. How often do you have contact with them? (daily, once a week/month, seldom) 
b. Through what channels does the contact occur? (e-mail, telephone, meetings, conferences etc.) 
 
16. Have you ever encountered any difficulties concerning the reception of the brand on 
your markets?  
a. If yes: What difficulties did you encountered? 
b. Why did these difficulties appear? 
c. How did your angency and the head office handle them? 
d. If not: Why do you think you have never encountered any difficulties?  
 
17. Do you use Filippa K’s core values (style, simplicity, quality) in your work with their 
brand and their products? 
a. How do you work with these core values? (i.e. how do you communicate these values to your 
customers? 
b. Why do you work with these core values? 
c. If not: why? 
d. What value does the core values (style, simplicity, quality) have for Filippa K? 
e. Is Filippa K’s core values appreciated by the customers on your markets? Are they appealing to 
the customers? Why/why not?  
 
18. In what way has Filippa K (the head office) communicated and informed you about 
their core values and their meaning? 
a. Do you have any other values that you emphasize in your work with Filippa K? 
b. If yes: What are those values? And why are those important? 
 
19. Does the corporate culture of Filippa K reach out to your company? 
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a. Do you have any perception of what kind of corporate culture they have? 
b. Do the head office transmit their corporate culture actively to you? How? (e.g. when you first 
started to work together) 
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Bilaga 4: Questionnaire Patrick Kamm3 
 
1. You work as an agent for Filippa K in Switzerland, what are your major work 
assignments? 
a. For how long have you been working with Filippa K? 
b. How did your relationship with Filippa K begin? Who took contact with whom? 
c. Why do you think Filippa K chose you to represent them in Switzerland?  
 
Brand 
 
2. What segment/target group do you think Filippa K have in Switzerland?  
a. Which target group/segment do you focus on when you are selling Filippa K products? (e.g. 
type of person; age, sex, style etc.) 
 
3. What positioning do you want Filippa K to have in Switzerland? (i.e. how do you want 
the customer to perceive Filippa K?) 
a. How do you work with creating the right perceptions of Filippa K?  
b. Do you believe Filippa K’s brand has a strong or week position in Switzerland compared to its 
competitors? Why is that so?  
 
4. How would you define Filippa K as a brand? 
a. What do you believe distinguish the brand on your markets from its competitors?  
b. What is unique with the brand compared to other brands/competitors? 
 
5. How do you enhance Filippa K’s business idea on your markets?  
a. Is this something you work actively with? Why/why not? 
 
6. How do you work with enhancing the meaning of Filippa K’s brand on your market? 
(e.g. through media, people, showroom, website etc.) 
a. Is this something you work actively with? Why/why not? 
 
Country of origin 
 
7. Do you believe it is of importance that Filippa K originates from Sweden 
(Scandinavia)? Why/why not? 
a. What advantages/disadvantages do you see with Filippa K’s origin? 
 
8. Do you think that many customers in Switzerland are aware of that Filippa K 
originates from Sweden? 
a. How do the customers on your markets receive the Swedish look/design?  
 
9. Do you think it is important to emphasize to the foreign customers that Filippa K 
comes from Sweden? Why/Why not? 
a. Do you what to emphasize that Filippa K comes from Sweden when you are promoting and 
selling products from Filippa K? 
b. How do you emphasize it? (i.e. through what channels, guidelines from the head office, PR-
activities etc.) 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3	  Rubrikerna presenterades ej i intervjuguiden som skickades till respondenterna utan är enbart 
ett hjälpmedel för att underlätta läsares förståelse av operationaliseringen av teorin. 	  	  
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10. How do you choose what customers/retailers to work with/sell to? 
a. What factors are important in such a decision? 
b. Is it important that the customers you sell to have a look (i.e. store appearance, style, quality) 
that can be associated with Filippa K? Why/why not?  
11. Do you believe it is important that the customers/retailers you sell Filippa K’s 
products to, also sell other Swedish or Scandinavian brands? Why/why not?  
 
12. What role has the store image for the customer’s perception of Filippa K? 
a. Does every store look the same? Why/why not?  
b. Do you enhance Filippa K’s Swedish origin through the stores? How and why? 
 
Management 
 
13. How would you describe the relationship between you and Filippa K’s head office in 
Sweden? 
a. What person/persons do you have the most contact with at the head office? 
b. How much knowledge do you think they have about your daily work activities concerning 
Filippa K?  
 
14. How much does the head office influence how you work with their brand on the 
markets you are responsible for? 
a. How much freedom do you have to take own decisions about how to promote the brand? 
b. Do you have any guidelines, given by the head office, of how you should work with Filippa 
K’s brand? If yes: What are those guidelines? 
 
15. How do you communicate with the head office and how do the head office 
communicate with you? 
a. How often do you have contact with them? (daily, once a week/month, seldom) 
b. Through what channels does the contact occur? (e-mail, telephone, meetings, conferences etc.) 
 
16. Have you ever encountered any difficulties concerning the reception of the brand on 
your markets?  
a. If yes: What difficulties did you encountered? 
b. Why did these difficulties appear? 
c. How did your company and the head office handle them? 
d. If not: Why do you think you have never encountered some difficulties? 
 
17. Do you use Filippa K’s core values (style, simplicity, quality) in your work with their 
brand and their products? 
a. How do you work with these core values? (i.e. how do you communicate these values to your 
customers? 
b. Why do you work with these core values? 
c. If not: why? 
d. What value does the core values (style, simplicity, quality) have for Filippa K? 
e. Is Filippa K’s core values appreciated by the customers on your markets? Are they appealing to 
the customers? Why/why not?  
 
18. In what way has Filippa K (the head office) communicated and informed you about 
their core values and their meaning? 
a. Do you have any other values that you emphasize in your work with Filippa K? 
b. If yes: What are those values? And why are those important? 
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19. How would you describe the corporate culture of Filippa K? 
a. Do you have any perception of what kind of corporate culture they have? 
b. Do the head office transmit their corporate culture actively to you? How? (e.g. when you first 
started to work together) 


