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Abstract	  
	  
Background: Countries can be seen as brands (nation brands) with brand values that transmit 
to the country’s products. Country-of-origin (COO), the brands nationality, links the product 
to an associative network of cultural shared national stereotypes. Through associating the 
brand with a country or a region, the credibility of the brand can increase and strengthen the 
brand. Therefore COO is used in marketing to position a brand. 
	  
Purpose: The purpose of this study is to examine how luxury fashion brands communicate 
their national identity through analyzing their advertising. The brands examined in the study 
are the French brand Chanel and the British brand Burberry. To be able to answer the research 
question, the brands’ advertising campaigns were analyzed to see whether they contain a 
brand personality built on a national stereotype or if there is a clear national theme or stories 
linking to the national identity.  
 
Methodology:	   The national stereotypes of the two countries were examined through a pilot 
study. The advertising campaigns were analyzed by using an analyze model that was 
developed from image analyzing theories. It was then connected to the theory and the national 
stereotypes that evolved from the pilot study.  
 
Results: The results revealed in this study shows that the two different brands use their 
national identity in different ways. While Burberry has a clear British theme in their 
marketing, Chanel uses stories to link their brand personality with that of the founder Coco 
Chanel, whom is associated with the stereotype of France. 
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Sammanfattning 
 
Bakgrund: Länder kan ses som varumärken (nation brands) som har varumärkesvärden som 
överförs till ländernas produkter. Country-of-origin (COO), varumärkets nationalitet, länkar 
produkten till ett associativt nätverk av kulturellt delade nationella stereotyper. Genom att 
associera ett varumärke med ett land eller en region, kan trovärdigheten för varumärket öka 
vilket förstärker varumärket. COO kommuniceras därför i reklam för positionering. 
 
Syfte: Huvudsyftet med denna studie är att undersöka hur lyxvarumärken inom mode 
kommunicerar sin nationella identitet genom att analysera deras reklamkampanjer. De 
varumärken som studerades var franska Chanel och brittiska Burberry. För att svara på syftet 
prövades om varumärkenas personlighet bygger på den nationella stereotypen. 
Reklambilderna analyserades även för att se om det finns ett tydligt nationellt tema eller 
berättelser som länkar till den nationella identiteten.  
 
Metod: Genom en förstudie undersöktes de olika ländernas nationella stereotyper. 
Reklambilderna analyserades med hjälp av en analysmodell som utvecklades från 
bildanalysteorier. Analysen kopplades till teorin samt de nationella stereotyper som 
framkommit genom förstudien.  
 
Resultat: Resultatet och det som framkom i studien var att de olika varumärkena använder sig 
av sin nationella identitet på olika sätt. Medan Burberry har ett tydligt brittiskt tema i sin 
marknadsföring, använder Chanel berättelser som länkar varumärkespersonligheten till 
grundaren Coco Chanel, som kan sammankopplas med den franska stereotypen.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
 
Paris is about style, Japan about technology, Switzerland about wealth and 
precision, Rio de Janeiro about carnival and football, Tuscany about the 
good life, and most African nations about poverty, corruption, war, famine 
and disease. 

(Anholt 2007:1) 
 

För att hantera och navigera i den komplexa värld vi lever i idag, används enkla klichéer som 
utgör en grund för våra åsikter. Dessa klichéer och stereotyper påverkar beteendet mot andra 
länder, både dess befolkning och produkter. Uppfattningen om ett land och dess befolkning 
används för att lättare och mer effektivt kunna fatta beslut (Anholt 2007). Ett varumärke 
definieras av Kapferer (2004:13) som ”en delad attraktiv och exklusiv idé inarbetad i 
produkter, tjänster, ställen och/eller erfarenheter”. Anholt (2007) framhåller därför att ett 
lands rykte kan ses som ett varumärke (nation brand) som påverkar inte bara hur andra länder 
ser på nationen, utan även hur befolkningen ser på sig själva. Olika länder har därmed 
varumärkesvärden som övergår till dess produkter. Sådana varumärkesvärden är exempelvis 
tysk ingenjörsteknik, schweizisk precision, svensk design, fransk ”chic” och brittisk klass. 
Likt Made by… har Made in… en avsevärd betydelse. Inom marknadsföringsakademin kallas 
detta för country-of-origin (COO) effekt (Anholt 2007). 
 
COO och dess påverkan är ett väl undersökt område. En av de tidigaste studier om COO 
gjordes av Schooler (1965) där produktursprungets påverkan på kunden undersöktes. Sedan 
dess har flera studier inom området genomförts.  Al-Sulaiti och Baker (1998) har 
sammanställt en litteraturgenomgång över den forskning som skett fram till 1997. Många har 
fokuserat på hur COO påverkar konsumentens uppfattning och värdering av produkter 
(Johansson m.fl. 1985, Nagashima 1970, Schooler 1965) andra på konsumentens partiskhet 
mot sitt hemlands produkter jämfört med andra länders produkter (Levin m.fl. 1993, 
Nagashima 1970, Olsen m.fl. 1993) och hur COO effekten varierar för olika produktgrupper	  
(Bannister	   &	   Saunders	   1978,	  Kaynak & Cavusgil 1983, Reierson	   1966). Roth	   och	   Romeo	  
(1992)	   fokuserade på hur väl olika	   produktgrupper	   och	   länder	   passar	   ihop,	   utifrån	  
konsumentens	  uppfattning	  och	  attityd	  mot	   landet,	   för	  att	  se	  hur	  vissa	  produktgrupper	  och	  
länder	  är	  mer	  kompatibla	  än	  andra.	   
 
Al-Sulaiti och Baker (1998) kommer genom litteraturgenomgången fram till slutsatsen att 
COO är av stor vikt för konsumentens uppfattning om produkter och kan ha en avgörande 
betydelse särskilt i de fall där konsumenten har lite information om produkten eller företaget i 
sig. Denna studie tar avstamp i Al-Sulaiti och Baker (1998) observation: 
 

Results reveal that consumer perceptions differ significantly on the basis of 
product/service and country of origin. The country of origin may be an 
important element in the perceptions consumers have of products and 
services especially where little other information is known. 

(Al-Sulaiti och Baker 1998:150) 
 
Det finns flera definitioner för country-of-origin (COO).  Det kan stå för landet där 
huvudkontoret är och där produktutveckling och marknadsföringsfunktioner är placerade 
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(Johansson m.fl. 1985), vilket ofta är det samma som ”hemlandet” för företaget. En annan 
definition är det land där produkten tillverkas eller sätts samman, vilket då är samma sak som 
Made in… (Bannister & Saunders 1978, Darling & Kraft 1977, Hong & Wyer 1989, 
Nagashima 1970). Den sistnämnda definitionen kan vara svår då produktionen och 
sammansättning kan ske på olika ställen och inte nödvändigtvis i det land där huvudkontoret 
finns. Essoussi och Merunka (2007) delar upp begreppet COO i country-of-design (COD) och 
country-of-manufacturing (COM) för att se hur de tillsammans påverkar konsumenter då en 
produkts COD och COM är olika. Även Samiee (1994) delar upp begreppet i två delar. COO 
definieras som det land företaget associeras med, vilket ofta är ”hemlandet” där huvudkontor 
och huvudfunktioner finns. COO kan vara inneboende i märket, som exempelvis för IBM som 
ses som amerikanskt och Sony som ses som japanskt.  
 
Laroche m.fl. (2005)  kopplar COO effekten till ett lands image och föreslår att ett det bygger 
på en tredimensionell modell. Modellen visar att ett lands image bygger på vad konsumenter 
tror om landet (industriell utveckling och teknologiska framsteg), deras affektion till 
befolkningen och önskvärd nivå av samverkan med landet. Samiee (1994) kallar den påverkan 
som COO eller COM har på konsumenten för country-stereotyping-effect (CSE). Faktorer 
som påverkar konsumenters CSE är tidigare erfarenheter av produkter från landet, personliga 
erfarenheter eller kunskap om landet som dess kultur, människor och politiska system. 
Konsumentens kunskap och erfarenhet kommer från utbildning, media, resor och 
marknadsföring som anspelar på COO som Made in… etiketter, varumärkesnamn, reklam, 
paketering eller andra delar av marknadsföringen (Laroche m.fl.2005, Samiee 1994). 
 

1.2 Problemdiskussion 
Nationella stereotyper införlivas ofta i nationella och multinationella företags tillverkning, 
investeringar och marknadsföringsstrategier (Chattalas m.fl. 2008). Att överföra ett lands 
varumärke till produkter från landet och kommunicera detta kallas nation branding (Anholt 
2005). COO används för positionering och i reklamkampanjer inom de produktkategorier där 
landets rykte är fördelaktigt. De spelar då på stereotypa bilder som konsumenter har av landet 
och dess produkter (Maheswaran 1994). Bruce och Kratz (2007) beskriver hur en unik 
nationell identitet som associeras med ett varumärke bidrar till att skapa ett lyxvarumärkes 
värde. ”Brittisk excentriskhet”, som hos Vivienne Westwood, ” klassiskt brittisk med en 
twist” som hos Paul Smith eller ”italiensk elegans och kvalitet” som hos italienska 
lyxvarumärken som Prada och Gucci, är alla associationer av varumärkets nationella identitet 
som förstärker varumärkets värde.  
 
Bruce och Kratz (2007) menar att modelyxvarumärken är ikoniska, eftersträvansvärda 
(särskilt gällande livsstil) och förstärker kundens status. Lyxvarumarknaden har haft en stor 
tillväxt över det senaste decenniet och kunder blir allt mer varumärkesmedvetna, särskilt den 
yngre kunden, då det gäller just lyxvarumärken. För att behålla en hög nivå av medvetenhet 
hos kunder investerar lyxvarumärken inom mode en stor del av sin budget i 
marknadskommunikation som reklam och produktplacering i välrenommerade tidningar och 
magasin (Bruce och Kratz 2007).  
 

1.3 Problemformulering och syfte 
Mitt intresse ligger i hur modevarumärken använder sig av sin nationella identitet i sin 
varumärkeskommunikation (nation branding) och hur det syns i deras marknadsföring. Vad 
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är ett typsikt brittiskt respektive franskt varumärke och hur kommuniceras det i deras reklam? 
De problemformuleringar som studien har utgått ifrån är; 
 
Vilken varumärkespersonlighet kan skönjas i reklambilderna? Har denna personlighet en 
nationalitet och bygger den i så fall på den nationella stereotypen? 
 
Har varumärkena ett tydligt genomgående nationellt tema eller används berättelser som 
länkar till den nationella stereotypen? 
 
Syftet med studien är således att undersöka hur modelyxvarumärken kommunicerar sin 
nationella identitet genom att analysera deras reklamkampanjer. Genom att först identifiera 
och sammanställa de nationella stereotyperna har stereotyperna kopplats till bildanalysen av 
reklamkampanjerna. 
 
Varumärkeskommunikation omfattar ett stort område. Denna studie fokuserar på COO, 
nationella stereotyper, varumärkesidentitet och reklamkampanjer. Fallföretagen som studeras 
är Chanel och Burberry som har olika COO. Det de har gemensamt är att båda är 
modevarumärken i det övre prissegmentet, även kallad lyxvarumärken. 
 

1.4 Disposition 
I nästa kapitel behandlas den teoretiska referensramen som uppsatsen har tagit sin grund i. 
Där belyses nationella stereotyper, varumärkeskommunikation (specifikt varumärkesidentitet 
och personlighet) samt COO som en del av personligheten. I metodkapitlet redovisas arbetes 
gång och de val som gjorts. Olika aspekter kring bildanalys tas upp och analysmodellen som 
används för bildanalysen presenteras. Kapitlet avslutas med en diskussion om studiens 
trovärdighet. 
 
I kapitel fyra redovisas stereotyperna som framkom från förstudien och resultatet från 
bildanalysen. Dessa delar kopplas här till varandra och analyseras med hjälp av teorin. De 
slutsatser som framkommit presenteras sedan i kapitel fem. I den avslutande diskussionen tas 
egna reflektioner upp kring ämnet och kring uppsatsens tillförlitlighet. Förslag på vidare 
forskning ges. 
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2. Teoretisk referensram 

2.1 Nationella Stereotyper 
Stereotyper representerar individers kognitiva associationer och förväntningar av en 
samhällsgrupp, som exempelvis en nation (Fiske & Taylor 1991). Chattalas m.fl. (2008) delar 
Hilton och von Hippels (1996) definition av stereotyper som trosatser om en viss grupps 
karaktär, utmärkande drag (egenskaper) och beteende. Enligt Dyer (1993) har stereotyper fyra 
funktioner; som ordningsprocess, som en meningsbärande genväg, ett sätt att referera till 
världen och ett uttryck för en persons värderingar och trosatser. Lacey (2009) menar att 
stereotyper även kan beskrivas som uttryck för den dominanta ideologin då de representerar 
en ideologis värderingar. För att klassas som stereotyp måste synen delas av flera personer. 
De kan därmed beskrivas som myter då de ofta anses vara allmänt förnuft. Stereotyper kan 
använda sig av ikoner som en genväg till att ge mening. Exempelvis ”betyder” röda bussar 
London och en person med glasögon representerar en intellektuell person. 
 
Verlegh och Steenkamp (1999) menar att COO fungerar som en kognitiv genväg och länkar 
en produkt till ett associativt nätverk av kulturellt delade nationella stereotyper. De nationella 
stereotyperna har en kognitiv, känslomässig och normativ innebörd. Den kognitiva 
innebörden är att den nationella stereotypen fungerar som en tumregel som hjälper 
konsumenten att dra slutsatser om produktens kvalitet. Den känslomässiga funktionen är att 
konsumenten länkar produkten till positiva eller negativa attityder kopplat till den nationella 
stereotypen. Den normativa innebörden är att stereotypen kan ha en normgivande betydelse 
för konsumentens köpvanor då de använder sig av den för att följa önskvärda sociala normer 
om vad som är ”korrekt”. 
 
Chattalas m.fl. (2008) använder sig av Fiskes m.fl. (1999) så kallade stereotype content model 
(SCM) för att undersöka förhållandet mellan COO och nationella stereotyper. Enligt SCM 
föreslår Chattalas m.fl. (2008) att den nationella stereotypen bygger på två dimensioner; 
uppfattning om graden av värme (hjärtlighet) och uppfattning om landets kompetens. Varje 
dimension delas upp i sex egenskaper eller karaktärsdrag. För värme är de vänlighet, 
uppriktighet, värme, pålitlighet, godsinthet och välmenande. De sex egenskaperna för ett 
lands uppfattade kompetens är effektivitet, självsäkerhet, konkurrenskraftighet, kompetens, 
självständighet och intelligens. Även om de två dimensionerna är självständiga har det visat 
sig att ett lands stereotyp ofta anses vara positiv gällande en dimension, värme eller 
kompetens, men generellt sett inte på båda. Den nationella stereotypens innebörd varierar 
beroende på om det är hedonistiska eller utilistiska produkter (Chattalas m.fl. 2008). 
Hedonistiska produkter definieras som produkter med en känslomässig 
konsumtionsupplevelse (njutningsprodukter) där de bedöms efter hur mycket njutning de ger, 
medan utilistiska produkter har en kognitiv köpupplevelse (nyttoprodukter) och bedöms efter 
hur väl de fungerar (Chattalas m.fl. 2008, Leclerc m.fl. 1994). Chattalas m.fl. (2008) 
argumenterar för att länder som uppfattas ha högre värme och lägre kompetens har lättast att 
exportera hedonistiska produkter medan länder med ansedd hög kompetens och lägre värme, 
har lättast att exportera utilistiska produkter (se figur 1). 
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Figur 1 Efter Chattalas m.fl. (2008:69) National Stereotype Dimension. 

 

2.2 Varumärkeskommunikation 
Kapferer (2004) menar att varumärken kan definieras utifrån olika perspektiv och funktioner. 
Ur ett konsumentbaserat perspektiv är det mentala associationer hos konsumenter som ökar 
värdet på en produkt eller service. Från ett finansiellt perspektiv kan det ses som en 
immateriell tillgång, beroende av andra materiella resurser och som ger finansiellt värde. Den 
juridiska definitionen är att det är ett tecken eller en uppsättning tecken som certifierar en 
produkt eller tjänsts ursprung och differentierar det från andra produkter eller tjänster. 
Sammanfattningsvis kan ett varumärke beskrivas som ”en delad attraktiv och exklusiv idé 
inarbetad i produkter, tjänster, ställen och/eller erfarenheter” (Kapferer 2004:13). Desto fler 
som delar denna idé, ju större inflytande har varumärket. Hur starkt varumärket är mäts i 
brand equity. Kapferer (2004) delar upp brand equity i tre nivåer; varumärkets tillgångar, 
vilket påverkar varumärket styrkor, vilket i sin tur generar värde för rörelsen. Brand equity 
definieras enligt Aaker (2002) som ett varumärkes tillgångar och symboler som ökar en 
produkt eller tjänsts värde till kunden. En av dessa tillgångar är varumärkesassociationer där 
varumärkesidentitet spelar en central roll. Associationer hjälper kunden att behandla 
information, skapa positiva attityder och känslor till varumärket samt att ge denne en 
anledning till att köpa in i varumärket. 
 

2.2.1 Varumärkesidentitet 
Varumärkesidentiteten ger varumärket mening och syfte, en riktning. Identiteten kan 
kommuniceras genom exempelvis varumärkets namn, uttalade visioner, slogans och 
reklamkampanjer. En varumärkesidentitet erbjuder kunden värde genom funktionella och 
emotionella fördelar. Varumärken och produkter kan fungera som symboler för en persons 
självuppfattning och ger med detta även ett värde till kunden genom att denne kan 
kommunicera sin önskade självbild. Förhållandet mellan kunden och varumärket blir därmed i 
många fall ofta starkt. Självuttryckande fördelar är kopplade till kundens bild av sig själv och 
sin personlighet eller den image kunden strävar efter (Aaker 2002). 
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Aaker (2002) delar upp identiteten i 12 dimensioner runt fyra perspektiv; varumärke som 
produkt, som organisation, som person och som symbol (se figur 2). Genom att se på 
varumärket ur olika perspektiv får den struktur och djup.  
 

 
Figur 2 Efter Aakers (2002:79) modell för varumärkesidentitetens 12 dimensioner 

 
Enligt Aaker (2002) behandlar konsumenten ofta varumärket som om det vore en människa, 
särskilt när det gäller meningsfulla produkter som kläder och bilar.  Ett varumärkes 
personlighet kan beskrivas som de mänskliga karaktärsdrag ett varumärke associeras med. 
Det kan beskrivas utefter demografiska faktorer (ålder, kön, samhällsklass och ras), efter 
livsstil (intressen, åsikter och aktiviteter), samt efter personlighetsdrag (varm, rolig, 
sentimental etcetera). Karaktärsdragen kan vara produktrelaterade eller icke-
produktrelaterade. De produktrelaterade karaktärsdragen som påverkar personligheten är pris, 
paketering, attribut och produktkategori. De icke produktrelaterade är exempelvis 
användarens image, symboler, ålder, reklamstil, COO, företagsprofil, företagsledare och 
kändissamarbeten. Brand Personality Scale (BPS) är en skala framtagen för att mäta och 
strukturera varumärkens personlighet. De fem karaktärsdrag som är framträdande för 
varumärken är kompetens, ärlighet, spänning, strävsamhet och sofistikation. Var och en av 
dessa karaktärsdrag kan i sin tur delas upp i femton olika sidor (se figur 3). Ärlighet används 
ofta av varumärken som vill spela på sitt kulturarv. De potentialer som det karaktärsdraget har 
gör att många varumärken använder genuinitet och autentiskhet som kärnvärden. Genom att 
vara ”genuin” och spela på sitt kulturarv kan varumärken fånga den tilltro och emotionella 
länk till varumärket som ett sådant kulturarv ger. Heritage brands (varumärken med 
kulturarv) är ofta bland de äldsta i sin produktkategori och har karaktärsdrag främst från 
”ärlighetskategorin” (Aaker 2002). 
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Figur 3 Efter Aakers (2002:144) Brand Personality Scale (BPS): de stora fem. 

 
COO kan vara en del av identiteten både när man ser på varumärket som en person och som 
en produkt. Genom att associera det med ett land eller en region ökar varumärkets 
trovärdighet. Modevarumärket Chanel ses som evigt franskt medan Swatch klockor är 
schweiziska och Mercedes bilar är tyska. Aaker (2002) menar att associationen till landet kan 
antyda att varumärket är av bättre kvalitet om landet eller regionen är känd för ett specifikt 
kulturarv, vilket gör dem till bäst inom den produktgruppen. Varumärkets personlighet kan 
även ha en nationalitet som stärker varumärket och som kan användas effektivt i 
marknadsföringen.  
 
Anholt (2007) menar att varumärkesnamn används som genvägar för att snabbt kunna ta 
välinformerade beslut. Genom att anta ett utländskt namn eller en utländsk stavning av ett 
varumärkesnamn försöker en del företag utlösa kulturella stereotyper vilket påverkar 
konsumentens attityd gentemot deras produkt och produktupplevelsen då det förstärker 
varumärkets trovärdighet (Chattalas m.fl. 2008, Leclerc m.fl. 1994, Samiee 1994). Att anta ett 
annat lands varumärke kallas foreign branding och har studerats av Leclerc m.fl. (1994). 
Inom klädindustrin, och speciellt gällande hedonistiska produkter, antas ofta ett franskt eller 
italienskt namn för att deras nationer associeras med de ”varma” egenskaperna och har en 
fördelaktig image gällande modeprodukter (Chattalas m.fl. 2008, Samiee 1994). 
 
Varumärkespersonligheten skapar brand equity på olika sätt. Den kan fungera som ett sätt för 
kunden att uttrycka sig själv, skapa ett förhållande mellan varumärket och kunden eller genom 
att representera funktionella fördelar. När varumärken används som uttrycksmedel för 
konsumentens identitet, används deras kulturella innebörd för att konstruera och bestyrka 
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identiteten. Varumärket uttrycker en kunds livsstil och personlighet, både som personen ser 
sig själv eller som den vill bli sedd (Aaker 2002). Holt (2004) benämner de varumärken som 
ger konsumenten så kallade identitetsvärden för identitetsvarumärken. De varumärken som 
lyckas fånga de ideal som deras kunder värderar och gör det framgångsrikt blir ikoniska 
varumärken. Kulturella ikoner är symboler för ideal i samhället och kan ses som en 
summering och representation av viktiga idéer. Människor tenderar att identifiera sig starkt 
med ikoner. De fungerar som ett rättsnöre i samhället då dess betydelse är starkt förankrat och 
kontinuerligt refererat till genom journalistik, politik, nöje och reklam. 
 

2.2.3 Utmärkande för lyxvarumärken 
Beverlands (2004) modell för lyxvarumärken har sex dimensioner; kulturarv, marknadsföring, 
endorsement (bekräftelse utifrån), produktintegritet (kontroll över tillverkningen), höga priser, 
flaggskeppsbutiker och andra konceptbutiker (kontrollerad distribution). Kulturarv och 
historik är två viktiga dimensioner som lyxvarumärken länkar till genom berättelser och 
regelverk. Regelverk kan vara att behålla varumärkets distinkta stil och se till att utveckla den 
stilen samtidigt som den förblir distinkt för varumärket. Berättelser kan handla om exempelvis 
grundaren, nya produkter eller strategier. Dessa länkar till det förflutna förstärker varumärkets 
kultur och används i marknadsföringskampanjer. Associationsberättelser länkar varumärket 
till kända personer som använt produkten eller visar på varumärkets association till sport, film 
eller händelser (Beverland 2004). Bruce och Kratz (2007) kallar detta för celebrity 
endorsement, då en känd person stödjer ett varumärke och bekräftar det. Även i reklam 
används ibland celebrity endorsement då kända personer anlitas för att vara med i 
reklamkampanjer, som Madonna för Jean-Paul Gaultier och Nicole Kidman för Chanel.  
 
Moore och Birtwistle (2005) har utvecklat Beverlands (2004) modell för lyxvarumarknaden 
till att gälla lyxvarumärken inom mode. En dimension som har lagts till i Moore och 
Birtwistles (2005) modell är ikoniska produkter och design samt symboler för varumärken. 
Där är även designern som ansikte för varumärket medräknad. Dessa igenkänningstecken för 
varumärken är av stor betydelse då de har ett ansenligt ekonomiskt värde och används i 
marknadsföringssyfte. Exempel på sådana symboler är Guccis emblem med dubbla ”G” samt 
Chanels sammankopplade "C:n”. Bruce och Kratz (2007) framhäver Chanels parfym ”no 5” 
som ett exempel på en av Chanels ikoniska produkter.  
 

2.3 Hur varumärken kommuniceras visuellt 

2.3.1 Stil 
Stil definieras av Schmitt och Simonson (1997:84) som en ”distinkt egenskap eller form, ett 
uttryckssätt”. Det kan kopplas till en individ, en grupp eller en organisation. En stil har flera 
funktioner för ett företag. De differentierar produkter och tjänster, skapar uppmärksamhet för 
varumärken, hjälper kunder att kategorisera och systematisera produkter samt skapar 
intellektuella och emotionella associationer. Det är därför viktigt vid skapandet av en 
varumärkesidentitet att genom estetik associera varumärket till en speciell stil. 
 
De olika primära elementen som bygger upp ett varumärkes stil kan kopplas till människans 
fem sinnen; syn, hörsel, känsel, lukt och smak. Inom marknadsföring och särskilt vid tryckt 
reklam är de främst den visuella stilen som det kretsar kring. De olika elementen som bygger 
upp den visuella stilen är form, färg, mönster, linjer och typsnitt. De mest betydelsefulla 
elementen är färg och form. (Schmitt och Simonson 1997) 
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Schmitt och Simonson (1997) menar att färger har en betydande roll i varumärkets identitet 
och kan fungera som den största utmärkande egenskapen för varumärket. Färger väljs för att 
ge rätt associationer och kan användas för att identifiera olika produktlinjer. Nyanser som röd, 
gul och orange upplevs som extroverta, varma och energiska medan gröna, lila och blå 
nyanser upplevs som mer introverta, kalla och lugna. Exempelvis upplevs gul som gladlynt, 
spännande, impulsiv, tillgiven och gemytlig. Röd ses som social, spännande, äventyrlig, 
kraftfull och beskyddande. Svart, vit, silver och guld kallas prestigefärger. Svart upplevs som 
mörk och mystisk medan vit associeras till soligt väder, lycka, att vara aktiv, renhet och 
oskyldighet. Guld, silver och andra metalliska färger skapar en känsla av lyx och elegans och 
används ofta i det syftet. Lacey (2009) hävdar att färger är sociala koder som har en innebörd 
för åskådaren. Röd associeras med passion och våld medan blå associeras med kyla och 
melankoli. Även när det gäller färger pratas det om stereotyper som vitt och svart som kan 
associeras med det goda och det onda. 
 
Schmitt och Simonson (1997) framhåller att typsnittet ger ord en ökad mening genom att det i 
sig skapar associationer. Ett varumärkes typsnitt ska passa ihop med varumärkesidentiteten 
och ska kunna beskrivas utefter samma egenskaper. Genom att välja rätt typsnitt 
kommuniceras de värden som varumärket står för. Rundade, fylliga bokstäver utan seriffer 
uppfattas som vänliga medan smala, långa bokstäver med seriffer uppfattas som eleganta. 
Kursiva bokstäver ger intryck av att vara stiliga och högtidliga medan typsnitt som ser ut som 
de är handskrivna ger intryck av att vara jordnära och rikta sig till människor. Gemena 
bokstäver upplevs som djärva och ger ett underdrivet intryck. Versaler däremot ger ett 
aggressivt och auktoritärt intryck. 
 

2.3.2 Teman 
Schmitt och Simonson (1997) beskriver hur teman används för att uttrycka ett varumärkes 
eller ett företags karaktär för positionering. Genom att ge referenspunkter sätts organisationen 
eller varumärket in i ett större sammanhang. Vid skapande av teman analyseras 
organisationens värderingar, mål, kulturarv, varumärkesidentitet samt organisationens kunder 
och konkurrenter. Den omgivande kulturen kan ses som en databas ur vilken teman kan 
fångas upp. De olika områdena som kan ge upphov till teman är den fysiska världen, religion, 
politik, historia, filosofi, konst, mode samt populärkultur. Teman uttrycks genom olika 
kanaler som företags- eller varumärkesnamn, symboler, historier, koncept eller en 
kombination av dessa. Victoria’s Secret är ett underklädesföretag vars estetik bygger på ett 
engelskt tema. Företaget är amerikanskt, men genom att framstå som engelskt försöker de 
paketera ”sexighet” som ”romantiskt”. ”Engelskheten” genomsyrar företaget. De använder 
brittisk stavning, kundtjänsten har en brittisk dialekt och den adress som uppges är i London. 
Deras reklam använder bilden av engelsk lantstil med hästar, aristokratisk inredning, 
utsmyckade och rikligt dekorerat miljöer. Den livsstil som de spelar på kan beskrivas som en 
romantisk, attraktiv och mysig brittisk livsstil. 
 

2.3.3 Koder och tecken 
Hansson m.fl. (2006) menar på att reklambildens syfte är att sälja. För att nå och övertala 
kunden används bilder som förmedlar en känsla. De säljer inte bara en produkt utan även 
drömmar, identiteter, förhoppningar och längtan. Lacey (2009) påpekar att producenten ofta 
använder koder och konventioner för att tydligt kommunicera med åskådaren. Hansson m.fl. 
(2006) menar att språket ses som ett system av tecken som i sin tur består av uttryck och 
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innehåll. Uttryck är det en person ser eller uppfattar med sina sinnen; hör, ser, känner, luktar 
etcetera. Alla uttryck uppfattas inte som tecken. Det är när uttrycket kopplas till innehåll som 
det blir ett tecken.  Koder, likt ett regelverk, används för att kunna tolka tecken.  
 
Lacey (2009) delar upp en bild i subjektet/en, belysning och omgivning. De tre faktorerna 
bildar kodade tecken som kan tolkas. Vid bildanalys finns tre typer av koder; tekniska, 
symboliska och skrivna. Tekniska koder är betydelsen av ljussättning, kameravinkel och 
perspektiv etcetera. Symboliska koder är ickeverbal kommunikation och sociala koder som 
existerar i ett samhälle. Skrivna koder är speciella språk som är socialt kodade.  
 
Analyseras de tekniska koderna påverkar närhet och distans vad bilden kommunicerar. 
Avståndet kan delas upp i långdistans, medeldistans, närbild och extrem närbild.  
Långdistansperspektivet har ett mer opersonligt och formellt tilltal medan medeldistans har ett 
socialt tilltal och närbilden har ett mer personligt eller intimt tilltal (Hirdman 2002) . Hirdman 
(2002) och Lacey (2009) påpekar kameravinkelns betydelse för maktförhållandet mellan 
föremålet i bilden och åskådaren. Är bildens perspektiv tagit ovanifrån där åskådaren ser ner 
på subjektet har åskådaren övertaget och det motsatta gäller med en bild tagen underifrån. 
Parallellperspektivet menar Hirdman (2002) sätter åskådaren och föremålet på samma 
maktnivå som jämbördiga. 
 
Lacey (2009) menar att en ickeverbal kommunikation som kroppsspråket, har visats vara 
kulturellt betingat och lärs in likt det verbala språket. Dessa tecken bildar därmed symboliska 
koder. Hirdman (2002) tar upp kroppsretoriken, som gester och poser, och hur de förmedlar 
olika sinnesrörelser; glädje, sorg, allvar, lekfullhet etcetera. En bortvänd blick kopplas ofta till 
den samhällseliten medan ett leende skapar en relation mellan åskådaren och subjektet och 
framställer subjektet som lättillgänglig och oproblematisk. Subjektets blick, om den möter 
åskådaren, blickar bort eller samspelet mellan andra subjekt i bilden, ger olika intryck. Den 
bortvända blicken kan förstärka bilden av objektet och ger en bild av att personen är för 
upptagen för att märka fotografen. Den mötande blicken kan användas för att ge illusionen av 
intimitet med subjektet men den kan även anses som mer utelämnande än den bortvända 
blicken. Andra symboliska koder är enligt Lacey (2009) ansiktsuttryck, där ögonbrynen har 
en stor inverkan när det gäller att förmedla sinnesrörelsen, gester, hållning, kroppskontakt och 
kläder. Även frisyren berättar något om personen i bilden. 
 
Hansson m.fl. (2006) tar upp hur kodade tecken kan bildas då rörelse i en bild skapar en 
gestalt i förhållande till de element som är stilla. Även tomhet och tystnad är tecken som har 
betydelse vid tolkningen av en bild. Skuggor är metonymiska tecken då de kan berätta om 
saker som finns utanför bilden och hjälpa betraktaren att dra slutsatser om världen utanför 
bilden. De kan exempelvis avslöja ett föremåls storlek, relation till andra föremål och läge. 
Lacey (2009) framhäver hur ljus kan användas för att uttrycka något och förmedla en viss 
känsla. Frågor som kan ställas är varifrån kommer belysningen? Är alla ljuskällor lika 
intensiva och vilken färg är ljuset?  
 
Tecken sammanställs i teckenkedjor. Helhetstecken kan brytas ner i deltecken där vissa är 
mer dominanta än andra. Mindre deltecken kan även ingå i större deltecken som exempelvis 
ansiktsuttryck, gester och kroppsställning. Tecknen kan kopplas samman utifrån deras relation 
tillvarandra där närhet vs. distans, samt likhet vs. olikhet, har en inverkan. (Hansson m.fl. 
2006) 
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2.4 Sammanfattning av teoretiska referensramen 
Nationella stereotyper införlivas ofta i nationella och multinationella företags 
marknadsföringsstrategier, som vid positionering och i reklamkampanjer (Chattalas m.fl. 
2008, Maheswaran 1994). Ett varumärke har en identitet som kan ses ur olika perspektiv. Som 
produkt har den en COO och som en person kan den även tillskrivas en nationalitet. COO är 
därmed en del av varumärkesidentiteten och kulturarvet. Genom att länka till sin 
nationalitet/COO kan varumärkets trovärdighet öka (Aaker 2002). För lyxvarumärken och 
heritage brands är varumärkets kultur och historia av stor betydelse. Huvudsyftet med denna 
studie är att undersöka hur modelyxvarumärken kommunicerar sin nationella identitet genom 
att analysera deras reklamkampanjer. För att svara på syftet ställdes frågor som: 
 
Vilken varumärkespersonlighet kan skönjas i reklambilderna? Har denna personlighet en 
nationalitet och bygger den i så fall på den nationella stereotypen? 
 
Teman används för att sätta varumärket in i ett större sammanhang och uttrycka varumärkes 
karaktär vid positionering. För att skapa teman används referenspunkter som kan hämtas från 
bland annat organisationens värderingar, kulturarv och varumärkesidentitet (Schmitt och 
Simonson 1997). Genom att dissekera bilderna i analysdelen kan olika referenspunkter 
urskiljas och kopplas till de nationella stereotyperna. De frågor jag har arbetat efter är således: 
 
Har företagen ett tydligt genomgående tema i sina reklamkampanjer? Tydliggörs detta tema 
genom nationella stereotyper? 
 
Berättelser används för att länka heritage brands eller lyxvarumärken till sin historia för att på 
så sätt stärka varumärket (Aaker 2002, Beverland 2004). Den historia som reklamen länkar till 
har ett kulturellt och nationellt fingeravtryck som är en del av kulturarvet. Ytterligare en 
delfråga var därmed: 
 
Används berättelser som länkar till den nationella stereotypen? 
 
Dessa frågor har legat som underlag för analysmodellen som presenteras i nästa kapitel och 
har tillsammans med den utgjort en grund för analysen.  
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3. Metod 

3.1 Undersökningsmetod 

3.1.1 Förstudie: stereotyper 
För att få en allmän bild av nationella stereotyper och för att kunna bestämma riktningen på 
min studie gjorde jag en förstudie på Internet. Med hjälp av bestämda sökord försökte jag få 
en bild av den generella stereotypen av olika nationer på internet. Innehållsanalys är en 
kvantitativ studie som handlar om att ge generella beskrivningar och att se samband 
(Sveningsson m.fl. 2003). 
 
Jag började med att ”surfa” omkring och söka på vissa sökord och klickade mig vidare.  Med 
tiden utformades mer klara och tydliga sökord som passade studien. Sökverktygen jag 
använde var främst google och youtube. De sökord jag kom fram till och sedan använde var 
nationen + image of, stereotype, known for. Jag sökte även på nationalitet som exempelvis 
italian. De allmänna sökord som jag använde var: stereotypes, stereotypes in fashion, 
nationella stereotyper, national stereotypes in fashion, stereotyper i media. 
 
Informationen som sökningarna gav var om hur olika nationaliteter porträtteras i media samt 
människors subjektiva uppfattning av andra nationaliteter genom olika forum som 
answers.yahoo.com och reseforum, filmer på youtube samt olika sidor tillägnade att beskriva 
länder och deras stereotyper. En del av det som står på forumen är högst subjektiva och ibland 
negativa och överdrivna åsikter om andra länder. För min studie var många av stereotyperna 
och åsikterna inte relevanta och jag fokuserade därför på de stereotyper som kan tänkas 
användas inom området marknadsföring och mode. Redan där gjorde jag därmed ett urval 
som påverkar studien och dess resultat. I och med att en del av informationen var enskilda 
individers privata och inskränkta attityder, som enligt min bedömning var irrelevant för 
studien, tror jag inte denna påverkan är alltför märkbar. 
 
Kartläggningen av utvalda länders stereotyper har sedan legat som grund för min analys där 
jag kopplade bildanalysen till de stereotyper som jag sammanställt. 
 

3.1.2 Urval: val av länder och varumärken 
Sveningsson m.fl. (2003) framhåller betydelsen av att veta vad och för vilka studiens resultat 
ska ge kunskap. Urvalet handlar om generaliserbarhet och vad som är praktiskt och 
ekonomiskt genomförbart.  
 
För att välja vilka länder och varumärken som skulle undersökas läste jag in mig på ämnet 
och tog hjälp av förstudien. Det första urvalet var vilka nationer som skulle ingå. Från att ha 
börjat med en lista på sju länder med framträdande modedesigners, kortades listan under 
arbetets gång ner till två länder. Orsakerna till varför jag var tvungen att begränsa mig 
berodde på studiens storlek och tidsbrist. Jag kom även fram till att istället för att få en ytlig 
bild av varje land var det för mig intressantare att studera två länder, som båda har välkända 
modevarumärken i lyxsegmentet, men vars stereotyper skiljer sig i stor utsträckning. Därför 
blev det till slut Storbritannien och Frankrike som jag valde att studera. Dessa var de länder 
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som dels utmärker sig genom att ha ett antal internationellt kända modevarumärken och 
tydliga stereotyper som kunde kopplas till dem.  
 
Därefter valdes modevarumärken som på något sätt signalerar sin nationalitet i sin 
beskrivning av varumärket eller dess vision. Jag valde att fokusera på lyxvarumärken som 
annonserar i tidningar och magasin som Vouge och ELLE. 
 

3.2 Observation och tolkning 
Studien är kvalitativ då jag genom att analysera ett fåtal reklambilder gör en djupare analys av 
fenomenet (Sveningsson m.fl. 2003). Av den anledningen kan inga generella slutsatser dras, 
utan jag kan endast uttala mig om de fall som jag har studerat. Studien visar dock på 
tendenser och bidrar med ny kunskap och som kan undersökas vidare. 
 
Vid kvalitativa studier förutsätts att forskaren kommer att påverka studien genom sin 
världsbild och sina intressen. (Sveningsson m.fl. 2003) Min förförståelse för ämnet grundar 
sig i studier i marknadsföring och varumärkeskommunikation, samt i mitt intresse för mode.  
 
Både i min förstudie och i bildanalysen har jag valt att inte delta på något sätt i det som finns 
utan observera och notera obemärkt. Genom att göra en dold observation påverkar inte min 
närvaro studien. 
 

3.2.1 Bildanalys  
Det är viktigt att bestämma vad som är analysobjektet och vilka delar som ska analyseras. Jag 
har fokuserat på tryckta reklamkampanjer och genom att ge en rik beskrivning av bilderna har 
jag försökt identifiera speciella mönster.  
 
Analysobjektet kan delas in i fyra olika kontexter. Inre kontext är huvudpunkten för det 
material som ska undersökas som exempelvis en speciell tankekedja i en bild. Den yttre 
kontexten är de tecken som finns utanför den inre kontexten och som påverkar den. Text som 
påverkar en bild är exempel på den yttre kontexten. Sändar- och mottagarkontext handlar om 
hur tolkningen påverkas av vetskapen om sändaren respektive mottagarens individuella 
bakgrundsfaktorer (bildning, erfarenheter, kunskap) (Hansson m.fl. 2006). 
 
Vid bildanalys, som utgår från semiotikens begreppsförklaring, spelar tecken en central roll. 
Sanders Pierces teckentriad delar upp tecken i ikoner, index och symboler. Ikoniska tecken 
kan exempelvis vara foton, bilder eller grafisk design som får betydelse genom att likna det 
den representerar. Index tecken har ett direkt förhållande till vad det representerar, ett 
orsakssamband där tecknets betydelse kan räknas ut genom förhållandet. Symboler däremot 
får betydelse genom konventioner som måste läras in vilket kräver kunskap om kulturen för 
att kunna tolka det kodade tecknet (Hansson m.fl. 2006). 
 
Ett tecken kan med hjälp av associationer skapa nya (kodade) tecken och man skiljer därför på 
kärnbetydelsen av tecknet, det omedelbara påtagliga (det man ser) vilket i semiotiken kallas 
denotationer, och dess associationer som det ger (bibetydelser), som kallas konnotationer. 
Konnotationer är både kulturella associationer och privata associationer och påverkas därför 
även av en persons upplevelser och erfarenheter (Hansson m.fl. 2006). Tecken kan ta på sig 
värden från det dominerande värdesystemet och få dem att verka naturliga. Myter är 
konnotationer som verkar vara denotationer, vilket gör att myter kan inge mening i 
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kommunikationen utan att verka göra det. Att dekonstruera myter kan därför vara svårt då de 
kan verka naturliga och inte ifrågasätts (Lacey 2009). Detta är något jag har försökt ta hänsyn 
till vid min analys. 
 
Ett begrepp inom bildanalys är diskurs. Diskurs är hur information kommuniceras eller tolkas. 
Det är inte informationen i sig som är en diskurs och beskrivs den helt utan vinklingar sker 
ingen diskurs. Däremot om informationen sätts in i ett meningsbärande sammanhang finns en 
diskurs, det vill säga när informationen kommuniceras och ges speciella vinklingar där det 
antyds, underförstås eller klart uttryckts åsikter angående det som kommuniceras. En diskurs 
innehåller kodade värderingar där information beskrivs och tolkas från en viss synvinkel 
(Hansson m.fl. 2006).  
 

3.2.2 Analysmodell 
För att skapa en analytisk struktur i det empiriska materialet och kunna göra meningsfulla 
tolkningar av observationerna utarbetade jag ett analysschema utifrån Hanssons m.fl. (2006) 
analysschema och Lacey (2009). 
 
Först började jag med att beskriva analysobjektets denotativa nivå för att sedan undersöka 
analysobjektets konnotativa nivå (kulturella associationer och privata associationer som 
tecken ger).  
 
ANALYSMODELL 
 
Tekniska koder: 

• Ramen 
• Perspektiv (uppifrån, nedifrån, parallellperspektiv) 
• Vinkel 
• Avstånd till subjekt (närhet vs distans) 
• Ljussättning 

 
Symboliska koder: 

• Omgivning 
• Subjektet: ansiktsuttryck, kroppsspråk, gester, hållning, kroppskontakt, kläder och 

frisyr 
• Förankring: genom en text eller slogan 
• Juxtaposition: vad subjektet placeras bredvid, information som påverkar uppfattningen 

av bilden (Lacey 2009). 
 
Stil: 

• Färg 
• Typsnitt 

 
Teman 

• Något speciellt tema som kan skönjas 
 
För att dissekera bilderna följde jag analysmallen, men valde sedan i analysdelen att skriva 
om var bild för sig där jag lägger ihop delarna igen för att på ett enklare och mer förståligt sätt 
redovisa för min analys. Bildanalysen ska även ses i ljuset av frågorna som jag ställde i det 
teoretiska kapitlet. 
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3.3 Uppsatsens trovärdighet 
Validitet är ett mått på datas relevans, hur bra det representerar fenomenet, och bygger på två 
parametrar; giltighet och relevans. Giltigheten avgörs av hur väl data och teori stämmer 
överens medan relevansen har att göra med hur nära observationerna kommer ”verkligheten” 
(Andersen 1998, Sveningsson et al. 2003). 
 
Enligt (Sveningsson et al. 2003) är det ofta en mindre grupp aktiva deltagare på nätet medan 
många är passiva, så kallade lurkers. Eftersom jag endast kan studera de aktiva deltagarna kan 
därför bilden för stereotyper på nätet bli missvisande. I mina observationer på internet var det 
därmed viktigt att komma ihåg denna snedvridning och försöka kompensera det med att hitta 
information i vetenskapliga artiklar där stereotyper för länder indikeras. 
 
Studiens som genomfördes var kvalitativ och inom kvalitativ forskning är kunskapssynen att 
vi endast kan förstå verkligheten genom ett visst perspektiv, att det är nödvändigt för en 
djupare förståelse (Sveningsson et al. 2003). Därmed påverkas uppsatsens trovärdighet. Vid 
bildanalysen kan min egen förförståelse och mitt intresse för mode därför ha påverkat 
tolkningen och bidragit till en diskurs. Jag försökte dock vara kritisk till mitt eget tolkande av 
texten/bilden och har ifrågasatt det jag kommit fram till. 
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4. Resultat och tolkning 

4.1 Burberry 
Burberry grundades 1856 i England av Thomas Burberry. Märket är känt för att ha utvecklat 
gabardin tyget och från det trenchcoaten som användes av militärer under andra världskriget. 
Linningen i trenchcoaten har kommit att bli ett av deras igenkänningsmärken, den distinkta 
Burberryrutan (Moore och Birtwistle 2004). Moore och Birtwistle (2004) understryker deras 
tydliga positionering som ett autentiskt brittiskt livsstilsmärke och ett prestigefyllt och 
exklusivt varumärke. De kommuniceras sitt varumärke genom reklamkampanjer, 
modevisningar och redaktionsproduktplacering. Reklamkampanjerna visas i ledande mode- 
och livsstilsmagasin.  
 

4.1.1 Storbritanniens nationella stereotyp 
Storbritanniens varumärke (nation brand) kan kort beskrivas som ”brittisk klass” (Anholt 
2007) och den stereotyp som dominerar andra länders uppfattning om Storbritannien är just 
Englands överklass. Som ett kvitto på det är att många kallar Storbritannien för enbart 
England1. Storbritannien associeras med kungligheter, Eton (ett känt universitet), rugby, 
cricket, te, regn och återhållsamhet2. Ett exempel på det är Victoria’s Secret som utger sig för 
att vara engelskt och spelar på bilden av den engelska lantbygden med hästar och 
aristokratiska miljöer (Simonson och Schmitt 1997).  
 
Storbritanniens största tillgång enligt Anholt (2005) är dess människor. De ses som bildade, 
ärliga, artiga, pålitliga och intelligenta. Andra egenskaper som tillskrivs britter är att de är 
sofistikerade, kultiverade, tänkare, stolta och snobbiga, men även artistiska och fashionabla3. 
Britter sägs vara reserverade i både sättet, klädseln och i tal och kända inte bara för deras 
artighet utan även för deras speciella typ av humor4.  
 
Storbritannien associeras även med musik5. 1960-talets Swinging London, punken på 1970-
talet och fenomenet Cool Britannia, ett uttryck som myntades för att beskriva Londons på 90-
talet då ekonomin, musik-, konst- och modescenen blomstrade i staden, har bidragit till att 
framställa London som en ”cool” stad. Mcguire och Elliott (1996) skrev artikeln ”London 
Reigns”, som sägs ha initierat fenomenet Cool Britannia då de skrev att London är ”the	  
coolest	  city	  on	  the	  planet”	  (Mcguire	  och	  Elliot	  1996). Anholt (2007) menar att popmusik ökar 
ett lands ansedda kultur då de står för kreativitet, fantasirikedom, flexibilitet, street credibility 
(trovärdighet) och att ha roligt. Bruce och Kratz (2007) poängterar just denna blandning av 
klassiskt och att ha roligt då de beskriver brittiska modedesigners Vivienne Westwoods stil 
som ”brittisk excentriskhet”, och Paul Smith som att vara ”klassiskt brittisk med en twist”. 
 

                                                
1 http://tvtropes.org/pmwiki/pmwiki.php/Main/NationalStereotypes (2010-‐01-‐13)	  
2 http://blogs.projectbritain.com/2009/05/british-‐stereotypes.html (2010-01-14)	  
http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061113091551AAsSUt4 (2010-01-14) 
3 http://blogs.projectbritain.com/2009/05/british-‐stereotypes.html (2010-01-14)	  
http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061113091551AAsSUt4 (2010-01-14) 
4 http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/questions/index/people.htm (2010-01-14) 
5 http://blogs.projectbritain.com/2009/05/british-‐stereotypes.html (2010-01-14)	  
http://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061113091551AAsSUt4 (2010-01-14) 
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4.1.2 Bildanalys och tolkning 
Bild 1 visar en kvinna som ligger avslappnat på marken och tittar över axeln in i kameran. 
Trots närdistansen är kvinnans blick opersonlig då hon ointresserat vänder sig och möter 
åskådarens blick. I bakgrunden syns en hund och en person som håller i hunden, men vars 
ansikte inte har tagits med i bilden. Träd skymtar i bakgrunden och associationerna som 
bilden ger är att de är ute på landet. Kvinnan har en trenchcoat med Burberryrutan och bilden 
förankras även med Burberryloggan och en adress. Med hjälp av dessa tecken 
juxtapositioneras bilden. De konnotationer som bilden ger är att kvinnan är förmögen och att 
hon inte bara är ute på en gräsmatta utan på ett landsgods. 
 

 
Figur 4 Burberry bild 1 

 
I bild 2 är fokuset på en kvinna som verkar springa 
över en gata med ett paraply i handen. I bakgrunden 
syns en taxibil och en polis som pratar med föraren. 
Hus syns i bakgrunden vilket gör att åskådaren kan 
anta att det är i en stadsmiljö. Bilden är taget med 
ett underifrånperspektiv vilket sätter kvinnan i 
bilden i en dominerande position. Detta förstärks av 
att hon verkar hoppa ut i gatan framför bilen och 
stoppa trafiken. Hon verkar dock obekymrad och 
ler in i kameran. Därmed fås en känsla av att hon är 
självsäker. Hon har på sig den klassiska 
Burberrytrenchen och scarfen och paraplyet har den 
ikoniska Burberryrutan. Bilden förankras ytterligare 
genom texten ”Burberry Brit” och ”New fragrance 
for women, available at Burberry, Bloomingdale’s 
and Nordstrom”. En bild på parfymflaskan finns i 
nedre högra hörn och även parfymflaskan har 
Burberryrutan. 
 Figur 5 Burberry bild 2 
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Figur 6 Burberry bild 3 

Bild 3 är tagen uppe på vad som ser ut att vara en takterrass på ett slott eller en herrgård. I 
bilden finns vad som kan antas vara två par; en man och en kvinna med ett barn i bakgrunden 
samt en man och kvinna som står till höger i förgrunden. Alla är elegant klädda på ett ledigt 
sätt. Samtliga personer tittar in i kameran, men med en granskande och reserverad blick. De är 
inte inbjudande utan ser ut att vara en sluten och svåråtkomlig grupp. Den aristokratiska 
miljön och klädseln ger konnotationen att det kan vara en aristokrat familj ute på deras slott 
eller gods. Burberryrutan finns inte med i bilden, men den lilla flickan har en trenchcoat på 
sig. 
 

Bild 4a visar ett par som ser ut att ha blivit 
överraskade av regnet.  Mannen håller upp sin 
jacka över dem båda för att skydda dem från 
regnet. Kvinnan håller om mannen som för att 
värma sig och söka skydd från att bli blöt. 
Träden i bakgrunden och den stora gräsmattan 
får en att tänka på landsbygden. Ljuset i bilden 
är naturligt och kanterna i bilden är så ljusa att 
de nästan är utsuddade, vilket ger en drömsk 
känsla. Det ser ut som dimma i bakgrunden, 
något som ger en dramatisk, nästan filmisk 
känsla. Varken mannen eller kvinnan tittar in i 
kameran utan båda tittar åt varsitt håll på något 
utanför bilden. Det är som att de inte ser 
kameran. Bilden ger en känsla av att fånga ett 
speciellt och intimt ögonblick. Det känns som 
om tiden står stilla och det finns bara de två. De 
är båda propert klädda och av kläderna att döma 
hör de till överklassen. Kvinnans väska med 

Burberryrutan förankrar bilden. Så som denna 
bild visas i magasin förankras även bilden ytterligare med Burberrys logga och texten 
”Established 1856” samt hemsidan (se bild 4b). 
 

Figur 7 Burberry bild 4a 
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Figur 8 Burberry bild 4b 

I bild 5 står fyra personer, tre män och en kvinna, samlade i en grupp framför en grind. Till 
skillnad från de andra bilderna är denna i färg, om än nedtonad med dämpade färger. Samtliga 
fyra tittar in i kameran och möter blicken, men deras kroppshållning, med händerna i fickorna 
eller i kors, och deras blickar känns reserverade. De välkomnar inte någon in i gruppen utan 
tittar avvaktande och nästan avvisande tillbaka. Deras klädsel och frisyrer antyder att de hör 
till förmögna familjer och Burberryrutan går igen på jackor och halsdukar. Texten ”Burberry 
Brit” talar om att kläderna hör till den kollektionen. Staketet ger associationer till att de står 
framför grinden till ett landsgods eller en ingång till en park. Konnotationen leder till 
antagandet att de är överklassungdomar och att de är en sluten och exklusiv grupp. 
 

 
Figur 9 Burberry bild 5 

Ser man till de tekniska koderna är bilderna i magasinformat, både liggande och stående 
bilder för två sidor respektive en sida. Ljussättningen skiljer sig i de olika bilderna. Förutom i 
bild 2 som har ett hårdare ljus som får huvudsubjekten att den stå ut från bakgrunden, är ljuset 
mjukt och ser ut att vara naturligt. Bilderna känns genuina och autentiska då de inte är tagna i 
studio. Aaker (2002) menar att ärlighet är en av fem karaktärsdrag på Brand Personality Scale 
(BPS) som är utmärkande för varumärken och speciellt heritage brands. Genom att framhäva 



 

20 
 

och spela på sitt kulturarv knyter Burberry an till kundens emotionella länk till varumärket 
och ökar dess trovärdighet.  
 
Förankringen sker i alla bilder med texten ”Burberry” och ibland kollektionens namn som 
”Burberry Brit”. Även ikonisk design och produkter som trenchcoaten och Burberryrutan 
finns med i alla bilder och förankrar bilden. Ser man över tiden verkar det som Burberryrutan 
blir mer osynlig. I Burberry Brit reklamen finns den fortfarande med, men för Burberry 
Prorsum (haute couture kollektionen) är den inte lika framträdande. Stilmässigt använder sig 
Burberry av svart-vita foton eller nedtonade färger. Burberryloggan är i svart eller vitt, färger 
som uppfattas som klassiska. Typsnittet som används, versaler med seriffer, ger ett auktoritärt 
och elegant intryck. 
 
De flesta bilder är tagna med parallellperspektivet, men bild 3 är tagen underifrån där 
åskådaren ser upp mot kvinnan. Kvinnan i den bilden hamnar därför i den dominanta 
positionen. De andra bilderna har inte en förskjuten maktbalans utan där är åskådare och 
subjekt jämbördiga. De flesta bilderna har en medeldistans till subjektet vilket medför ett 
socialt tilltal utan att vara för personlig. I bild 1 och 5 är avståndet lite närmare vilket ger en 
intimare känsla. Trots detta finns ett avstånd till personerna i bilderna. Förutom i bild 2 där 
huvudpersonen ler, har alla personer en kylig och distanserad blick. De tar avstånd från 
åskådaren och ser ut att tillhöra en exklusiv grupp där inte vem som helst är välkommen. 
Bakgrunderna som syns i bilden sätter personerna in i ett sammanhang. Lantmiljöer och 
aristokratiska slott gör att personerna ser ut att vara aristokratiska eller tillhöra överklassen.   
 
Mario Testino, som fotat Burberrys kampanjer sedan 1998, har sagt i en intervju att "I believe 
a campaign is like creating a private club…//…with people who are like the ideal members 
and also role models." (Alexander 2003). Hans signatur har varit att kombinera den 
aristokratiska världen med rock’n roll, vilket är en del av den stereotypiska bilden av 
Storbritannien. Moore och Birtwistle (2004) framhäver att Burberrys 
varumärkeskommunikation fokuserar på att spela med den brittiska imagen och de hämtar 
mycket från sitt kulturarv och sin historik. Istället för att fokusera på individuella produkter 
används en mix av produkter för att ge en övergripande bild av utbudet och kommunicera 
deras varumärkesimage. Företaget har haft som annonsstrategi att använda kända modeller, 
som exempelvis brittiska modellen Kate Moss, och ansedda fotografer.  
 
Varumärkesidentiteten kommuniceras genom bland annat reklamkampanjer. De mänskliga 
karaktärsdrag varumärket associeras med är varumärkets personlighet och är förutom 
exempelvis samhällsklass, ålder, livsstil och image, även COO. (Aaker 2002) Det som 
bilderna förmedlar appliceras därför på varumärket. Personerna i bilderna och de 
associationer som bilderna ger överförs på varumärkesidentiteten. Då subjektet uppfattas som 
otillgängliga och exklusiva ger det konnotationen att Burberry inte är för alla utan ett 
exklusivt varumärke att sträva efter. Exklusivitet är viktigt för lyxmärken. Burberry 
framställer varumärkets personlighet som att det tillhör överklassen, är sofistikerad, glamorös, 
vacker och pretentiös. De använder sig därmed av sofistikationsdimensionen på BPS. 
Personlighet kan även anses vara äventyrlig, då de genom att använda yngre och välkända 
”coola” modeller i reklamen vill uppfattas som ung och cool. Genomgående är det brittiska 
temat. Associationerna till den engelska lantbygden och aristokratmiljöer kopplar till den 
stereotypiska bilden av Storbritannien och så som den nationella identiteten ofta framställs. I 
två av bilderna ser det ut att regna vilket Storbritannien är känt för. Den typiska brittiska 
polisuniformen är ett kännetecken för Storbritannien och finns med i bakgrunden i bild 2. 
Förutom i bild 1 där subjektet visar benen, spelar inte bilderna på sex. Personerna i bilderna är 
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propert klädda och har en klassisk stil vilket gör att de ser ut att vara anständiga. Britter anses 
just vara återhållsamma och reserverade i klädsel, och landets varumärke är just ”klassiskt 
brittiskt”. Även förankringen med ”Burberry Brit” och ibland en adress i London gör att 
varumärket uppfattas som brittiskt. Varumärkespersonligheten kan beskrivas som brittisk och 
det framhävs i deras reklamkampanjer. 
 

4.2 Chanel 
Varumärket Chanel grundades 1909 i Frankrike, först som en modistateljé, men från 1919 till 
1921 utökades sortimentet och de slog igenom med sin haute couture. Lewenhaupt (2003) 
hävdar att Chanel på flera sätt förkroppsligar 20-talet. Grundaren Coco Chanel ville frigöra 
kvinnor genom att göra bekväma kläder för dem. Parfymen som Chanel är känd för, ”No 5” 
kom 1921 och andra ikoniska produkter är den bandkantade Chaneldräkten och ”den lilla 
svarta” (klänningen). Många myter finns om grundaren Coco Chanel och det sägs att hon 
själv bidrog till dem. En skulle vara att hon använde män för att komma upp i den sociala 
hierarkin.  
 

4.2.1 Frankrikes nationella stereotyp 
Den franska kulturens image uppfattas som hedonistisk. Frankrike och den franska 
stereotypen ger associationer till förfinad smak, estetisk känslighet, sinnligt välbehag och 
även sofistikation, elegans och stil (Leclerc m.fl. 1994). Anholt (2007) framhåller att 
Frankrike är känt för sitt franska ”chic” och att ”Paris is about style, …” (Anholt 2007:1). 
Fransmän anses vara eleganta och fashionabla och Frankrike associeras även med lyx och 
lyxvarumärken som Louis Vuitton, Chanel, Dior och Hermes6. Det anses vara 
lyxvarumärkens hemland på grund av sitt kulturarv, hantverk och för att det är centrum för 
haute couture (Jackson 2004). Den franska nationella identiteten är därför till fördel för 
franska varumärken som säljer hedonistiska produkter som mode.  
 
Genom den franska revolutionen framkom en symbol som har blivit ett varumärke för 
Frankrike och finns avbildad på statyer, frimärken och de franska mynten, nämligen 
Marianne. Marianne representerade ursprungligen den franska revolutionen och dess 
värderingar, men blev även en symbol för Frankrikes högre kvaliteter. Hon representerar 
Frankrike som kvinnligt och har kommit att skildra sensualiteten i Frankrike. Schweigler 
(2005) menar att detta har skapat stereotypiska bilder av Frankrike som en femme fatal; 
kvinnlig, sensuell, romantisk och lockande, men det har även givet andra associationer som 
att hon är svag, opålitlig och hysterisk. Fransmännen anses vara just sofistikerade, liberala, 
kulturella och intellektuella, men även öppna, romantiska och sensuella7.	  
 
Även Rodriguez (2008) beskriver Frankrike som sofistikerat och avspänt. Han menar på att i 
Frankrike finns det viktigare saker i livet än att bara arbeta och vissa ”synder” kan få gå 
passerat. Schweigler (2005) menar att det franska varumärket varit så effektivt att det deras 
språk har fått plats i det engelska språket. Pardon my French (ursäkta mitt dåliga språk), 
french fries, french letter (kondom), french kiss (tungkyssar), femme fatal och ménages à trois 
(som har kommit att betyda trekant) är alla franska ord som används i engelskan (Rodriguez 
2008, Schweigler 2005). Schweigler (2005) framhäver att dessa ord påverkat bilden av 

                                                
6 http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090125111738AAZnxOp (2010-01-14) 
7 http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090125111738AAZnxOp (2010-01-14), 
http://www.youtube.com/watch?v=Jl1tSOV_syw (2010-01-14) 
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Frankrike och understryker att en av de mest populära sångerna i USA i slutet av första 
världskriget var just “How ‘ya gonna keep’em down on the farm, after they’ve seen Paree?”. 
Frankrike associeras även starkt med Paris, Eiffeltornet, den Franska Rivieran, mat, ost och 
vin8.  
 

4.2.2 Bildanalys och tolkning 
I bild 1 tittar subjektet ut på åskådaren och lutar sig framåt 
som för att se åskådaren bättre. Blicken ser utforskande ut, 
men är lite avvaktande. Sinnesrörelsen avslöjas inte. Det 
finns inget i bakgrunden som avslöjar något om subjektet då 
bilden är tagen i en studio, men klädseln och örhängena ser 
ut att vara exklusiva och dyra och de associationer det ger är 
att det är en välbärgad kvinna. Kläderna är gjorda av ett skirt 
material och fjädrar vilket framstår som feminint och mjukt. 
Även ljussättningen är mjuk och får bilden att framstå som 
innerlig och lite drömsk. Bilden förankras med hjälp av 
parfymflaskan där det står ”No 5 Chanel Paris Parfum”. 
Även i övre högra hörnet står med stor text ”No 5”. Därmed 
kopplas bilden direkt till Chanel, Paris och parfymen No 5. 
Parfymflaskan och Chanel loggan är juxtapositionen som 
sätter bilden i ett sammanhang och på så sätt länkar tillbaka 
till Chanels kulturarv. Tungate (2008) citerar Francois 
Baudot angående parfymen som han anser vara ”… en sann 
guldgruva, (doften) fortsätter, i sin mest kondenserade form, att propagera stilen, lockelsen 
och resonansen av en personlighet…” (Francois Baudot citerad av Tungate 2008:13-14). Den 
ikoniska parfymen länkar därmed till Coco Chanels personlighet och Chanels historia. 

 
Bild 2 visar en kvinna som står avslappnat lutad mot en 
vägg med armarna i kors. Hon är naken förutom ett 
pärlhalsband som hänger nonchalant över ryggen och en 
hatt med en vit ros. Ljuset som faller på kvinnan är varmt 
och ser ut att vara solljus. I bakgrunden syns skuggor på en 
vitmålad vägg. Subjektet tittar in i kameran självsäkert och 
med en granskande blick. Kroppen är bortvänd från 
kameran, men ansiktet är vänt mot åskådaren. Kvinnan är 
kortklippt i en 20-talsfrisyr och med hatten känns 
referensen ännu tydligare. Hon inger ett reserverat intryck 
då hon har armarna i kors, och trots närdistansen och den 
mötande blicken uppstår ingen intimitet. Pärlhalsband är 
typiskt för varumärkets stil och ger associationer Coco 
Chanel. Bilden förankras även med hjälp av texten ”Coco 
Mademoiselle” och parfymflaskan där det står ”Coco 
Mademoiselle Chanel Paris”.  
 
 

 

                                                
8http://answers.yahoo.com/question/index?qid=20090125111738AAZnxOp (2010-01-14), 
http://www.youtube.com/watch?v=Jl1tSOV_syw (2010-01-14) 

Figur 10 Chanel bild 1 

Figur 11 Chanel bild 2 
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Bild 3 visas en kvinna och en man som ligger på en säng. Bilden är tagen uppifrån vilket gör 
att åskådaren ser ner på subjekten som sätts i underläge. Kvinnan, som ser ut att vara äldre än 
mannen, ligger i förgrunden och har spridit ut sina shoppingpåsar över sängen. Hon är det 
första åskådaren lägger märke till i bilden då ljuset är fokuserat på henne, medan mannen 
ligger tillbakalutad i bakgrunden och är utanför ljuset. Kvinnan är sensuell och visar mycket 
hud samtidigt som hon tittar självsäkert in i kameran med ett leende. Man kan ana att hon är 
förmögen då man ser shoppingpåsarna från Chanel utspridda på sängen. Båda är påklädda, 
men sängen är obäddad och det ser ut som de har lagt en sjal över sängbordslampan. De 
associationer som bilden ger är att kvinnan har en affär med den yngre mannen. Texten 
”Chanel” på påsen förankrar bilden och ger konnotationen att kvinnan är förmögen. De 
konnotationer som framstår kan kopplas till Marianne och bilden av Frankrike som en femme 
fatal; attraktiv och lockande men även farlig och opålitlig.  
 

 
Figur 12 Chanel bild 3 

I bild 4 står en kvinna mellan ett draperi och tittar ut, förbi och bortanför åskådaren. Hon ser 
ut att vara på väg ut ur ett rum där en man står i bakgrunden lutat mot väggen. Rummet är 
dåligt upplyst och man ser endast mannen och ett bord samt två lampor i bakgrunden. 
Dekoren tillsammans med draperierna ger omgivningen en exklusiv och lyxig känsla. 
Kvinnan har ljuset på sig och står därmed ut i bilden. Hon håller upp draperiet med ena 
handen och har på andra armen, som sitter i höften, en väska. Kvinnan ser propert klädd ut i 
en dräkt, men på överkroppen har hon endast en BH och jackan är slängd över axlarna. Bilden 
är tagen med ett något underperspektiv på kvinnan så hon hamnar i den dominanta positionen. 
Hon inger ett starkt och kraftfullt intryck vilket förstärks av hennes kroppshållning och 
handen i midjan. Hon ser ut att vara målinriktad och medveten om sin omgivning. Bilden 
förankras med hjälp av Chanels emblem och texten ”Chanel”. De konnotationer som bilden 
ger är att kvinnan är i den dominanta positionen och mannen har en svag position då han står 
lutad mot väggen i mörkret i bakgrunden och ser kvinnan lämna honom. Då hon är halvt 
avklädd ger det associationer att hon inte hunnit klä på sig färdigt efter att ha haft sex med 
mannen vilket ger konnotationen att hon är en upptagen och självständig kvinna som inte har 
tid för förhållanden.  
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Figur 13 Chanel bild 4 

Bild 5 visar en kvinna som står i ett tomt rum och tittar ut genom ett fönster. Det enda ljus 
som kommer in är från fönstret och det bildas skuggor på den strukturerade väggen. Kvinnan 
är propert klädd i en Chaneldräkt och hennes hår är ordnat. Hennes klädsel och utseende i 
övrigt får henne att se ut som hon hör till överklassen. Vad hon tittar på framgår inte, men hon 
ser ut att vara intresserad av det hon ser. Hon är placerad till höger i bilden och tomheten som 
hon lämnar bakom ryggen gör att hon ser ensam ut. Mjukheten i ljuset och hennes vågiga hår 
gör hennes utseende mjukt och feminint. Än en gång är det Chanel loggan som förankrar 
bilden.  
 

 

Figur 14 Chanel bild 5 

Analyseras de tekniska koderna för Chanels reklam är bilderna även här tagna i 
magasinformat, liggande och stående bilder för två sidor respektive en sida. Bilderna är tagna 
med närdistans vilket ger en intim och personlig känsla. Bilderna förankras med Chanel 
loggan som är antingen i de klassiska färgerna svart eller vit eller prestigefärgen guld, som ger 
en känsla av lyx och elegans. Chanels logga har inte förändrats sedan starten (Bruce och Kratz 
2007). Loggan är i rundade fylliga versaler utan seriffer, vilket ger ett vänligt, feminint 
intryck samtidigt som den är auktoritär. Bild 4 förankras även med hjälp av Chanels emblem, 
de dubbla C:en. Symboler för varumärken används i marknadsföringssyfte och har blivit 
igenkänningstecken för varumärken. Det är en av de sju dimensionerna för lyxvarumärken 
enligt Moore och Birtwistle (2005). För parfymen ”Coco Mademoiselle” är texten 
handskriven. Det ger ett jordnära intryck som känns genuint då det ger intryck av att vara 
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Coco Chanels autograf. Bilderna förankras även med hjälp av texten ”Paris”, vilket påminner 
åskådaren om att varumärket är franskt. Färgerna i bilderna är i överlag dämpade och bilderna 
känns statiska; stillastående med lite rörelse. Särskilt i bild 5 märks tomheten och tystnaden 
och det känns som om tiden har stannat. Det ger associationer till varumärket som kan 
upplevas som statiskt och dess koppling till sin historia. Analyseras stilen som kommuniceras 
genom reklambilderna framstår varumärket Chanel som både feminin och intimt, samtidigt 
som den är auktoritärt, statisk och har en historisk känsla.  
 
Likt Burberry är Chanel ett heritage brand som har en stark och tydlig länk till sitt kulturarv. 
Varumärkets karaktär använder sig av ärlighetsparameten på BPS, med egenskaper som 
genuin, klassisk, tidslös och gammalmodig. Myten Coco Chanel skapar en genuinitet och 
emotionell länk till varumärket genom berättelser. I reklambilderna finns en tydlig länk till 
grundaren, särskilt i bild 2 med både pärlhalsbandet, texten och parfymen ”no 5” samt 
kopplingen till 20-talet med frisyren och hatten. Tungate (2008) citerar Genevieve Flavin som 
ger Chanel som exempel på en ikon. Flavin lyfter fram hur Coco Chanel med hjälp av sin 
talang och personlighet skapade sin egen myt och blev en legend. Vid lansering av nya 
produkter dras kopplingen till legenden Coco Chanel för att få kunder att känna att de kan 
köpa en del av legenden. Det kan man se i reklamen för parfymen Coco Madmosielle (bild 2) 
där liknelsen med Coco själv är stor. Temat för Chanel kan därför sägas vara just grundaren. 
”Coco Chanel is vividly present in Chanel’s identity (its fragrance, advertising and its style)” 
(Schmitt och Simonson 1997:125). Förutom Coco Chanel själv och parfymen no 5 används 
även en annan ikonisk produkt i Chanelreklamen, nämligen chaneldräkten (bild 5).  
 
Gemensamt för bilderna är att huvudpersonerna alla är feminina och i många fall sensuella. 
Den stereotypiska bilden av fransmän är att de är kända för att ha en mer öppen och liberal 
syn på sexualitet och synd. I både bild 3 och 4 får man en känsla av att huvudpersonen har en 
affär med mannen i bakgrunden. De konnotationer som kan avläsas är att kvinnorna är starka 
och självständiga, karaktärsdrag som överförs på varumärket Chanel. De provokativa och 
okonventionella bilderna är typiska egenskaper för att göra varumärkespersonligheten 
spännande, samtidigt som den sofistikerade sidan, med egenskaper som feminin, sexig, 
behaglig och mjuk, är framstående. Chanels varumärkesidentitet kan på många sätt liknas 
med Frankrikes varumärkesidentitet; en femme fatal. Varumärkespersonligheten kan därmed 
sägas ha en fransk nationalitet. Att framstå som franskt är i Chanels fall fördelaktigt då den 
franska stereotypen ger associationer till förfinad smak, estetisk känslighet, sinnligt välbehag 
och även sofistikation, elegans och stil, vilket gör att de har lätt för att exportera hedonistiska 
produkter (Chattalas m.fl. 2008, Leclerc m.fl. 1994). Aaker (2002) framhåller att Chanel ses 
som förevigt franskt vilket stärker varumärket och ökar dess trovärdighet då det knyter an till 
Frankrike och dess kulturarv inom mode.  
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5. Slutsatser 
Chanel och Burberry kommunicerar på olika sätt sin nationella identitet genom sin reklam. 
Medan Burberry har ett tydligt tema som bygger på sin nationella stereotyp använder Chanel 
berättelser som refererar till grundaren Coco Chanel. Den varumärkespersonlighet som 
Chanel har är därmed starkt kopplad till grundarens personlighet och den franska stereotypen. 
Den nationella stereotypen är därmed en del av varumärkets personlighet, men kommuniceras 
inte lika tydligt som i Burberrys reklam. 
 
Enligt Chattalas m.fl. (2008) har Frankrike både hög ansedd värme och hög uppfattad 
kompetens. De har därmed lättare att exportera både hedonistiska produkter och utilistiska 
produkter. Dock associeras landet mest med hedonistiska produkter och särskilt mode och 
lyx. I Chanels fall används den nationella stereotypen mer eller mindre i reklamen. Det som är 
utmärkande i reklamen är bilden av en stark, själständig och sensuell kvinna, mycket lik 
grundaren Coco Chanel. Reklambilderna kan anses vara provokativa och bygger på 
stereotypen om Frankrike som ”syndigt”. Fokuset är hela tiden på kvinnan och mannen faller i 
bakgrunden. Kopplingen till Frankrikes varumärke som en femme fatale är slående, och 
medvetet eller omedvetet så spelar reklamen på den franska nationella stereotypen. För 
Chanel, vars nationella identitet är känd för sitt kulturarv inom mode, indikerar COO att 
varumärket är av bättre kvalitet och förstärker varumärket. 
 
Medan Chanels reklam, och därmed varumärkesidentitet, uppfattas som kvinnlig och sensuell 
uppfattas Burberrys identitet i reklamen som reserverad och stram, nästan manlig i typsnittet. 
Det kan kopplas till de olika ländernas nationella identitet och var de befinner sig på SCM 
skalan. Storbritannien slår högre på kompetensdimensionen, som kan anses vara mer manlig, 
medan Frankrike befinner sig högre på värmedimensionen och även uppfattas som feminin. 
Därmed borde det vara mer effektfullt för Storbritannien att använda sin nationella image vid 
export av utilistiska produkter snarare än hedonistiska produkter som mode (Chattalas m.fl. 
2008). När det gäller mode tilltalas ändå konsumenter av den brittiska stereotypiska 
identiteten och stilen. Storbritannien uppfattas som cool och rolig, vilket gör varumärket 
Storbritannien mer spännande. ”Brittisk klass med en twist” är en bra beskrivning av landet i 
sin helhet och denna brittiskhet återspeglas i Burberrys varumärkespersonlighet och reklam. 
Varumärket framställs som klassiskt och reklamen länkar till den brittiska stereotypen genom 
romantiska miljöer (den engelska lantbygden, aristokratiska slott, men även stadsmiljön), 
överklassmänniskor med klassisk, reserverad stil, brittiska ikoner som polisuniformer, samt 
genom paraplyer och associationer till att det regnar. Texten och även varumärkesnamnet 
Burberry, för dem som känner till det, förankrar reklamen ytterligare och framhäver 
varumärkets COO. 
 
En intressant iakttagelse är att det är i speciellt parfymreklamer som varumärkena spelar på 
sin nationalitet. Den slutsats jag drar från det är att parfymreklam handlar mer om att sälja 
varumärkesidentiteten än själva produkten, där det immateriella värdet har en större betydelse 
för produktens värde och därmed brand equity. Varumärkets kulturella innebörd används för 
att konstruera och bestyrka kundens identitet och uttrycker dens livsstil och personlighet, både 
som kunden ser sig själv eller som den vill se sig själv (Aaker 2002). Genom att associera en 
unik nationell identitet med ett varumärke, förstärks varumärkets värde (Bruce och Kratz 
2007). Detta är något som både Chanel och Burberry använder sig av och kommunicerar i sin 
reklam. 
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6. Avslutande diskussion 

6.1 Egna reflektioner 
Intresset för fenomenet nation branding och hur varumärken spelar på sin nationella stereotyp 
i reklam väcktes efter en föreläsning i varumärkeskommunikation där det diskuterades. Redan 
innan studiens start var jag därmed medveten om att kulturell styling används i reklam. Hur 
det skulle kunna kopplas till varumärken och den nationella stereotypen visste jag inte på 
förhand, utan det har under arbetets gång blivit mer tydligt. Just att koppla bildanalysen till 
varumärkeskommunikation och nationella stereotyper var en utmaning. Genom att jobba med 
alla delar parallellt växte dock ett samband fram och en naturlig koppling som kunde 
användas i analysdelen. COO har studerats en längre tid, men hur det används i reklam, och 
speciellt inom modebranschen, är ännu ett relativt outforskat område. Att ställa två olika 
länders nationella stereotyper bredvid varandra och göra en jämförande analys var därför 
intressant och gav en tydlig bild av fenomenet. 
 

6.2 Uppsatsens tillförlitlighet 
Då studien enbart har genomförts som en skrivbordsstudie, kan en generalisering av insamlad 
data ifrågasättas. Det blir svårt att påvisa att fenomenet nation branding används i större 
utsträckning i andra varumärkens reklam, utan att studera fler varumärken. Denna studie kan 
dock ses som ett litet bidrag till forskningen om nation branding i reklam. Jag är medveten 
om att det finns en snedvridning i mitt urval, vilket försvårar generaliseringsmöjligheter för 
användandet av COO i reklam för modevarumärken. 
 

6.3 Förslag på vidare forskning 
För att testa mina resultat vore det intressant att göra en djupare analys av de länder som 
studerats genom att analysera fler varumärken från Frankrike och Storbritannien. På så sätt 
skulle man kunna se hur brett det är och vilka typer av varumärken som använder sig av det 
samt varför. Det vore även intressant att göra en bredare analys där fler länder undersöktes för 
att få en bild av hur globalt detta fenomen är och hur olika länder använder sig, alternativt inte 
använder sig av sin stereotypiska nationella identitet och koppla det till var på SCM-skalan 
nationen finns. Genom att göra en jämförande studie skulle de ge insikt om hur väl SCM 
stämmer när det gäller modevaror. 
 
Det finns även de varumärken som spelar på ett annat lands stereotypiska nationalitet. Ett 
exempel på ett sådant företag är GANT. Det vore därför intressant att identifiera hur ett sådant 
företag skapar och kommunicerar en ”fejkad” nationalitet och försöka se vilka fördelar som 
de försöker vinna på att göra så.  
 
Ytterligare en intressant studie vore att se om svenska modevarumärken använder sig av den 
svenska stereotypiska nationella identiteten i sin marknadskommunikation. Vad är Sverige 
känt för och hur ser andra länder på svenskar och deras produkter? Vet de något alls om 
Sverige? Finns det några fördelar att visa sin nationalitet eller är det som i GANTs fall, mer 
fördelaktigt att använda ett annats lands nationalitet? 
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