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” Culture is what water is to the fish: Invisible and so taken for 
granted that it can not be described to a researcher – it has to be 
discovered.”   
 
 Gerholm, O, 1994 Titel Okänd, s. 16



 

Förord 
  
Till att börja med riktas ett stort tack till handledaren Pia Lindell på Örebro universitet som 
har bidragit med konstruktiv kritik och uppmuntrande ord.  
 
Ett tack riktas även till övriga personer som har bistått till färdigställandet av denna uppsats.  
Däribland alla respondenter som var villiga att ställa upp och dela med sig av sina tankar och 
associationer. Säkerligen kommer mycket av det som skrivits i denna rapport att kunna 
kompletteras, nyanseras eller läggas till rätta. Förhoppningen är nämligen att denna skrift 
skall stimulera eller provocera till kommande studier. 
 

Med förhoppning om givande läsning 
 

Örebro 2006-06-16 
 
 

_____________________ 
 

      Anna Bojovic



 

Sammanfattning 
 
Intresset för det valda uppsatsämnet uppstod av att se om det är kultur som påverkar  
varumärkesassociationer. Det var därmed intressant att fördjupa sig i två olika kulturer, 
nämligen USA och Sverige. Detta för att göra studien mer intresseväckande, då det handlar 
om en jämförelse mellan dessa två länder och för att ”verklighetsförankra”  studien. 
 
  Uppsatsen grundar sig på en kvalitativ ansats och avser att studera konsumenternas 
varumärkesassociationer. Den komponent som har analyserats, för att undersöka vilka 
associationer som uppstår är kulturellt bakgrund. Studien har som syfte att utvärdera om den 
svenska och amerikanska kulturen påverkar hur konsumenterna associerar om varumärket 
McDonald’s. 
 
   Den teoretiska referensramen tar sin utgångspunkt i Hofstedes kulturmanifestationer och 
nationella kultur skillnader, men i uppsatsen ges även en inblick i Sveriges och USA:s kultur 
skillnader. Teori kapitlet avslutas med en egen undersökningsmodell som tar upp de relevanta 
delarna för studiens syfte.  
 
   Det empiriska materialet bygger på intervjuer med svenska och amerikanska konsumenter. 
Intervjufrågorna formades i huvudsak utifrån komponenterna i den egna 
undersökningsmodellen. Denna modell användes som ett verktyg för att analysera 
varumärkesassociationer, där koppling skedde genom att sortera den empiriska fakta som har 
erhållits, för att sedan applicera den till passande delar inom undersökningsmodellen.   
 
   Resultatet av analysen bildade en grund för de slutsatser och egna reflektioner som har 
presenterats. Slutsatsen redovisar att en människas tankar, handlingar och känslor är kulturella 
produkter och att den amerikanska och svenska kulturen har en inverkan på konsumenternas 
associationer. 
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1. INLEDNING 
 

I detta inledande kapitel ges en problembakgrund. Detta för att läsaren skall få en inblick i 
problemområdet och därigenom skapa intresse och förståelse till studiens val. 
Problembakgrunden övergår sedan till problemdiskussion som leder till uppsatsens 
undersökningsfrågor. I kapitlet presenteras även uppsatsens syfte. 
 
 
1.1. Problembakgrund  
 
Dagens konsumenter köper inte längre varor eller tjänster utan de köper varumärken. Detta är 
ett accepterat faktum.1 Ju starkare ett varumärke är desto svårare blir det för andra företag att 
ta sig in på den marknad där detta varumärke agerar. Varumärket fungerar som en 
inträdesbarriär och utgör ett skydd för företag på marknaden.2 Det företagsekonomiska 
perspektivet på varumärken betraktas som en potentiell tillgång som skall byggas eller 
förvaltas, eller som en skuld vilken successivt bör likvideras, eftersom den belastar företaget 
ekonomiskt i monetära termer och psykologiskt, i form av att varumärket ger negativa 
associationer. Varumärket kan därmed vara fyllt med både positiva och negativa värden.3 
 
För konsumenten kan varumärket bestå av något mer än själva kärnprodukten. När kunden 
väljer ett specifikt varumärke förväntar sig han/hon utöver produkten i sig, att även få service, 
garantier eller status. Detta kan definieras som mervärde. Varumärket skall stå för vissa 
kärnvärden och dessa värden ligger till grund för företagets placering i kundens medvetande. 
Potentiella kunder jämför den bild de har av ett företag med den bild de har av konkurrenter 
och väljer sedan det företag som erbjuder den bästa kärnprodukten i kombination med mest 
mervärde.4 Det som är intressant är att se hur det fungerar för ett och samma varumärke i 
olika länder, finns det något annat att lägga mer vikt på såsom att marknadsföra sig i en högre 
grad i strävan efter att få positiva kundassociationer och lojala kunder.     
 
Varumärkeslojalitet skapas av att kunderna är nöjda med vad de får när de köper en produkt. 
Dessa kunder fortsätter troligtvis att köpa så länge de är nöjda. Konsumenten är lojal i första 
hand till varumärket och i andra hand till produkterna som ryms under varumärket. Det 
betyder att även nya produkter med samma varumärke kommer att ses positivt och ha goda 
möjligheter att få lojala kunder.5 
 
Varumärken påverkar konsumenten att välja en viss produkt. Produktegenskaper kan ge en 
viss försprång, men den är tidsbestämt. Ett starkt varumärke har inte ett ”bäst före”  datum 
utan blir, om det vårdas rätt, en evig tillgång för företaget. En ökad  konkurrens genom 
intensivare internationalisering, minskar handelshinder och bidrar till kortare utvecklings- och 
produktlivscykler. Detta gör det allt svårare för företag att ge produkter unika egenskaper som 
tydligt frånskiljer dem från konkurrenterna. Varumärkets karaktär och dess associationer 
skapar kunder som är lojala och beredda att betala mer.6 
 
 

                                                           
1 Lagergren, Varumärkets inre värden (1998) s. 51 f.  
2 Kotler, Marketing Management (2000) s. 218  
3 http://hem.passagen.se/saraliljedahl2/symbol.htm 
4 Melin, Varumärkesstrategi (1999) s. 56 f.  
5 http://www.geocities.com/MadisonAvenue/1020/uppsats2.htm 
6 http://www.chalmersinnovation.com/nyheter/utbildning_one.asp?id=1137 
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1.2. Problemdiskussion 
 
Intresset för kultur och kulturskillnader har blivit allt mer populärt de senaste åren och 
kommer fortsättningsvis att vara i fokus för vidare studier, utbildning och forskning. Det 
bedrivs studier och forskning framförallt i USA, men vi har också i Sverige en relativt utbredd 
forskning kring detta ämne.7 Begreppet kultur kan definieras som en sammanhängande helhet 
av vetskap och standards för uppfattning, tro, utvärdering och hur människor agerar. Det är ett 
system av gemensamt återgivna mönster av beteende som används för att relatera personer till 
deras omgivning. Hofstede beskriver kultur som en kollektiv programmering av tankesätt som 
skiljer medlemmarna från en kategori av människor till en annan. Kulturen är inlärd från 
födseln och inte ärvd.8 
 
I de flesta kulturer påträffas det fenomen, värderingar och tankar som är specifika för just den 
kulturen. Kulturella skillnader finns inom länder, städer och även inom mindre grupper i 
samhället. Det mest frekventa när det är tal om kulturella skillnader är, geografiska områden 
som många gånger omringas av landsgränser. Ett lands specifika normer i olika sammanhang 
kan skiljas i stor utsträckning från andra länder.9  
 
Den svenska kulturen är svår att definiera. En betydande beståndsdel är det svenska språket. 
Andra moment är individernas känslor, värderingar och beteenden. Här ingår även självbilder 
och förväntningar på och förståelse för varandra.10 USA är ett mångkulturell land med många 
subkulturer och språkskillnader.11 Ett kännetecken för den amerikanska kulturen är 
snabbmaten som kom till USA under 50-talet och det ansågs då vara en befriande trend, 
eftersom människor hade allt mindre tid för förberedelser av mat. USA lever verkligen upp till 
sitt namn som snabbmatens paradis. För många amerikaner innebär snabbmaten någon sorts 
lindring som motverkar stress.12 I Sverige är den italienska snabbmaten, pizza, mest 
tillgänglig. Efter det är hamburgerbarer vanligast. Skillnaden är att det finns några få 
snabbmatskedjor såsom McDonald’s, Burger King, MAX medan det i USA finns många fler 
såsom Wendys, Subway och KFC. De flesta av de snabbmatskedjor som finns i Sverige har 
sitt ursprung i USA. Den största icke-amerikanska matkedjan i Sverige är den norrländska, 
även om den har börjat sprida sig söder ut, hamburgerkedjan MAX.13  
 
Ett sätt att nå ut till marknaden är att fokusera på varumärke som konkurrensmedel.14 
Dagligen utsätts individer för en mängd kommersiella budskap och nationell kultur inverkar 
på hur ett meddelande uppfattas. Många varumärken och dess produkter finns över hela 
världen, men de värderas inte alltid på samma sätt. En organisation måste därför lägga vikt på 
att göra sig hörd på marknaden. Detta ska ske på ett sätt som överrensstämmer med kulturen 
som företaget är verksam i.  
 
 
 

                                                           
7 http://www.student.uu.se/studorg/europe/inblick/?p=/2articles/10/johanson.html 
8 Hofstede, Hofstede., Organisation och kulturer (2005) s. 15 f.  
9 Ibid. 15 ff. 
10 http://www.algonet.se/~milld/ms03/m6.html 
11 Lewis., När kulturen krockar (1996) s. 10 
12 http://www.pdrhealth.com/content/nutrition_health/chapters/fgnt37.shtml 
13 http://skolor.nacka.se/myrsjo/elaget/specialarbete/Snabbmat/Snabbmat%20i%20olika%20l%C3%A4nder.htm 
14 Kotler, Marketing Management (2000) s.404 f. 
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Ett varumärke är en bärare av information; konkret fakta om produkten eller företaget som rör 
dess egenskaper.15 Stora varumärkena även en omfattande andel lojala kunder som köper om 
och om igen. McDonald’s är ett sådant varumärke som är välkänt i många konsumenters 
ögon. McDonald’s är ett av de största företagen i en av de största branscherna i USA. Dess 
varumärkesnamn belyser motorvägarna över hela världen. Den utgör en symbol för köparen 
och underlättar därmed igenkänning.  
 
Det handlar om att ladda symbolen med värde, så att symbolen ger upphov till positiva 
associationer hos kunder och andra som kommer i kontakt med den.16 Eftersom alla 
människor inte härstammar från samma land kan dessa associationer te sig annorlunda i olika 
kulturer. Eftersom jag inte har hittat några tidigare studier om detta, väckte det mitt intresse 
inför uppsatsskrivandet. Jag tänkte därmed driva en tes i denna studie och därmed analysera 
hur kulturen, det vill säga en människas tankesätt, känslor och handlingsmönster har en 
inverkan på en individs associationer kring ett specifikt varumärke, nämligen McDonald’s.   
 
 
1.3. Undersökningsfrågor  
 
Många frågor kan ställas till detta problem, men de följande är nyckelfrågor i denna 
undersökning.  
 
• Påverkar den kulturella bakgrunden konsumenternas associationer till samma varumärke? 
 
• Vilka associationer uppstår det gällande McDonald’s i USA och Sverige? 
 
 
1.4. Syfte 
 
Syftet med denna uppsats är att utifrån en egen undersökningsmodell analysera på vilket sätt 
den svenska och den amerikanska kulturen har en inverkan på hur konsumenterna associerar 
kring varumärket McDonald’s. 
 
 
1.5. Avgränsningar  
 
En avgränsning till studien är att den inriktar sig på endast ett företag, nämligen McDonald’s. 
Geografiskt har undersökningen baserats på Auburn, NY i USA och Örebro i Sverige. Detta 
är därmed en jämförande studie, mellan dessa två länder. Intervjuer kommer enbart att göras 
på McDonald’s konsumenter. I denna uppsats är begreppet kultur nära relaterat till 
nationskultur, detta eftersom jag inte tittar på olika etniska grupper utan enbart undersöker 
generellt den amerikanska respektive den svenska kulturen. En teoretisk avgränsning har 
därmed gjorts på nationella kulturskillnader och Hofstedes17 kuturmanifestationer. Grunden 
ligger i att undersöka om det är en konsuments kultur som ger upphov till olika associationer 
om ett varumärke. Dock ingår även snabbmatskulturen i detta begrepp. Den tidsmässiga 
avgränsningen sker genom att uppfylla de tio poäng som denna uppsats kräver. 

                                                           
15 http://hem.passagen.se/saraliljedahl2/symbol.htm 
16 Ibid. 
17 Hofstede, Hofstede., Organisation och kulturer (2005) s. 15-20 
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1.6. Målgrupp 
 
Denna uppsats är en akademisk rapport som vänder sig till i första hand studenter som vill få 
en djupare inblick i ämnet varumärkesassociationer och kultur. Den andra målgruppen är de 
som arbetar med kultur och varumärken. Det kan vara företagsledare, marknadsförare, 
reklambyråer, patentbyråer eller varumärkeskonsulter med flera.  
 
 
1.7. Uppsatsens disposition 
 
För att läsaren skall få en tydligare bild över uppsatsens upplägg, klargörs dess disposition. 
Dispositionen redovisas löpande under arbetets gång genom en tydlig introduktion till varje 
kapitel. 
 
Metod: Efter det inledande kapitlet där problemformulering och syfte med studien återges 
följer ett metodavsnitt om hur jag har valt att gå tillväga för att genomföra denna studie. Här 
diskuterar jag även studiens giltighet och källkritik.  
 
Teor ier : Här framställs de teorier som denna studie bygger på. I slutet av detta kapitel 
illustreras en undersökningsmodell som jag har tagit fram för analysen för att tydliggöra 
sambanden mellan teori och empiri.  
 
Empir i: Detta empiriavsnitt innefattar en presentation av McDonald’s samt en redovisning av 
svaren från mina genomförda intervjuer.  
 
Analys: En analys kommer att göras av det empiriska materialet med utgångspunkt från 
teoriavsnittet.  
 
Slutsatser : Efter analysen följer ett kapitel med slutsatser där mitt syfte med studien kommer 
att besvaras.  
 
Avslutande kommentarer : Avslutningsvis kommer jag att sammanfatta de reflektioner som 
uppstått under studiens gång samt ge förslag på vidare forskningsfrågor.   
 
 
Efter att en bakgrundsbeskrivning till uppsatsen syfte har framställts, fortlöper arbetet vidare 
till uppsatsens forskning. 
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2. METOD 
 
I metodavsnittet kommer utgångspunkten för uppsatsen att behandlas. Metodavsnittets mål är 
att i första hand klargöra den vetenskapliga grunden och studiens tillvägagångssätt. Sedan 
förklaras valet för denna grund samt hur det har påverkat studien. Vidare behandlas 
uppsatsens validitet och reliabilitet. Slutligen ges en bild av hur metoden kopplas till 
uppsatsen i övrigt.  
 
2.1. Vetenskapsfilosofisk grund 
 
2.1.1. Verkligheten  
 
Forskarens första ställningstagande baseras på hur kunskap skapas av en viss 
verklighetsuppfattning.18 Enligt Burell och Morgan kan den sociala verkligheten betraktas 
som en subjektiv eller en objektiv dimension. Därav blir den mening som människorna 
tilldelar verkligheten väsentlig. Mening skapas genom en tolkande process som sker på olika 
nivåer. Dessa är universellt objektiv, kulturellt subjektiv och individuellt subjektiv nivå. Om 
forskaren i huvudsak uppmärksammar en organisations officiella mål och 
organisationsstruktur, är den universellt objektiva nivån tillräcklig. När en djupare förståelse 
vill uppnås av organisatoriskt beteende, blir den kulturella nivån tänkvärd, det vill säga den 
intersubjektiva organisationsverklighet som är situationsbunden och intersubjektivt skapad 
genom tolkande processer. Tolkningar inom en viss grupp utgör en slags beteendevariabel i 
det dagliga livet för människans beteende i gruppen.19 Inom all forskning accepteras det 
numer att en forskare inte kan vara fullständigt objektiv. Ställningstaganden under 
forskningens framskridande kommer att återspegla forskarens personliga tolkning.20 
 
Idag finns det följaktligen argument för att betrakta samhällets natur som objektiv likväl som 
subjektiv eller som en socialkonstruktion. Inom den objektiva synen, fokuseras intresse till 
fysiska och objektiverbara ting eller social fakta, medan det inom den subjektiva synen 
inriktas på sociala fenomen, subjektiva och sociala definitioner. Avgörandet mellan vad som 
är rätt och fel får bestämmas utifrån problem och forskningsfrågans verklighetsgrund.21 
 
 
2.1.2. Människan 
 
Den deterministiska uppfattningen anser att människan är styrd och förväntas att reagera och 
handla på ett förutbestämt sätt. Detta synsätt ser handlingar som görs av människor som en 
reaktion på händelser, inte i ord som utövas av fri vilja, såsom i den voluntarismiska synen.22  
Många positivister och hermeneutiker har dock uppnått den insikt om att människan kan 
uppfattas både som aktiv, med fri vilja och passiv, det vill säga styrd. Människan är aktiv på 
det vis att hon frambringar olika beteende- och meningsstrukturer som hon agerar därefter. En 
individ är passiv på det vis att dessa skapade strukturer kommer att styra fortsatt beteende och 
tolkning av situationer. Människan bildar aktivt strukturer som hon sedan blir styrd av och på 
det sättet blir passiv i sitt fortsatta agerande.23  
                                                           
18 Johanson-Lindfors, Att utveckla kunskap (1993) s. 37, 40 
19 Ibid., s. 41 
20 Patel, Tebelius, Grundbok i forskningsmetodik (2003) s. 44 
21 Johanson-Lindfors, Att utveckla kunskap (1993) s. 42 f. 
22 Arbnor, Bjerke, Företagsekonomisk metodlära (1994) s. 43 
23 Johanson-Lindfors, Att utveckla kunskap (1993) s. 42 f. 
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2.1.3. Kunskapen  
 
Synen på kunskap kan i huvudsak delas in i två mest centrala inriktningar som benämns  
positivism och hermeneutik. Positivismen har sin utgångspunkt i naturvetenskapen. 
Positivismens syn på relationer mellan forskare och undersökningsobjekt är att forskaren skall 
vara neutral och objektiv inför undersökningsobjektet och inte låta sina värderingar påverka. 
Detta menar hermeneutikerna är omöjligt och inte heller önskvärt, eftersom de anser att 
kunskap är ett värde som är beroende av forskarens problemval, problemformulering, 
paradigmval och teoretisk utgångspunkt. Hermeneutikerna försöker komma fram till en 
”sann” teori genom ett samspel mellan forskare och undersökningsobjekt i ett aktuellt 
sammanhang. En sann teori innebär en tolkning som kan accepteras av både forskare och 
undersökningsobjekt.24 Den positivistiska forskaren anser att det finns en sanning som kan 
uppfattas genom observation.25  
 
Positivism står för kvantitativa, statistiska metoder, naturvetenskapliga förklaringsmodeller 
och en forskarroll som är objektiv och osynlig. Hermeneutikerna står för motsatsen, det vill 
säga kvalitativa, förståelse- och tolkningssystem och en forskarroll som är öppen, subjektiv 
och engagerad.26 Hermeneutikernas ändamål är att koncentrera sig på att förstå och tolka 
helheter och sammanhang snarare än delarna. Det handlar om att nå en förståelse och finna 
mening och betydelse, medan positivismen vill förklara, finna kausala samband och generella 
lagar genom ett stort antal empiriska observationer.27 
 
Uppsatsens utgångspunkt är fokuserad på associationer utifrån konsumenternas perspektiv. 
Uppsatsen avser att undersöka hur människors bakgrund och kunskaper uppmärksammar 
dem på McDonald’s varumärke. Utifrån detta bildas en subjektiv syn på verkligheten. Det 
handlar om hur företaget försöker skapa rätt sorts tankeanknytning till just det varumärket. 
Detta rör sig i grunden om den enskilda människans uppfattning. 
 
Det är människorna själva som bildar sin uppfattning utifrån informationen som företaget 
tillhandhåller. I vilken grad denna uppfattning bildas och dess fortsatta gång, beror på 
människans kunskaper, tidigare erfarenheter och den relation som denne har med 
organisationen. Människan påverkas dock i sitt beslut av andra människor. Hur relationen 
med dessa ser ut, avgör hur starkt deras åsikter påverkar varandra. Individens uppfattning är 
således resultat av ett antal olika faktorer, många av dem är ofta djupt rotade. Dessa faktorer 
påverkar olika mycket i olika situationer. Individer är aktiva och har en kraft att övervinna 
strukturer som deras egna tolkningar en gång har överförts till.  
 
Förståelse för hur konsumenter associerar kring ett varumärke är av central betydelse i 
denna uppsats. Därav utgår jag från ett hermeneutiskt förhållningssätt till den insamlade 
empirin. 
 
 
 
 
 

                                                           
24 Johanson-Lindfors, Att utveckla kunskap (1993) s. 37, 47 f. 
25 Patel, Tebelius, Grundbok i forskningsmetodik (2003) s. 30 
26 Patel, Davidsson, Forskningsmetodikens grunder (2003) s. 29 
27 Johanson-Lindfors, Att utveckla kunskap (1993) s. 46 
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2.2. Vetenskaplig ansats 
 
Det teoretiska förhållningssättet avser att förklara på vilket sätt forskaren närmar sig den 
empiriska verkligheten. Den teori som används i undersökningar, återspeglar hur resultat och 
slutsatser kommer att klargöras.28 Det finns tre alternativa ansatser att förhålla sig till teori. 
Dessa är deduktion, induktion och abduktion.  
 
 
2.2.1. Deduktion 
 
Den första ansatsen kopplas många gånger ihop med naturvetenskaplig forskning, vilket 
innebär att forskaren ämnar att förklara och kontrollera olika fenomen utifrån 
naturvetenskapliga lagar.29  
 
Det är av stor vikt att forskaren är oberoende och inte kan påverka undersökningsobjekten, 
därför rekommenderas högt strukturerade undersökningar för att kunna bibehålla en 
vetenskaplig undersökning och därmed göra den reliabel. Meningen med deduktion är att söka 
och förklara samband mellan variabler. Förhållningssättet lämpar sig bäst vid studier som är 
deskriptiva eller förklarande. Det tillvägagångssätt som deduktiva forskare använder sig av, är 
som regel kvantitativ, eftersom avsikten är att generalisera verkligheten.30 En fördel med det 
deduktiva förhållningssättet är att forskningen blir mindre färgad av subjektiva uppfattningar 
som enskilda forskare har, forskaren skall vara neutral, oberoende av vad som observeras.31 
Deduktionsansatsen förklarar inte det som iakttas utan tenderar snarare att fastslå ett faktum 
utan att ta hänsyn till underliggande mönster. 32 
 
 
2.2.2. Induktion 
 
En induktiv ansats bygger på ett antal fakta, idéer, händelser eller dylikt som är lika i något 
hänseende. Det innebär att forskaren normalt kan sammanfatta och knyta an till det som de har 
gemensamt.33 Här ämnar forskaren att utifrån empiriska studier skapa teori. Den induktiva 
utgångspunkten skiljer sig helt från den deduktiva. Syftet här, är att få en djupare insyn i vad 
som pågår i verkligheten och utefter det skapa teorier för att förklara, snarare än som i det 
deduktiva sättet, skapa lagar och generalisera. Metoderna som används är oftast kvalitativa 
och mindre strukturerade i förhållande till det deduktiva.34  
 
Induktion baseras på ett socialvetenskapligt synsätt snarare än naturvetenskapligt och 
undersökningarna utförs subjektivt, där alternativa förklaringar till fenomenen inte utesluts. 
Begreppen tolkning och förståelse är av stor vikt i detta förhållningssätt och människans 
uppfattning om världen tas på stort allvar till skillnad från det deduktiva angreppssättet.35 
 

                                                           
28 Saunders, m.fl. Research methods for business students (2002) s .87 f. 
29 Ibid. s .87 f. 
30 Ibid., s .87 f. 
31 Patel, Davidsson, Forskningsmetodikens grunder (2003) s. 23 
32 Alvesson & Sköldeberg, Tolkning och reflektion (1994) s. 41 f. 
33 Saunders, m.fl. Research methods for business students (2000) s. 88 ff. 
34 Saunders, m.fl. Research methods for business students (2002) s. 88 f. 
35 Johansson-Lindfors, Att utveckla kunskap (1993) s. 57 ff. 
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Fördelen med induktion är att forskaren kan upptäcka något helt nytt och formulera sin teori 
därefter. Svårigheter ligger i att kunna göra undersökningen objektiv och inte påverkas av 
egna idéer och föreställningar.36  
 
 
 
 
 
 
Induktiv ansats   Deduktiv ansats 
 
 
 
 
 
  
 
Figur 2.1. Induktiv och deduktiv ansats 
Källa: Wiedersheim-Paul, Ericsson (1997) s.150 
 
 
Förhållningssättet i denna uppsats är till stor del deduktivt eftersom den utgår från ett 
teoretiskt problem. Allmänna metoder och teorier ligger till grund för de slutsatser som dras. 
Därtill ingår även den egna undersökningsmodellen som utgör en grund för analys och 
slutsatser. Tanken är att både kunna förstå underliggande mönster och tolka helheter såsom 
den hermeneutiska läran förespråkar. Motivet till angreppssättet grundar sig följaktligen i 
uppsatsens problembakgrund. Ansatsen har således både inslag av deduktion och induktion, 
det vill säga en slags växelverkan dem emellan. Detta med anledning av att uppsatsen består 
av empiriska iakttagelser men har samtidigt en teoretisk grund. Detta gäller främst 
Hofstedes37 teori om kulturmanifestationer, som har tillämpats på intervjupersonerna. 
Empirin består av material som har samlats in för att genera ny kunskap, medan uppsatsens 
resultat jämförs mot tidigare kunskap i form av de teorier som används.  
 
 
2.3. Forskningsmetod  
 
Metodteori ger vägledning om hur forskare kan utforma sina vetenskapliga analyser. 
De mest frekventa ansatserna är kvalitativ och kvantitativ insamlingsmetod. Kvantitativa och 
kvalitativa forskningsmetoder använder olika datainsamlingstekniker för att få fram sina 
resultat. Vilken metod som används bestäms av undersökningens karaktär, problemets art, typ 
av data och vilken information som behövs. I denna studie används den kvalitativa metoden.  
 
 
2.3.1. Kvalitativ metod 
 
Kvalitativ metod innebär att med kvalitativ data försöka förstå och analysera helheter. 
Kvalitativ data är mjuk data såsom arbetstrivsel och god funktion. Kvalitativa metoder är 
främst inriktade på att utreda orsaker och skapa mening, för att sedan tolka och analysera data 
som uttrycks i ord. Den kvalitativa metoden karakteriseras av en närhet till 
forskningsobjektet. Det finns ett direkt subjekt-subjekt samband mellan forskare och 

                                                           
36 Patel, Davidsson, Forskningsmetodikens grunder (2003) s. 24 
37 Hofstede, Hofstede., Organisation och kulturer (2005) s. 15-20 
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undersökningsenheten. Om forskaren skall kunna förstå den situation som individer, grupper 
eller organisationer befinner sig i, måste forskaren granska dem på nära håll. Forskaren skall 
med andra ord sätta sig in i den undersöktes situation och se världen utifrån hans eller hennes 
perspektiv. Forskaren försöker på det sättet se det fenomen han/hon studerar inifrån. 
Utgångspunkten ligger i att utforma en djupare insikt och en mer fullständig uppfattning av 
det studerade fenomenet.38  
 
Avsikten med detta tillvägagångssätt är att genom analysen få en så tillförlitlig återgivning 
som möjligt av strukturer, handlingsmönster och den sociala ordning som finns hos deltagarna 
i undersökningen. Den kvalitativa forskningsprocessen består även av vissa premisser av 
värderingsmässig och kunskapsmässig karaktär som finns hos den enskilde forskaren och i 
forskningsmiljön.39 
 
 
2.3.2. Kvantitativ metod  
 
Kvantitativa metoder försöker kvantifiera materialet för att därigenom hitta mönster eller 
samband mellan olika företeelser. Den kvantitativa metoden utgår från mängdmått, då syftet 
är att kunna klassificera och mäta olika relationer eller tillstånd. Resultatet av undersökningen 
uttrycks i numeriska termer. När denna metod används undersöks en stor population som skall 
vara representativ för sammanhanget. Informationen är formaliserad, strukturerad och 
standardiserad. De vanligaste tillvägagångssätten är att utforma enkäter eller intervjuer med 
ett urval av individer. Detta innebär att forskaren använder sig av starkt standardiserade 
frågor, vilka endast kan besvaras på ett begränsat sätt, oftast med ja och nej. Kvantitativa 
metoder styrs främst av hypotesbildningar som forskaren sedan går ut och testar i 
verkligheten. Undersökningen bygger därefter på att bevisa eller förkasta den hypotesen.40 
 
Eftersom syftet med uppsatsen handlar om att undersöka konsumenternas associationer, 
förhåller det sig naturligt att utifrån den insamlade informationen, använda en kvalitativ 
ansats. Val av denna metod grundas på att kunna ge ett djupare förtydligande för läsaren. 
Empirin består främst av intervjuer i form av en kvalitativ studie som följs av ett 
hermeneutiskt synsätt. Sammanställningen av intervjumaterialet framställs dock i 
kvantifierbara tabeller som visar hur många konsumenter som hade samma association. 
Detta visar på att studien utgörs till grunden av en kvalitativ metod med en kvantifierbar 
sammanställning av empirisk information. Avsikten med kvalitativa intervjuer är att öka 
informationsvärdet och skapa en grund för djupare och mer fullständiga uppfattningar om det 
studerade fenomenet. Styrkan i intervjun ligger i att undersökningssituationen liknar en 
vardaglig situation och ett vanligt samtal. Genom att anta en kvalitativ metod fick 
respondenterna med egna ord ge uttryck för sina tankar och reflektioner.  
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
38 Holme & Solvang, Forskningsmetodik (1997) s. 91-93 
39 Ibid., s. 91-93, 98 
40 Hartman, Vetenskapligt tänkande (1998) s. 173f., 198 f., 250 
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2.4. Forskningsstrategier  
 
2.4.1. Fallstudie 
 
En fallstudie ger detaljerad och djup kunskap om ett eller några relaterade fall som har skett 
under verkliga förhållanden med betoning på aktörsrollen. Fallstudien kännetecknas av att 
forskaren studerar ett fall för att nå en förståelse för undersökningsobjektet.41 Inom fallstudier 
är metoden speciellt anpassad för praktiska problem. Uppmärksamheten riktas in på hur 
individer hanterar problem i förändrande form, utifrån ett helhetsperspektiv.42 Det är 
mestadels processer eller förändringar som undersöks och datainsamlingsmetoderna kan 
variera från frågeformulär till intervjuer eller observationer.43 Lärdomar från fallstudier stärks 
med hjälp av forskarens tolkning, då denne tillför sin egen erfarenhet och förståelse i 
fallstudien. Tidigare okända förhållanden och variabler kan medföra en ny syn på 
undersökningen. Styrkan med en fallstudie är att det finns en möjligheten att besvara frågorna 
hur och varför.44 
 
Undersökningen är utförd i form av en fallstudie på McDonald’s restauranger i Sverige och 
USA. Fallstudien innefattar konsumenternas associationer om endast ett varumärke, det vill 
säga McDonald’s. Detta utförande grundar sig på den hermeneutiska synsättet om att få en 
djupare förståelse för vilka associationer som uppstår från konsumenternas sida och vad som 
kan läras av dem. Ett annat genomförbart tillvägagångssätt skulle kunna vara en kvantitativ 
sådan, såsom enkätundersökning, som nödvändigtvis inte behöver ske på McDonald’s 
restauranger utan möjligtvis ute på gatan. Men jag ansåg att semistrukturerade intervjuer 
skulle ge en mer djupgående studie och att just McDonald’s konsumenter och deras 
associationer skulle ge den rätta bilden eller förståelsen för studiens syfte. 
 
 
2.5. Tillvägagångssätt 
 
För att kunna bilda en uppfattning om ämnet och se vilka delar som var intressanta, började 
uppsatsarbetet med insamling av litteratur om varumärken och varumärkesassociationer. 
Därefter valde jag att fördjupa mig i den svenska och amerikanska kulturen för att undersöka 
om de hade en inverkan på konsumenternas associationer kring ett varumärke. En rimlig 
avgränsning bestämdes för att kunna formulera ett skarpt syfte. Därefter inleddes en fas, där 
en stegvis fördjupning i det utformade problemet skedde. Eftersom målet var att frambringa 
kunskap blev valet att göra en fallstudie. Det var därefter dags att leta efter ett intressant 
fallföretag.  
 
Utgångspunkten vid sökandet efter ett fallföretag var att det skulle vara tillräckligt stort för att 
göra en jämförande studie och att verksamheten skulle befinna sig både i Sverige och USA. 
Valet föll slutligen på McDonald’s. Uppsatsens ändamål är att se på McDonald’s utifrån ett 
konsumentperspektiv, för att undersöka på vilket sätt olika kulturer påverkar konsumenternas 
associationer. Val av respondenter grundades därmed på att det främst skall vara McDonald’s 
konsumenter som har en uppfattning om företaget och att det är från dessa respondenter som 
åsikter och fakta blir intressant. 
 
                                                           
41 Andersen, Den uppenbara verkligheten (1998) s. 30 f.  
42 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod (1994) s. 24 ff. 
43 Andersen, Den uppenbara verkligheten (1998) s. 30 f.  
44 Merriam, Fallstudien som forskningsmetod (1994) s. 27 ff. 
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Intervjuarbetet inleddes med framställning av intervjufrågor, där omvända skalor tillämpades, 
såsom fråga 8 i Bilaga 1. Dessa frågor var utarbetade mot bakgrund av studiens syfte och med 
stöd av den teoretiska ansatsen och den förståelse som har bildats utifrån den. De 
semistrukturerade intervjuerna framställdes med öppna frågor. Öppna frågor ger en person 
möjlighet att svara med egna ord och utifrån egna förutsättningar. Dessa semistrukturerade 
intervjuer inleddes med en kort presentation av avsikten med uppsatsen och personlig 
bakgrund. Jag var tvungen att vara mer försiktig och tydlig med mitt ändamål i USA. Detta 
eftersom människor inte gillar att bli tillfrågade, många trodde att jag var där åt McDonald’s 
vägnar, det vill säga att jag ville få mer information av vad konsumenterna tyckte och tänkte 
om McDonald’s. Men efter en tydlig förklaring av min bakgrund och syftet med intervjuerna, 
bjöd de vänligt in mig vid sitt bord och delade med sig av sina tankar och erfarenheter. Detta 
var inget problem när det gällde intervjuerna i Örebro. Respondenterna verkade inta ha någon 
behov av att fråga ut mig om studiens syfte.   
 
Intervjuerna hölls på en flexibel nivå, så att frågornas ordningsföljd kunde ändras beroende på 
de svar som redan har erhållits. Fördelen med detta arbetssätt är att friheten att kunna ställa 
följdfrågor blir större, samtidigt som risken för att glömma bort en viktig fråga blir mindre. 
Intervjuerna dokumenterades med löpande anteckningar. Respondenterna gav den tid som 
behövdes. Arbetstekniken vid intervjuerna var att uppnå en naturlig och avspänd relation till 
respondenterna för att underlätta för dem att delge så mycket information som möjligt.  
 
Antalet respondenter som intervjuades var cirka 20 personer i åldern 18 och uppåt, detta gäller 
i både Sverige och USA. Jag ansåg att det var viktigt att respondenterna förstod 
intervjufrågorna och kunde föra en diskussion kring ämnet. Jämförelse mellan respondenterna 
avseende kön och familjesituation, ansåg jag inte vara av relevans för denna studies syfte. 
Alla intervjuer genomfördes i McDonald’s restauranger. Detta eftersom jag bedömde att det 
var det bästa sättet att erhålla relevant information i egenskap av konsumenter. Intervjuerna 
utfördes vid två tillfällen, en på morgonen och en vid lunchtid, i båda länderna. Intervjuerna i 
USA utfördes i Auburn, New York och intervjuerna i Sverige utfördes i Örebro.   
 
I det vidare arbetet med uppsatsen var respondenternas svar och deras syn på McDonald’s, det 
som stod i fokus för studien. Studien grundas på en egen undersökningsmodell som skall ge 
en ökad förståelse för studien. Intervjusvaren sammanställdes i tabeller, som visar varje 
association där jag har försökt att kvantifiera antalet respondenter som hade den 
associationen. Intervjuinformationen analyserades utifrån dess relation till syftet och den 
teoretiska referensramen. Den egna undersökningsmodellen användes som ett verktyg för att 
analysera ämnet, där koppling skedde genom att sortera den empiriska fakta som erhållits, för 
att sedan applicera den till modellen. Analysen och de tolkningar och intryck som har 
inhämtats, utgjorde sedan grunden för de slutsatser som har kunnat dras. 
 
 
2.6. Studiens tillför litlighet 
 
Operationalisering, det vill säga hur teoretiska föreställningar i form av begrepp och modeller, 
överförs till empiriska observationer, är ett besvärligt problem i allt utredningsarbete.45 
Validitet och reliabilitet används för att beskriva hur datainsamling har fungerat. God validitet 
och reliabilitet är en förutsättning för att resultaten skall kunna generaliseras till att gälla, även 
andra än de som är undersökta. I en studie med kvalitativ ansats används kontinuerligt 

                                                           
45 Eriksson & Wiedersheim, Att utreda, forska och rapportera (1999) s. 38 
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validiteten och reliabiliteten under hela projektet. I en studie med kvalitativ ansats berör 
begreppen validitet och reliabilitet såväl datainsamling som den efterföljande analysen av 
insamlade data. Validitet och reliabilitet i studier med kvalitativ inriktning handlar om att 
kunna beskriva att information har på ett systematiskt och hederligt sätt samlats in och 
bearbetats.46 
 
 
2.6.1. Validitet 
 
Förutsättningen för alla datainsamlingstekniker är att försöka få en uppfattning om hur väl de 
mäter det som avses att mätas. Inom forskning innebär validitet ett sätt att kunna ange i vilken 
situation och för vilken population resultaten är gällande. Det handlar om att bidra med 
pålitliga och trovärdiga kunskaper. Validitet kan diskuteras utifrån ett inre och ett yttre 
perspektiv. Systematiken i ett arbete samt de tillvägagångssätt och överväganden som görs 
under utredningens gång, det vill säga hur väl utredningen överensstämmer med verkligheten, 
utgörs av den inre validiteten. Med inre validitet menas forskarens förmåga att vara neutral 
och inte färga informationen med sin egen förförståelse.47 Inre validitet avser 
överrensstämmelse mellan begrepp och de operationella (mätbara) definitionerna av dessa 
begrepp. Den yttre validitet innebär överförbarhet och avser överensstämmelsen mellan det 
mätvärde som erhålls, vid användning av en operationell definition, och verkligheten. I en 
kvalitativ studie definierar inte forskaren generaliserbarheten utan presenterar vägen och de 
upptäckter som gjordes vid slutet av vägen. Läsaren avgör sedan generaliserbarheten. Den 
yttre validiteten är beroende av den inre och kan inte bedömas utan att ta hänsyn till hur det 
empiriska materialet har samlats in.48 
 
 
2.6.2. Reliabilitet 
 
Begreppet reliabilitet kan översättas med hur pålitlig uppsatsen är och att den skall ge 
tillförlitliga och stabila utslag. I studier med kvalitativ ansats används både teknisk utrustning 
och människor som "instrument" och båda måste fullgöra sin uppgift på ett pålitligt sätt. 
Reliabiliteten består även av kvaliteten på forskaren, det vill säga forskarens kapacitet att göra 
bra observationer, forskarens förmåga till följsamhet mot data och standarden på forskarens 
handledning.49 Om validiteten är beroende av vad som undersöks, är reliabiliteten beroende 
av hur den undersöks. Hög reliabilitet innebär att oberoende undersökningar skall visa 
ungefär samma resultat vid olika tillfällen. Om ” instrumentet”  inte visar det som avses, spelar 
det mindre roll om själva undersökningen är bra.50 Ett sätt att höja reliabiliteten är användning 
av triangulering som innebär att forskaren använder olika datainsamlingsmetoder för att 
försäkra sig om att undersökningen blir tillförlitlig och att bias undviks. Ett sätt att utföra 
triangulering på, är att använda flera olika datainsamlingsmetoder för att styrka innehållet i 
undersökningen.51 
 
 
 

                                                           
46 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm  
47 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm 
48 Saunders, m.fl. Research methods for business students (2002) s. 203-206 
49 http://www.infovoice.se/fou/bok/10000035.htm  
50 Eriksson, Wiedersheim, Att utreda, forska och rapportera (1999) s. 40 
51 Saunders, m.fl. Research methods for business students (2002) s. 99, 228 
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Validiteten för denna utredning anses vara hållbar. Detta genom hur litteraturstudier har 
införskaffats, val av respondenter samt kvalitativ tolkning av inhämtade uppgifter. De utvalda 
respondenterna framhäver sina egna tolkningar och åsikter om varumärket och därmed 
verkligheten och anses till följd därav kunna tillföra relevant och valid information. 
 
När den bearbetade informationen har samlats in, har den granskats kritiskt. Med hjälp av en 
medveten öppenhet för tankar och synsätt kring människors associationer har förståelse för 
problemområdet försökt att höjas. Triangulering är en annan metod som har använts, för att 
höja uppsatsens reliabilitet. Triangulering innebär i det här fallet, ett utnyttjande av flera 
informationskällor och metoder. I denna uppsats har intervjuer genomförts med flera 
personer med anknytning till uppsatsens syfte. För att säkerställa reliabiliteten har samma 
frågor ställts till alla respondenter. En naturlig utgångspunkt i den hermeneutiska 
tolkningsprocessen, är att ha goda förkunskaper och att vara välförberedd som i sin tur leder 
till en ökad förståelse.  
 
 
2.7. Källkr itik 
 
Det finns flera olika sätt att gå till väga vid insamling av information, bland annat genom 
litteraturstudier, observationer, personliga intervjuer, telefonintervjuer, enkätundersökningar, 
med mera. Den metod som är lämpligast att använda beror på problemets karaktär och syftet 
med studien. Det finns två sorters källor som kan användas för att få svar på uppsatsens 
forskningsfrågor, nämligen primära och sekundära källor.52 
 
 
2.7.1. Pr imära källor  
 
Primärdata är förstahandsundersökningar och innebär att forskaren själv samlar in och 
bearbetar data för sitt ändamål. Insamlingen kan utföras genom observationer, intervjuer eller 
frågeformulär. En nackdel är att de intervjuade eller observerade individerna kan påverkas av 
forskarens närvaro eller frågeteknik. Dessutom kan forskaren iaktta vissa saker men missa 
andra vid observation.53 När en undersökning genomförs med hjälp av frågor till 
respondenterna, är det viktigt att frågorna ställs rätt och inte kan missförstås av 
respondenten.54 
 
 
2.7.2. Sekundära källor 
 
Sekundärdata omfattar redan insamlad och bearbetad data av andra personer och även i ett 
annat syfte än ens eget. Sekundärdata återges i böcker, Internet, dokument, tidningsartiklar, 
eller statistik. Fördelarna med sekundärdata är att det är mindre resurskrävande, lättåtkomligt 
samt att analys av sekundärdata kan leda till nya upptäckter. Det blir också lättare att 
analysera och jämföra olika källor. Nackdelen med denna form av insamlingsmetod är att 
källorna är skrivna i ett annat syfte. Det medför stor risk att de inte passar forskarens syfte. Att 
en kritisk granskning genomförs är viktigt för att försäkra sig om att källorna är reliabla.55 
 

                                                           
52 Saunders, m.fl. Research methods for business students (2002) s. 188 ff.  
53 Patel, Davidsson, Forskningsmetodikens grunder (2003) s. 70 f. 
54 Saunders, m.fl. Research methods for business students (2002) s. 289 f. 
55 Saunders, m.fl. Research methods for business students (2002) s. 188, 199 ff. 
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Valet av källor har främst grundat sig på primärkällor. Undersökningen baseras på de 
semistrukturerade intervjuer som utfördes med uppsatsens respondenter. Kunskap och 
information från dessa källor är väsentlig för utredningens syfte. Uppsatsen baseras på de 
intervjuer som utfördes med undersökningens respondenter. De sekundära källor som har 
använts är främst teoretiska böcker, men även Internet källor. Dessa har varit till hjälp för att 
utveckla metoden samt den teoretiska referensramen i uppsatsen. Insamlingen av information 
om den svenska och den amerikanska kulturen som beskrivs i den teoretiska referensramen, 
har varit svår och nackdelen med att använda sig av sekundära källor är att de ofta har 
tolkats för att passa den användarens speciella syfte. Risken för feltolkningar blir mindre med 
användande av primära källor. Internets dynamiska egenskaper innebär att dokumentens 
innehåll snabbt kan ändras och att dokumenten i sin helhet när som helst kan flyttas eller tas 
bort.  
 
Geert Hofstede har gjort undersökningar i många länder. Det kan innebära att hans 
slutsatser om Sveriges kulturella värderingar är tämligen ytliga. Det Richard påpekar i sin 
bok om kulturella krockar stärker Hofstedes teorier om att Sverige är en feminin kultur med 
låg maktdistans. Med sin bok Organisationer och kulturer, vill Hofstede påvisa vilka 
skillnader det finns i världen vad gäller tankesätt, känslor och beteende, även om han påstår 
att man skall vara försiktig med att använda nationstillhörighet vid kulturella skillnader. 
Eftersom min undersökning handlar om en jämförelse mellan två kulturer ansåg jag att 
Hofstedes bok var av vikt att ta till sig, främst eftersom syftet med boken är att den skall vara 
till hjälp att hantera kulturella skillnader.  
 
 
I detta kapitel beskrevs val av metod och underlag för den empiriska undersökningen. Vidare 
kommer den teori som användes för att strukturera, förstå och analysera den insamlade 
empirin att presenteras.  
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3. TEORETISK REFERENSRAM  
 

I detta kapitel beskrivs inledningsvis begreppet kultur. Därefter presenteras Hofstedes 
lökmodell om kulturens uppbyggnad. Sedan beskrivs nationella kulturskillnader och den 
svenska och amerikanska kulturen. En redogörelse framställs för varumärkesbegreppet och 
dess värde och image. Därefter beskrivs varumärkesassociationer. Utifrån dessa teorier 
utformas en egen undersökningsmodell som är konstruerad i syfte att underlätta för läsaren 
och därmed kunna följa studiens gång.  
 
3.1. Kulturmanifestationer  
 
De tankesätt, känslor och handlingsmönster som finns hos människan har lärts in under en 
livstid. Det härrör från vår sociala miljö, snarare än från våra gener. Hofstede likställer dessa 
med mentala program eller själens mjukvaror. Mycket av detta lärs in under den tidiga 
barndomen, eftersom människan under denna period är som mest mottaglig för inlärning och 
anpassning. Kultur innebär civilisation eller intellektuell förfining. Vid ett vidgat medvetande 
om människans mentala programmering skapas en större förståelse för att alla människor 
tänker, känner och agerar olika. Dessa mentala program varierar lika mycket som de sociala 
miljöer i vilka de förvärvas. En annan term för mental mjukvara är kultur. Individer har olika 
uppfattning och syn på världen beroende på dennes kulturella bakgrund. Det är inte 
vetenskapligt bevisat att något kultur är bättre eller sämre än någon annan.56 
 

 
Figur 3.1. Lökdiagrammet: kulturella manifestationer på olika nivåer  
Källa: Hofstede, Hofstede., Organisation och kulturer (2005) s. 21

                                                           
56 Hofstede, Hofstede., Organisation och kulturer (2005) s. 15-20 
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Uppfattningen om människor från andra länder är att de är annorlunda medan de från ens egna 
hemland uppfattas som normala. Det går emellertid inte att säga att det finns något normalt i 
kulturella sammanhang. Enligt Hofstede finns det något som heter kultur ett och kultur två. 
Kultur ett kan kort beskrivas som bildning, konst och litteratur. Kultur två däremot, är 
tankesätt, känslor och handlingsmönster men också vardagliga livsaktiviteter såsom äta, 
visa/visa inte känslor, älska och kroppshygien. Människor som lever i samma sociala miljö 
delar delvis samma kultur, vilket i sin tur gör att olika grupper människor skiljer sig från 
varandra. Dessa skillnader kan beskrivas med fyra olika kulturmanifestationer; symboler, 
hjältar, ritualer och värderingar.57 Se Figur 3.1. ovan.  
 
Symboler kännetecknas som ord, gester, bilder och objekt med en specifik betydelse. Dessa 
kan enbart identifieras utav de som delar samma kultur. Symboler består bland annat av 
kläder, frisyrer, flaggor och företagslogotyper. Symboler hör till lökens yttersta lager. Detta 
för att Symboler kan försvinna lika lätt som nya kan bildas och kopieras från en grupp till en 
annan.58 
 
Hjältar är personer som är levande/döda, verkliga/imaginära och vars egenskaper är mycket 
uppskattade i en kultur. Dessa personer utgör en förebild för den kultur de existerar i. I dagens 
samhälle har hjältarnas utseende blivit mycket viktigare och har stor betydelse vid valet av 
förebild, till skillnad från tidigare då den främsta orsaken var beteendet. Det fins inget som 
säger att olika kulturer inte kan dela samma hjältar.59  
 
Ritualer är kollektiva aktiviteter som anses vara socialt nödvändiga inom en kultur. Exempel 
på ritualer ur denna aspekt är olika sätt att hälsa på, visa respekt för andra samt sociala och 
religösa ceremonier. Tekniskt sätt är de, för att uppnå önskvärda mål, onödiga.60  
 
Värderingar utgör grunden i en kultur och dessa är inriktade känslor med en plus och minus 
sida. Dessa är ont mot gott, smuts mot renhet, fult mot vackert och naturligt mot onaturligt 
och normalt mot onormalt. Värderingar uppstår väldigt tidigt i en människas liv och de 
stannar omedvetet kvar. Ett grundläggande värderingssystem finns inom barnet redan i 
tioårsåldern. Det enda sättet att förstå värderingar är att titta på hur människor agerar.61  
 
Sedvänjor är den synliga delen av en kultur. Sedvänjor är de yttre lagren av lökdiagrammet, 
där kulturen är snabbföränderlig. Kulturella förändringar sker emellertid långsamt i lökens 
mitt, där värderingar återfinns. Värderingar utgör kulturens stabila element.  
 
 
3.2. Nationella kulturskillnader  
 
Världen är uppdelad i olika nationer, vilka kan sägas vara politiska enheter. Varje människa 
tillhör minst en nation. Det som gör att en människa identifierar sig med andra är genom 
kulturen som råder i det samhälle han/hon lever i.62       
 

                                                           
57 Hofstede, Hofstede, Organisation och kulturer (2005) s. 15-20 
58 Ibid., s. 20 
59 Ibid., s. 20 
60 Ibid., s. 21 
61 Ibid.,  s. 21-22 
62 Brändefors, Lundberg & Oskarsson, Kulturmöten (1990)  s. 16 ff. 
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Kulturen ger sociala spelregler samt inlärda värderingar för hur individen bör tänka, tycka 
samt uppträda för att godkännas. Känslan av tillhörighet, det vill säga att känna kulturell 
gemenskap ger en viss trygghet åt individen. Den kulturella bakgrunden uppfostrar individen 
in i en kulturell identitet och utifrån denna möter han/hon sin omvärld.63  
 
Kulturen präglar människors sätt att organisera sin tillvaro på. Detta ger medlemmar av en 
bestämd kultur igenkännande särdrag såsom språk, matvanor och religiös utövning. Kulturen 
innefattar också hur känslor skall hanteras och uttryckas. En människas föreställningar och 
värderingar är till stor del påverkade av den kultur denna har vuxit upp i. Till vardags 
betraktar en individ sin egen kulturs beteendenormer och uttrycksformer som självklara. Det 
är inte först vid möte med andra människor med annorlunda sedvänjor och traditioner som 
människan blir medveten om att alla inte tänker och agerar likadant.64 Kultur kan också ses 
som ett system med delade värderingar, tro, kunskap och förståelse för vad ord och handling 
innebär och hur värderingar och tro uttrycks. I alla större kulturer finns det alltid ett antal 
underkulturer, nämligen subkulturer. I dessa subkulturer finns det mindre grupper som 
identifierar sig med både huvudkulturen och subkulturen i varierande grad. Varje person har 
invecklade förbindelser till kultur. Kulturen formar oss att förstå vad som krävs av oss, hur vi 
skall handla och vad som accepteras av andra. Kulturen har stor betydelse vad det gäller att 
forma övertygelser, rimligt beteende och mening i erfarenheter.65 
 
 
3.2.1. Svensk kultur  
 
Den svenska kulturen är svår att avgränsa. Ett viktigt och påtagligt moment är naturligtvis det 
svenska språket. Andra moment är individernas känslor, värderingar och beteenden. Här ingår 
även självbilder och förväntningar på och förståelse för varandra.66  
 
Svenskar är lojala och toleranta människor som värdesätter vänlighet och jämlikhet. Det är ett 
intelligent och ihärdigt folk som vill göra sitt bästa. Svenskar älskar bland annat naturen och 
fred på jorden. Svenskar är ärliga, välinformerade arbetsmyror som framställer 
kvalitetsprodukter som levereras i tid passar väl till deras prydliga yttre, goda klädsmak. 
Eftersom de bryr sig om sitt yttre, värderar de hygien och renlighet högt.67  
 
Punktlighet värderas högt eftersom det gynnar effektiviteten. Effektiviteten är något positivt 
eftersom det blir inte någon onödig tid spilld.68  
 
Bland övriga nordiska länder uppfattas svenskar som ”stora” , exportinriktade och ekonomiskt 
starka. Enligt Laine-Sveiby saknar svenskar förmåga att se sig själva såsom andra ser dem. 
Svenskar oroar sig mer om vad andra tycker. Svenskar har en ovilja att hamna i konflikter 
eller ta ställning och är därmed rädda för konfrontation.69 Svenskar framhäver därtill gärna 
egenskaper som kompromissvilja och hänsynsfullhet.70  
 

                                                           
63 Brändefors, Lundberg & Oskarsson, Kulturmöten (1990)  s. 16 ff.  
64 Hofstede, Hofstede, Organisation och kulturer (2005) s. 15 ff. 
65 Walker, Tan & George Impact of culture on pain management (1995) s. 48 ff. 
66 http://www.algonet.se/~milld/ms03/m6.html 
67 Ibid.  
68 Landner, Frankrike som arbetsfält. Kulturella särdrag och beteenden (1991) s. 22 ff. 
69 Lewis, När kulturer krockar (1996)  s. 245 ff. 
70 Landner, Frankrike som arbetsfält. Kulturella särdrag och beteenden (1991) s. 22 ff. 
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Enligt Geert Hofstede är den svenska kulturen den mest feminina. I maskulina kulturer 
värderas framgång, pengar, belöningar och ägodelar högst. I feminina anses personliga 
relationer, livskvalitet, fysisk miljö och social service och omvårdnad som viktigare, alltså ett 
samhälle som tar hand om sina medlemmar. Svenskar är inte lika vinstmotiverade som andra 
nationer. Som köpare ser de främst till kvalitet och är inte överdrivet prismedvetna.71 
 
När det gäller snabbmatskulturen i Sverige, är den italienska snabbmaten, pizzan, mest 
åtkomlig. Det finns många egen företagare som gör pizzor. Efter det är 
hamburgarrestauranger vanligast. Skillnaden är att det finns några få hamburgerkedjor, 
McDonald’s, Burger King, MAX. Sedan finns det mindre vanliga snabbmatsrestauranger som 
gör sushi, "korvmojar", kebab, pasta, våffelstugor med mera. Det är väldigt olika konsumtion 
av olika snabbmatssorter i olika delar av Sverige. I södra Sverige är korv mycket vanligare än 
i norr, medan hamburgerrestauranger inte får lika många besökare. I Sverige är 
snabbmatskulturen väldigt mycket amerikansk inspirerad.72 
 
 
3.2.2. Amer ikansk kultur  
 
I USA är tempot annorlunda än den är i andra länder. Forskare tror att i och med att USA har 
blivit en rik nation borde den här snabba livsstilen ha trappats av, men så är inte fallet. För 
amerikanen är arbete detsamma som framgång och tid är pengar. Det handlar fortfarande om 
att komma först. Även om dagens amerikaner drivs av den djupt rotade traditionen att sträva 
framåt, exploatera sina omgivningar, genomdriva förändringar och därigenom nå sitt mål, så 
är man inte längre lika säker på vad målet är.73  
 
Enligt det amerikanska synsättet är det individens framgångar som räknas. De är vana att fatta 
snabba beslut, tid är alltid pengar. De är inte rädda för utmaningar eller konkurrens. USA:s 
ställning är som världens industriellt, kommersiellt, finansiellt och militärt mäktigaste nation, 
där dollarn är allsmäktig.74 
 
 Deras målsättning är att tjäna så mycket pengar som möjligt så snabbt som möjligt och för att 
göra detta arbetar de hårt, agerar snabbt, utnyttjar de möjligheter som yppar sig och använder 
sin makt. De låter inte affärsbeslut påverkas av känslomässiga faktorer. Den här målmedvetna 
och ensidiga jakten på vinst, har gjort att amerikaner oftast uppfattas som hänsynslösa. De är 
rättframma och öppna människor. De ger sig inte och inser att det alltid finns en lösning. De 
är snabba att utnyttja de möjligheter som uppkommer – en egenskap som är starkt historiskt 
betingad.75 
 
De är konsekventa och saknar tålamod. De kan ge intryck av att vara naiva, eftersom de är 
extremt vänliga och inte talar något annat språk än engelska. De tillgriper humor så ofta de 
kan, även om motparten inte förstår deras skämt eller inte tycker att dessa passar sig i 
sammanhanget.76 
 

                                                           
71 Lewis, När kulturer krockar (1996)  s. 245 ff. 
72 http://skolor.nacka.se/myrsjo/elaget/specialarbete/Snabbmat/Snabbmat%20i%20olika%20l%C3%A4nder.htm 
73 Ibid., s. 168 ff. 
74 Ibid., s. 168 ff. 
75 Ibid., s. 168 ff. 
76 Lewis, När kulturer krockar (1996)  s. 168 ff. 



Påverkar den kulturella bakgrunden konsumenternas associationer om ett varumärke? 
- En jämförande studie om McDonald’s- 

19 

Resten av världen ser på USA med respektfull förundran, eftersom inga andra är lika besatta 
av att nå framgång som amerikanerna. Det är ett samhälle med enormt högt ekonomiskt 
tempo. De flesta amerikaner ser dock USA som världens främsta ekonomiska och 
demokratiska nation och utgår ifrån att amerikanska normer är de enda rätta.77 
 
Snabbmaten kom till USA under 50-talet och det ansågs då vara en befriande trend, eftersom 
människor hade allt mindre tid för förberedelser av mat. Denna trend fortsatte och har haft en 
bedrövande effekt på människors hälsa. Amerikaner spenderar cirka $23.5 billioner per år på 
godis och $4.6 billioner på chips. De 46 procenten av amerikanerna som äter ute varje dag, 
kan konstateras att en tredje del av de väljer snabbmat.78 Enligt en bok av Erik Schlosser 
framhäver att amerikanerna spenderar mer pengar på snabb mat än vad de gör på högre 
utbildning, datorer eller nya bilar.79 Många amerikaner har även hittat en tröst i att äta 
snabbmat eller det är närmare har en lugnande effekt och motverkar stress.80 
 
Snabbmatskedjor konkurrerar öppet om barnens uppmärksamhet. De erbjuder leksaker, 
special muggar, barn klubbar, lekstationer och Disney videoband. Tidigare underökningar har 
visat att föräldrarna ofta låter barn bestämma om valet av restaurang. I 80 % av dessa fall, 
väljer barn under 17 år, snabbmats restauranger. Men all denna uppoffring skulle inte fungera 
om det inte var fundamentalt tilldragande för den genomsnittliga amerikanens behov och 
livsstil.81  
 
 
3.3. Varumärke 
 
Ett varumärke i juridisk mening definieras i 1 § varumärkeslagen som ”särskilt kännetecken 
för att från andras varor skilja sådana varor, som näringsidkaren tillhandahåller i sin rörelse” . 
Kännetecknet kan bestå av figur, ord, bokstäver eller siffror, men även lukt och ljud, förutsatt 
att det är möjligt att återge kännetecken grafiskt. Det vanligaste varumärket är ett ordmärke.82  
 
En definition av varumärke som är allmänt accepterad i litteraturen är namn, term, tecken, 
symbol eller design eller en kombination av dessa som är avsedd att identifiera varor eller 
tjänster från en eller flera tillverkare och för att differentiera dem från konkurrenternas varor 
och tjänster. Varumärket säger någonting om produkten och identifierar den. Att skapa ett 
varumärke är att göra det opersonliga objektet personligt, genom att fylla det med mening och 
värderingar. Via namn, färg och form kan företaget föra över värden till varumärket genom de 
associationer som uppstår. Det gäller för företag att bygga upp positiva associationer kring sitt 
varumärke. När varumärket är inarbetat representerar det stora investeringar och värden och 
företaget är mycket rädd om denna tillgång. Framgångsrika varumärken kännetecknas av att 
de är unika, tydliga och internationella. Ett starkt varumärke som är knutet till en viss livsstil 
och inköpsbeteende medför trogna kunder.83       
 

                                                           
77 Lewis, När kulturer krockar (1996)  s. 168 ff. 
78 http://www.pdrhealth.com/content/nutrition_health/chapters/fgnt37.shtml 
79http://weblinks2.epnet.com.db.ub.oru.se/citation.asp?tb=&_ug=sid+19AAE03C%2D664C%2D4AC6%2DA89
A%2D28987FC236F9%40sessionmgr2+81A8&_us=sm+ES+E6C7&_uso=st%5B0+%2DAN++18066953+tg%
5B0+%2D+db%5B0+%2Dafh+op%5B0+%2D+hd+False+01C0& 
80 http://www.pdrhealth.com/content/nutrition_health/chapters/fgnt37.shtml 
81 Ibid.  
82 www.prv.se/blanketter/varumarke/index 
83 Kotler, Marketing Management (2000) s. 405 
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Varumärken skall skapa identifiering och märkesmedvetenhet hos konsumenterna. De skall 
även garantera en särskild nivå av kvalitet och tillfredsställelse hos konsumenterna. Ett 
varumärke kan sägas leverera upp till sex egenskaper: 
Varans attribut – märket garanterar vissa egenskaper.  
Varans fördelar – varumärket förknippas med det kunden köper det vill säga nyttan. Denna är 
inte bara funktionell utav även emotionell.   
Värderingar – ett varumärke avslöjar användarens värderingar. 
Kultur – varumärket representerar i många fall en viss kultur.  
Personlighet – konsumenter använder de varumärken som står för deras värderingar eller den 
personighet som de eftersträvar. 
Användare – varumärket visar vilken sorts konsument som kan tänkas köpa produkten.84  
 
En aspekt gällande ett varumärken är att det har sin egen existens, skild från en verklig 
produkt eller tjänst. Ett varumärke är mer än en produkt, det bär en produkts immateriella 
värde som endast finns i betraktarens ögon. Det är kundens image av företaget som avgör 
värdet av varumärket. Varumärket blir en visualisering av företagets ”själ” , det skall bära och 
förmedla värderingar och visioner. Därmed måste varumärket kopplas till symbolhandlingar 
som förkunnar vad varumärket står för i praktiken, det vill säga hur företaget arbetar och 
agerar. Varumärket står för ett genuint engagemang i hela kedjan från råvara till produkt och 
distribution av varor eller tjänster. Ett företags profil uttrycker vad/vilka de vill vara, vilka 
egenskaper de vill bli förknippade med och föra ut till sin omvärld. Denna är viktig att 
förmedla inom hela organisationen på så sätt att alla inom organisationen förmedlar samma 
kunskap till omvärlden.85  
 
Ett varumärke skall inte bara ge värde till märkesinnehavaren utan tillföra överlägset värde till 
kunden. Konsumenternas uppfattning om ett varumärke är mycket väsentligt. En riktigt bra 
logotyp växer genom att konsumenterna lär känna den och trivs med den. Varumärkesvärdet 
kan ses som en samling av tillgångar som ligger i ett märke, kopplade till märkets namn eller 
symbol. Dessa kan antingen förstärka eller försvaga värdet av en produkt eller tjänst gentemot 
företaget och /eller företagets kunder. Dessa tillgångar är av fyra slag.  
 

• Märkeskännedomen är en ofta undervärderad tillgång. Ett välkänt märke tillskrivs 
vanligen bättre egenskaper än ett mindre känt.  

• Den upplevda kvaliteten påverkar associationerna till märket. Hög uppfattad kvalitet 
har visat sig inverka positivt på lönsamheten.  

• Varumärkesassociationer  är exempelvis bilder, produktattribut, 
användningssituationer, symboler, märkets personlighet och föreställningar om 
företaget. 

• Märkeslojaliteten utgör kärnan i märkesvärdet.86  
 
 
3.3.1. Märkeskännedom och märkesimage 
  
Varumärkesmedvetenhet är en viktig faktor för märkesinnehavaren att medvetengöra 
konsumenten om varumärkets existens. Märkeskännedom skapar en känsla av samhörighet 
och många konsumenter utgår ifrån faktumet att om varumärket är välkänt så kännetecknar 
det en bra märkesprodukt. Enligt konsumenten representerar en välkänd märkesprodukt en 
                                                           
84 Kotler, Marketing Management (2000)  s. 404 f.  
85 Lagergren, Varumärkets inre värden (1998) s. 46 ff.  
86 http://www.kontentanledarskap.com/default.asp?url=404;http://www.kontentanledarskap.com/108-87.html 
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garanti för kontinuitet, vilket implicerar en förpliktelse från märkesinnehavarens sida. För att 
främja märkeskännedomen är det betydelsefullt att påminna konsumenten med återkommande 
reklam som skapar positiva märkesassociationer. Det viktigaste är inte således att ett 
varumärke är känt utan vad det är känt för.87 Företag med ett brett produktsortiment och stor 
försäljningsbas har lättare att skapa märkeskännedom än företag som har ett smalare utbud 
och varumärken som inte är hållbara på längre sikt. Välkända varumärken lever kvar länge i 
konsumentens medvetande än själva produkten de representerar. Produktattribut och kundens 
nytta är relevanta associationer som starkt påverkar kundens köpbeteende.88  
 
Kapferer skiljer på identitet och image och menar att image är ett mått på hur väl företaget 
lyckats förmedla varumärkets identitet till konsumenterna. Varumärkets image definieras som 
konsumenternas uppfattningar om ett varumärke, som en följd av de associationer dessa har 
till varumärket. Varumärkesimage är alltså hur konsumenten ser på varumärket och det delas 
upp i användarimage, produkt image och företagsimage. Konsumenterna formar sig en image 
genom att tolka de signaler de får. Signalerna kommer från varumärkets identitet men också 
från andra källor som inte är önskvärda. Icke-önskvärda signaler kan uppstå när företaget 
hänger sig åt att efterlikna konkurrenters reklam. Konsumenternas uppfattningar om 
varumärket blir då splittrade. Annan påverkan på imagen uppstår när reklamen för varumärket 
inte är konsekvent eller om de segment som bearbetas är för många och olika (opportunism). 
Allt detta påverkar imagen i positiv eller negativ riktning. För företaget är det viktigt att 
imagen och identiteten är så lika som möjligt, det vill säg att konsumenterna har de 
uppfattningar om varumärket som företaget eftersträvar. Om varumärket har en image i 
konsumentens medvetande, har också ett värde skapats, i form av kvalitet.89 
 
 
3.3.2. Upplevd kvalitet 
 
Uppfattad kvalitet kan definieras som kundens totala kvalitetsuppfattning av ett varumärke, 
jämfört med dess konkurrenter. Den bör alltså skiljas från begrepp som verklig kvalitet och 
tillverkningskvalitet. När ett varumärke tycks ha god kvalitet ger det kunden ett skäl att köpa. 
I många fall är denne också beredd att betala ett högre pris. God kvalitet underlättar också 
distributionen och hjälper företaget att positionera och differentiera varumärket. Hög kvalitet 
ger inte bara större möjlighet att lyckas, utan är i princip en förutsättning. Upplevd kvalitet är 
en av de viktigaste faktorerna för att kunden skall vara nöjd med sitt köp. Varan skall uppfylla 
kundens förväntningar om funktionell användning, hållbarhet, att varan är felfri och att den 
uppfyller utlovad standard. Oftast är det svårt att mäta dessa egenskaper och kunden försöker 
då med hjälp av olika signaler göra en kvalitetsbedömning och då är det mest varans utseende 
som är utslagsgivande. 90  
 
 
 
 
 

                                                           
87 Melin, Varumärkesstrategi, Om konsten att utveckla staka varumärken (1999)  s. 53-55 
88 Aaker, Joachimsthaler, Brand leadership (2000) s. 174 f.  
89 http://www.geocities.com/MadisonAvenue/1020/uppsats2.htm 
90 Aaker, Joachimsthaler, Brand leadership (2000)  s.169 ff.  
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3.3.3.Varumärkesassociationer  
 
Det är utifrån varumärkesmedvetenhet och varumärkesimage som varumärkesassociationer 
uppstår. En association är någonting som i kundens minne är kopplat till ett varumärke. Det är 
vad kunden tänker på när han/hon konfronteras med ett varumärke.91 Det är exempelvis 
varumärkespersonlighet, produktattribut och symboler.92 Associationer kan relatera till 
påtagliga och produktrelaterade faktorer eller till immateriella och mer abstrakta faktorer. 
Företagen använder dessa associationer för att differentiera och positionera sina produkter. De 
kan också användas för att skapa en positiv attityd till varumärket. De underlättar även för 
kunden genom att den får lättare att sortera och värdera olika varumärken. Associationer skall 
skapa positiva värderingar till ett varumärke.93 De utgör ett naturligt samband mellan de olika 
produktkategorier som ryms under varumärket. Den image och identitet som varumärket 
uppfattas ha av en målgrupp både internt och externt, är väsentlig för företaget och dess 
utveckling. Associationerna kan delas upp i olika kategorier som är mer eller mindre viktiga 
för olika varumärken. Fyra typer av associationer bör uppmärksammas då de kan ha unik 
betydelse för ett varumärke.  
 
• Den första är associationer förknippade med funktionalitet såsom en golftävling har starka 

associationer med golfutrustning.  
• Att förknippas med ledarskap är att visa att företaget bland annat är framgångsrikt, 

innovativt och trovärdigt. 
• Globalitet står för hur världsomfattande företaget är.  
• Socialt engagemang innebär hur mycket företaget lägger vikt på  samhället i övrigt.94 
 
Automatiskt kommer kunderna att jämföra sin bild av varumärket med konkurrerande 
varumärken. Därmed måste kunden uppleva relevanta skillnader mellan olika varumärken. 
Om detta inte sker, blir priset en avgörande faktor i beslutsprocessen. För att undvika detta, 
måste varumärket förknippas med värden som skapar starka och positiva märkesassociationer. 
En av de mest centrala märkesassociationerna är hur kunder upplever kvaliteten. Det handlar 
om att skapa kvalitetsassociationer som är kopplade till märkesproduktens yttre attribut såsom 
namn, förpackning och utformning av reklam. Kvalitetsassociationer gäller rent 
känslomässiga värden som avsändare, livsstil, kändisskap, geografisk ursprung och så vidare. 
De associationer som väger tyngst är de som påverkar konsumentens köpbeteende. Det är 
också viktigt att veta om associationerna är olika eller lika för alla konsumenter. Det brukar 
vara önskvärt att konsumenterna har samma associationer till ett varumärke. Målsättningen är 
att kundens totala upplevelse av varumärket skall resultera i en image som är stark, positiv 
och konkurrenskraftig.95  
 
 
3.3.4. Mervärde och märkeslojalitet 
 
Mervärde är något som en kund får utöver kärnvärdet. Det kan handla om service eller 
garantier. Märkesinnehavarens mål är därmed att märkesproduktens mervärde skall skapa 
märkespreferenser som på sikt ger upphov till märkeslojalitet.96 Märkeslojalitet innebär att en 

                                                           
91 Uggla, Organisation av varumärken- för kapitalisering och affärsutveckling (2001) s. 182 
92 Aaker, Joachimsthaler, Brand leadership (2000)  s. 17 
93 Uggla, Organisation av varumärken- för kapitalisering och affärsutveckling (2001) s. 97 ff.  
94 Aaker, Joachimsthaler, Brand leadership (2000) s. 208-211 
95 Melin, Varumärkesstrategi, Om konsten att utveckla staka varumärken (1999)  s. 55 f. 
96 Ibid. s. 56-57 
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kund är nöjd och återkommer till en butik och handlar samma produkt eller tjänst. 
Konsumenterna väljer det välbekanta varumärket och vill helst inte byta till något annat. 
Lojaliteten kan bero på vanans makt, preferenser eller på att det blir dyrare att byta till ett 
annat varumärke. För ett företag innebär en lojal kundkrets en stor konkurrensfördel, främst 
eftersom marknadsföringskostnaderna hålls nere och att det är lättare att behålla gamla kunder 
en att vinna nya kunders förtroende.  Att ett varumärke har en stor kundkrets skapar en image 
av att varumärket är accepterat och framgångsrikt.97  
 
 
3.4. Egen undersökningsmodell 
 
Nedan beskrivs den undersökningsmodell utformad med utgångspunkt från teorin. Denna 
modell är konstruerad av den anledningen att läsaren lättare skall kunna följa studiens gång.  
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 3.2. Kulturellt bakgrund påverkar associationer om ett  varumärke  
Källa: Egen  
 
Pilarna visar i vilken ordning de olika komponenterna i modellen är kopplade till varandra.  
Den första pilen visar att den kulturella bakgrunden påverkar konsumenternas associationer. 
Den andra pilen visar konsumenternas associationer om ett specifikt varumärke, i det här 
fallet, McDonald’s. 
 
 

                                                           
97 Aaker, Joachimsthaler, Brand leadership (2000) s. 177 
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Denna undersökningsmodell utgör en sammanfattning, där de relevanta delarna för studien 
lyfts fram. Teorier om kulturellt bakgrund och associationer till varumärken används till att 
utforma en egen undersökningsmodell, som då blir speciellt anpassad för denna studies syfte. 
Denna studie fokuserar inte på vad ett företag vill förmedla ut till marknaden och därmed sina 
konsumenter, utan undersökningsmodell är utvecklad i egenskap att se om kultur påverkar 
konsumenternas associationer kring varumärket McDonald’s. Tanken är att först presentera de 
olika kulturerna och deras bakgrund, för att sedan övergå till associationerna. Med hjälp av 
undersökningsmodellen kommer det empiriska materialet att sammanställas och analyseras. 
Slutligen undersöks hur varumärket bidrar till positiva eller negativa associationer. 
 
Den första rutan fokuserar på kultur. Begreppet kultur utgör nyckeln till kunskap om 
människors tänkande och agerande. Kultur är ett system som innefattar människors idéer, 
värderingar, kunskaper, erfarenheter och föreställningar som styr tankar, känslor och 
ageranden.98 
 
De kulturella skillnaderna är för det mesta påtagliga för utomstående kulturer. Dessa 
skillnader kan variera i storlek från kultur till kultur. I denna undersökning handlar det om att 
utvärdera vilka skillnader det finns mellan den amerikanska och den svenska kulturen när det 
gäller konsumenternas associationer om ett varumärke. 
 
Den andra rutan utgörs av associationer som finns i kundens minne och hjälper dem att förstå 
vad företaget står för och hur det skiljer sig från konkurrerande produkter eller företag. Det är 
helt enkelt vad kunden tänker på vid bemötandet av ett varumärke.99 Dessa associationer kan 
bland annat vara pris. Många konsumenter är prismedvetna och värdesätter priset som deras 
främsta norm vid bedömning av ett varumärke. Andra associationer kan vara kvaliteten på 
produkten och kanske även personalens serviceskicklighet.  
 
Den tredje rutan inriktar sig på ett varumärke som säger någonting om produkten och skapar 
en identifiering och märkesmedvetenhet hos konsumenterna. Den skall även garantera en 
särskild nivå av kvalitet och tillfredsställelse hos konsumenterna. I den här undersökningen 
ingår i ordet varumärke även associationer om McDonald’s produkter och restauranger.  
 
 
En redogörelse för studiens teoretiska referensram har nu presenterats. Denna är tänkt att bli 
sammankopplad och därefter analyserad med den empiri som introduceras i nästkommande 
kapitel.   
 

                                                           
98 Hofstede, Hofstede., Organisation och kulturer (2005) s. 15 ff.  
99 Uggla, Organisation av varumärken- för kapitalisering och affärsutveckling (2001)  s. 182 
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4. EMPIRI  
 
I detta kapitel presenteras inledningsvis McDonald’s bakgrund. Sedan presenteras Sveriges 
och USA:s kulturmanifestationer. Informationen som uppges i detta avsnitt bygger på vad 
respondenterna har framfört. Intervjuerna redogörs inte ordagrant, utan istället 
sammanställs de framtagna resultaten, för att ge läsaren en sammanhängande uppfattning.  
 
 
4.1. Företagspresentation100  
 
Dagens McDonald's uppkom 1948 i San Bernadino, i USA. Den bildades av bröderna Dick 
och Mac McDonald. Redan då kännetecknades restaurangen för dess enkelhet, snabbhet, 
kvalitet, renlighet och låga priser. Detta fascinerade entreprenören Ray Kroc som genast såg 
möjligheten att starta upp flera restauranger av det här slaget. Bröderna McDonald 
välkomnade Ray Kroc som partner och dagens McDonald's föddes. Ray Kroc grundade 
McDonald's franchisekedja och blev själv den förste franchisetagaren 1955 med sin 
McDonald's restaurang i Des Plaines, Chicago. Ray Kroc ställde höga krav på sig själv och 
sina medarbetare och utarbetade tidigt den formel "hörnstenar" som fortfarande gäller för hur 
en McDonald's restaurang skall drivas. Hörnstenarna blev KSR&V, det vill säga kvalitet, 
service, renlighet och värde. 
 
McDonald's framgångssaga har resulterat i ett av världens starkaste och mest välkända 
varumärken. Varje dag serveras 47 miljoner gäster på över 30 000 restauranger i 119 länder 
runt om i världen. Den första McDonald's-restaurangen i Sverige öppnades den 27 oktober 
1973 av entreprenören Paul Lederhausen på Kungsgatan 4 i Stockholm. Idag serveras 150 
miljoner gäster per år och de finns ungefär 230 restauranger runtom i Sverige. Framsteg för 
McDonald's betyder att de möter eller överträffar kundens förväntningar och att kunden blir 
nöjd och glad vid varje restaurang besök. Företaget tror på att sätta målen högt, att överskrida 
gränser och fortsätta att utvecklas. Deras målsättning är att leverera god mat med snabb och 
vänlig service i rena, trevliga lokaler till ett lågt pris. De har tre affärsmål Nöjdare 
medarbetare, Nöjdare gäster och Bättre ekonomi. 
 
 
4.1.1. Ronald McDonald Barnfond 
 
1990 startade Ronald McDonald Barnfond i Sverige. Engagemang i samhället och då speciellt 
för barn och ungdomar har alltid varit en del av McDonald's företagskultur. Ett viktigt projekt 
för fonden är byggandet av Ronald McDonald Hus. De ger svårt sjuka barn och deras 
anhöriga möjlighet till boende i en trygg och hemlik miljö när barnen behandlas på 
specialistsjukhus.  
 
I USA instiftades 1984, Ronald McDonald House Charities till minne av McDonald's 
grundare Ray Kroc. I Sverige finns idag tre Hus, det första huset invigdes 1993 och är beläget 
vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge. Ronald McDonald Barnfond i Sverige, är en 
fristående stiftelse som hjälper barn genom att stödja projekt inom medicinska och sociala 
frågor. Fonden finansieras till största delen av McDonald's, men även gäster, medarbetare, 
andra företag, stiftelser och privatpersoner ger bidrag till fondens verksamhet.  
 

                                                           
100 http://www.mcdonalds.se 
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4.2 Kulturmanifestationer   
 
Frågorna som tillämpades i den empriska studien grundades på bakomliggande 
kulturmanifestationer som Hofstede101 har frambringat i en lökmodell om en kulturs 
symboler, hjältar, ritualer och värderingar. I detta delkapitel sammanställer jag resultatet av de 
associationer som denna studies respondenter hade om sin kultur. 
 
Intervjuer  utförda i Sver ige  Intervjuer  utförda i USA 
 
SYMBOLER SYMBOLER 
Välfärdsstaten Kapitalism 
Demokrati  Mångkulturellt 
Allemansrätten Den amerikanska flaggan 
Idrottsliga framgångar  Vit T-Shirt och gympaskor 
Internationell popularitet  Frihet  
Miljöskydd Demokrati 
Nobelpriset  Frihandel 
Kända som internationalister  Omåttlighet 
Yttre utseende 
Jämställdhet 
Lagom 
 
HJÄLTAR HJÄLTAR 
Alfred Nobel  Charlie Brown 
Ingmar Bergman Batman 
Gustav Vasa Abraham Lincoln 
Evert Taube  John F. Kennedy 
Dag Hammarskjöld  Franklin D. Roosevelt 
 ”Soldater”  
 
RITUALER RITUALER 
Nobelprisceremonin  Thanksgiving 
Surströmming  Julfirande 
Bastu American Football 
Julfirande Kristendom 
Skidåkning Summerbarbecue 
Midsommar Rådjursjakt  
Älgjakt Golf 
Sommardyrkan 4:e juli  
Luciafirande 
 
VÄRDERINGAR VÄRDERINGAR 
Ärlighet Tidig självständighet 
Lojalitet  Ekonomisk och social frihet 
Tolerans Vara aktiv 
Jämlikhet Rätt att framföra sin ståndpunkt 
Älskar fred och natur Påstridighet 
Renlighet Team Spirit 
Vänlighet Tror på framsteg 
Samvetsgrannhet Hopp  
Anspråkslöshet Vänlighet 
 

                                                           
101 Hofstede, Hofstede., Organisation och kulturer (2005) s. 15-20 
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4.3. Intervjuer  utförda i Auburn NY, USA 
 
4.3.1. Associationer  om McDonald’s 
 
Frukosten pågår mellan 06.00 till 10.30 på morgonen. Kunderna använde sig av kuponger 
med uttrycket ”Buy one Get one” . Det kan vara en bagel och en kaffe eller någon annan 
frukost kombination. Restaurangen hade även något som heter ”dollar meny” , som innebär att 
utvalda produkter kostar enbart en dollar. Detta ansågs vara praktisk av många. De mest 
framträdande associationerna om McDonald’s varumärke enligt Tabell 1 att det är billigt, att 
servicen är snabb och att det är lättillgängligt. Respondenterna associerade till ”Golden 
Arches” , det vill säga McDonald’s skylten. Enligt de flesta av de tillfrågade frambringar dessa 
gyllene bågar en hunger och dessa skyltar är väl synliga.  
 
Enligt Tabell 1 och Tabell 2 förknippade några av respondenterna McDonald’s som orent. 
Men de flesta såg det från en annan synvinkel, nämligen att det var rent med tanke på vilken 
sorts mat som serveras.  
 
Enligt de intervjuade lockar McDonald’s sina kunder genom att använda sig av Tv reklam 
med en sång, medan de andra kedjorna inte har så mycket reklam på TV. 
 

Tabell 1 McDonald's - Morgon     Tabell 2 McDonald's - Lunch    

     

Association  Antal   Association  Antal  
Billigt 9  Billigt 9 

Snabb service 8  Snabb service 9 

Lättillgängligt 8  Lättillgängligt 8 

De gyllene bågarna 7  Big Mac 7 

Ronald McDonald Hus 6  De gyllene bågarna 6 

Big Mac 5  Ronald McDonald Hus 6 

Bra kvalitet 4  Bra kvalitet 4 

Orent 3  Onyttig mat 3 

Onyttig mat  3  Bidrar till övervikt 2 

Bidrar till övervikt  2  Orent 1 

 
Tabell 1: Associationer om McDonald’s  Tabell 2: Associationer om McDonald’s  
Källa: Egen  Källa: Egen 
 
Tabellen visar de associationer konsumenter har till McDonald’s varumärke. Siffran anger 
antalet konsumenter som uppgav denna association. Antalet konsumenter som deltog var tio 
på morgonen och tio vid lunchtid. Detta kommer även att gälla för följande tabeller i detta 
kapitel.  
 
Enligt Tabell 1, var det nästan hälften av respondenterna som associerade till Ronald 
McDonald Hus. Amerikanerna tycker om det som McDonald’s gör för samhället, såsom ”The 
Ronald McDonald House”. En respondent berättade hur hennes barnbarn plötsligt hade blivit 
sjuk i ett liten ort som heter Endicott. Barnets föräldrar fick då åka till Rochester sjukhus för 
att deras barn skulle få vård, och tack vare McDonald’s hade de möjligheten att övernatta nära 
sjukhuset och barnet klarade sig.  
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4.3.2. Associationer  om McDonald’s produkter  
 
Hälften av respondenterna instämde att kvaliteten inte var den allra bästa, men att de ansåg 
det som en god variation. Andra menade att kvaliteten var tillräckligt bra för att äta där någon 
gång. En del respondenter var McDonald’s stamkunder och kunde inte tänka sig en dag utan 
att besöka restaurangen och dricka lite gott kaffe eller äta en måltid. En av intervjupersonerna 
menade att ” Det är god kvalitet på maten och dessutom kan inte företagskedjan tillfredsställa 
allas behov” . 
 
Enligt Tabell 3 var det ungefär en tredjedel av de intervjuade som höll med om att frukosten 
var god. Det varierade starkt från vad som var gott eller inte. Det var allt från kakor, kaffe, 
bagels och Egg McMuffin. Det var även tydligt under lunchtid att konsumenterna tyckte att 
McDonald’s maten var god. Smakerna varierade från pommes frites och kyckling mackor till 
klassiska hamburgare. Även om en del instämde om att hamburgaren inte är den bästa, var det 
en respondent som uttryckte det som ” Man får vad man betalar för.”  
 
 
Tabell 3 Produkter  - Morgon    Tabell 4 Produkter  - Lunch  

     
Association  Antal  Association  Antal 
Billig variant 9  Billig variant 9 
God mat 7  God mat 8 
Fet mat  6  Fet mat  6 
Hög kvalitet 5  Hög kvalitet 5 
Nyttig mat 2  Nyttig mat 3 

 
Tabell 3: Associationer om produkterna Tabell 4: Associationer om produkterna 
Källa: Egen Källa: Egen  
 
Vid jämförelse mellan Tabell 3 och Tabell 4 var det inte många respondenter som tyckte att 
det var nyttig mat, men de menade att det var så gott att de inte lade särskilt stor vikt vid att 
det inte var nyttigt. Andra påstod att det fanns hälsosamma varianter såsom salladsprodukter 
och morötter istället för pommes frites. McDonald’s har i deras mening fått in nya mer nyttiga 
varianter av snabb mat. Många amerikaner ansåg att förtäring av snabbmat motverkar stress 
och att det var en stor anledning till besöken på McDonald’s. 
 
Det var ingen tvekan bland respondenterna om att det är bra priser och att måltiden är värd 
pengarna. McDonald’s ansågs vara en billig lösning även för människor som äter mycket. Det 
är därmed väldigt ekonomiskt. McDonald’s har även något som heter Arch card –load it – gift 
it- love it. Det är ett kort som är laddningsbart och används främst som presentkort. En annan 
respondent ansåg att: ”Det var billigt, men att det med tiden blir allt dyrare såsom med alla 
andra produkter och tjänster.”  Pensionärer däremot får det ännu billigare, de får använda sig 
utav förmånliga kuponger. 
 
Enligt några yngre respondenter, tänkte de på sitt utseende och att bygga muskler och därför 
ville de inte äta alldeles för mycket fet mat. En annan grupp av människor som var lite mer 
medvetna om sitt utseende och vilken sorts mat de åt, var medelålderskvinnor som gärna 
valde sallader som en substitut till hamburgaren.  
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4.3.3. Associationer  om McDonald’s restauranger  
 
De flesta av respondenterna ansåg att det var väldigt socialt att komma till McDonald’s och 
äta en måltid. De brukar sitta ner i cirka en timme och prata och umgås. Många har kommit 
till denna restaurang varje morgon i tio års tid.  
 
 

Tabell 5 Restaurangen - Morgon  Tabell 6 Restaurangen - Lunch 
     

Association Antal  Association Antal 
Drive Through 9  Drive Through 10 
Snabb service 8  Snabb service 8 
Renlighet 7  Renlighet 6 
Bra restaurang 7  Bra restaurang 6 
Trevlig personal 6  Trevlig personal 5 
Inga förväntningar  6  Inga förväntningar  5 

 
Tabell 5: Associationer om restaurangen        Tabell 6 Associationer om restaurangen 
Källa: Egen  Källa: Egen 
 
Det krävs inte särskild lång väntetid för måltiden att bli färdig, men de utfrågade ansåg att 
personalen var trevlig men att servicen inte var av bästa klass. De förväntar sig däremot inget 
annat av en snabbmats restaurang.  
 
Ungefär en tredje del av respondenterna enligt Tabell 5 och Tabell 6 bedömde att 
miljöinredningen var angenäm. Därtill utgjorde ljudnivån en viktig faktor i bedömningen. 
Restaurangerna ansågs vara rena med bra belysning. Det betraktades vara särskilt viktigt att 
toaletterna var rena, vilket McDonald’s i sin tur hade. Dessutom fick restaurangens toaletter 
nyttjas utan kostnad.  
 
De flesta av de intervjuade enligt Tabell 5 och Tabell 6 ansåg att restaurangerna alltid var 
nära, oberoende av var man befann sig. Det bedömdes även att det var avslappnande att träffa 
en kompis över en måltid och stanna och prata efteråt. Även om det fanns människor inne på 
restaurangen, ansågs det vara mer vanligt att använda sig av Drive Through. Detta eftersom 
människor sparar mycket tid genom att åka igenom Drive Through, som sker både snabbt och 
smidigt. Det skall dock tilläggas att det är inte bara McDonald’s som använder sig utav Drive 
Through, utan i USA är det enligt de amerikanska respondenterna vanligt med vissa 
banktjänster och apotek som Drive Through. Ett par ansåg att de var tvungna att sitta ner i 
restaurangen, eftersom de hade två bilar. De hade oerhört bråttom att få i sig maten eftersom 
de skulle iväg för att arbeta. De amerikanska respondenterna hade en halvtimmes lunch.  
 
De flesta av McDonald’s restauranger har lekstationer. Detta betraktades som otroligt 
intressant för alla småbarn. Inte nog med det, ordnas det födelsedagsfester på McDonald’s. 
Detta är i högsta grad praktiskt när barn fyller år som både sparar tid och pengar, enligt 
föräldrarna. Barn gillar McDonald’s. De associerar med Ronald McDonald. De ser det som ett 
roligt ställe att gå till eftersom de gillar både maten och att få leka. Barnen får dessutom 
leksaker i varje Happy Meal. 
 
Några av de intervjuade äter inte på andra matkedjor eftersom de har haft dåliga erfarenheter 
tidigare. De anser att McDonald’s utger vad de lovar.  
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De flesta av de intervjuade delade åsikt om att deras största förväntning är att maten skall vara 
varm. För övrigt förväntar sig inte konsumenterna någon särskild service från personalen av 
den enkla anledningen att det är en snabbmats restaurang. 
 
 
4.4. Intervjuer  utförda i Örebro, Sver ige  
 
4.4.1. Associationer  om McDonald’s  
 
De tre topp associationerna enligt Tabell 7 och Tabell 8 om McDonald’s var att det var, 
onyttigt, orent och den snabbaste lösningen för en måltid. Många av de tillfrågade var även 
skeptiska till renheten, då McDonald’s ofta förknippas med en oren restaurang. Några av de 
tillfrågade hade någon gång praktiserat på McDonald’s och fick se hur maten tillagades och 
detta var inte något de själva var förtjusta i, men de valde maträtter som de ansåg vara bättre 
än andra.  
 
Några av de tillfrågade påstod även att McDonald’s bidrar till skogsskövling och därmed 
valde att inte äta ofta på McDonald’s. En del av respondenterna tyckte att McDonald’s 
utnyttjar billig arbetskraft, då de anställer yngre individer. Medan andra tyckte att detta var 
bra, de då unga får komma ut i arbetslivet och får känna på att arbeta.  
 
 

Tabell 7 McDonald's - Morgon    Tabell 8 McDonald's - Lunch    
     

Association  Antal   Association  Antal  
Snabb service 9  Snabb service 9 
Onyttig mat  9  Onyttig mat  8 
Orent 8  Orent 8 
Bidrar till övervikt  7  Billigt 7 
Billigt 7  Bidrar till övervikt  6 
De gyllene bågarna 6  De gyllene bågarna 5 
Bra kvalitet 5  Big Mac 4 
Ronald McDonald Hus 4  Bra kvalitet 3 
Big Mac 2  Ronald McDonald Hus 3 

 
Tabell 7: Associationer om McDonald’s Tabell 8: Associationer om McDonald’s 
Källa: Egen Källa: Egen 
 
Vid åsynen av de gyllene bågarna tyckte många av respondenterna att de kände en viss hunger 
i magen, men detta ledde nödvändigtvis inte till att äta på McDonald’s. Det är ett begär som 
kan gå över fort. För många respondenter är detta ett begär som kan tillfredsställas en gång i 
månaden.  
 
Många förknippar än idag McDonald’s med Big Mac. Även om McDonald’s har gått vidare 
med sitt produktsortiment.  
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I överensstämmelse med Tabell 7 och Tabell 8, var det inte många av de intervjuade som 
kände till Ronald McDonald Hus. De få konsumenter som kände till det, var främst eftersom 
de hade någon bekant som bodde på ett Ronald McDonald Hus när dennes barn var sjukt.  
 
 
4.4.2. Associationer  om McDonald’s produkter  
 
Hälften av de intervjuade tyckte att kvaliteten var tillfredsställande. Några hade tyvärr haft en 
del dåliga erfarenheter så att deras förtroende för just kvaliteten hade sjunkit. En annan 
respondent yttrade, att om man är ute efter den bästa kvaliteten, är McDonald’s inte den rätta 
restaurangen att gå till. De flesta av de intervjuade vet den sekunden de kliver in i 
restaurangen vad de kan förvänta sig av sitt besök, vilket de anser är en trygg känsla, att helt 
enkelt veta vad man får.  
 
Även om många av de tillfrågade tyckte att McDonald’s var bra prismässigt, så rättade sig 
några av de genom att säga att McDonald’s är ”billigare” . En måltid kan kosta upp till 60 
kronor, vilket de tyckte att det kunde spenderas på bättre, mer nyttiga matvarianter. ” Nu tar 
de även betalt för vatten” , påstod en respondent.  
 
Tabell 9 Produkter  - Morgon    Tabell 10 Produkter  - Lunch  

     
Association  Antal  Association  Antal 
Fet mat  9  Fet mat  8 
God mat 8  God mat 7 
Billig variant 7  Billig variant 6 
Hög kvalitet 4  Hög kvalitet 5 
Nyttig mat 1  Nyttig mat 2 

 
Tabell 9: Associationer om produkterna Tabell 10: Associationer om produkterna 
Källa: Egen Källa: Egen 
 
McDonald’s har en del nyttiga produktvarianter som lockar en del nya som gamla kunder. För 
en del handlar det om sallader och för andra om yoghurt istället för Cola. Även om det finns 
nyttig McDonald’s mat, menar en del respondenter att det är ganska onödigt att gå till 
McDonald’s för att äta något nyttigt, med tanke på att det finns fräschare och nyttigare 
restauranger att gå till som erbjuder en bredare utbud av hälsosam mat. Enligt några av de 
intervjuade går dagens människor till McDonald’s av enbart en anledning och det är på grund 
av hamburgare. Det ansågs dock av många respondenter att detta var ett bra incitament från 
McDonald’s för att försöka få allmänheten att äta nyttigare. 
 
Maten ansågs vara god. Enligt Tabell 9, var det en respondent mer som tyckte att frukosten 
var en god måltid på McDonald’s. Bagel ansågs vara en av favoriterna. Måltiderna ansågs 
även vara onyttiga. Ett exempel på detta är en fet dressing till den ”nyttiga salladen”. Många 
utav de svenska respondenterna hade skuldkänslor efter ett besök på McDonald’s. En del av 
de kände att de var tvungna att gå ut och jogga eller träna, allt för att kompensera för det extra 
fettintaget.  
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4.4.3. Associationer  om McDonald’s restauranger  
 
Servicen i svenska McDonald’s restauranger ansågs vara snabb och effektiv. Många som satt 
ner vid lunchtid, hade mindre än en timme till sitt förfogande för att hinna tillbaka till sitt 
arbete i tid. McDonald’s ansågs då vara en bra lösning som även ger ett mättande resultat.  
 
Enligt Tabell 11 och Tabell 12 ansågs personalen vara trevlig och tillmötesgående. En del 
menar dock att personalen alltid ser så stressade ut och inte hinner med att vara trevliga mot 
sina kunder. Servicen betraktades som ganska varierande, beroende på vid vilken tid man 
kommer och vilken restaurang man är på. Men överlag tyckte de svenska respondenterna att 
servicen var tillfredsställande.  
 
Små barn älskar Happy Meal. De öppnar paketet och börjar leka med leksakerna på en gång. 
Det är enligt många respondenter den största anledningen till att besöka McDonald’s. 
Nämligen att barnen får leka lite och byta miljö. Detta behöver nödvändigtvis inte ske allt för 
ofta, menar en del respondenter.  
 

Tabell 11 Restaurangen - Morgon   Tabell 12 Restaurangen - Lunch 
     

Association Antal  Association Antal 
Snabb service 9  Snabb service 9 
Trevlig personal 8  Trevlig personal 7 
Bra restaurang 6  Drive Through 6 
Inga förväntningar  4  Inga förväntningar  5 
Drive Through 4  Bra restaurang 4 
Renlighet 3  Renlighet 2 

 
Tabell 11: Associationer om restaurangen Tabell 12: Associationer om restaurangen 
Källa: Egen Källa: Egen 
  
Många av respondenterna delar samma uppfattning om att restaurangerna inte är de renaste, 
bortsett från att personalen alltid städar, uppfylls inte känslan av renhet. Hamburgare förövrigt 
förknippas med fet mat, därav den orena känslan. En del respondenter upplevde att lukten i 
restaurangen var frånstötande och gav ett orent intryck av restaurangen.   
 
De svenska respondenterna hade några få förväntningar innan ett McDonald’s besök. Det 
ansågs vara viktigt att salladen i hamburgarna är fräsch och att hamburgaren är färsk och 
varm. En annan förväntning är att bli mätt och tillfredsställa suget för snabbmat. 
 
Miljöinredningen i övrigt anses vara tillfredsställande för en snabbmats restaurang. Det är 
dock något med den röda färgen som präglar restaurangerna. Det är enligt många av de 
intervjuade vetenskapligt bevisat att den röda färgen har en stressfull inverkan på människor. 
De flesta som satt ner, ville inte sitta länge utan de äter i lugn och ro, men lämnar 
restaurangen fort därefter. De påstod att atmosfären inte var den bästa, men att vissa 
McDonald’s restauranger var trevligare än andra, där de kunde tänka sig att sitta kvar en stund 
efter måltiden om det inte var för mycket folk. En del av de intervjuade åker även genom 
Drive Through för att beställa mat på det sättet.  
 
I följande kapitel kopplas teori och empiri samman till analys. Empirin utvärderas med hjälp 
av den teoretiska referensramen och den egna undersökningsmodellen.   



Påverkar den kulturella bakgrunden konsumenternas associationer om ett varumärke? 
- En jämförande studie om McDonald’s- 

33 

5. ANALYS 
 
Nedan analyseras det insamlade materialet för att identifiera om det finns någon 
överrensstämmelse mellan en individs kulturella bakgrund och dennes associationer kring 
McDonald’s. Den insamlade teorin och empirin knyts samman till en genomgående analys. 
Vidare kommer tabeller att användas för att kunna analysera materialet och ställa det mot 
den befintliga teorin.  
 
5.1. Kulturellt bakgrund 
 
För att förstå sig på kultur och hitta kulturella skillnader kan samhällets kulturmanifestationer 
studeras. Hofstede beskriver fyra faktorer; symboler, hjältar, ritualer och värderingar.  
 
De svenska symbolerna enligt denna studies respondenter innefattar en välfärdsstat och 
demokrati. Demokratin råder i USA också, men det är gör även kapitalismen. I Sverige utgör 
allemansrätten och jämställdheten viktiga delar av kulturen, medan frihet i USA värderas på 
liknande sätt. Yttre utseende är en viktig norm för svensken, samtidigt som en vit T-Shirt 
anses av de amerikanska respondenterna, vara det bekväma urvalet av klädesplagg. För 
svensken är miljöskydd oerhört viktigt, medan det i USA körs bil på ibland onödiga sträckor. 
I Sverige används ordet lagom ofta, men i USA betonar respondenterna att det mesta handlar 
om omåttlighet såsom stora måltider. Trots att USA är ett mångkulturellt kontinent, är 
människorna oerhört patriotiska, därmed värderas den amerikans flaggan högt och utgör 
därmed en viktig symbol för amerikanerna. Sverige anses vara populära utomlands, och ser 
sina framgångar inom den idrottsliga världen som en viktig symbol som kännetecknar 
Sverige.  
 
De svenska hjältarna anses bland annat vara Alfred Nobel och Ingmar Bergman. I USA 
värderas dock forna presidenter såsom Abraham Lincoln och John F. Kennedy. De 
amerikanska soldaterna räknas också som hjältar. Detta kan relateras till symboliken om den 
amerikanska patriotismen som bildar en viktig del av kulturen.   
 
 Inom de svenska ritualerna ingår bland annat midsommar och julfirande. I USA är julfirandet 
också en viktig ritual och även Thanksgiving. Svenskar älskar sommaren, men det gör även 
amerikanerna, då de brukar ordna olika barbeques som kan likställas med de svenska 
grillfesterna. En annan likhet är att båda kulturerna gillar att jaga. I båda kulturena utgör 
kristendomen en religös grund, men amerikanerna verkar vara mer religösa. En annan 
amerikansk ritual är den fjärde juli, som är deras Nationaldag.  
  
De svenska respondenternas värderingar är bland annat ärlighet och lojalitet. En amerikansk 
respondents värderingar är ekonomisk och social frihet. Det är en viktig norm att ha rätten att 
kunna framföra sin ståndpunkt. De svenska respondenternas andra värderingar är tolerans och 
vänlighet. Vänlighet utgör även de amerikanska respondenternas värderingar. Även hopp och 
tron på framsteg anses vara betydelsefullt. Att vara aktiv och påstridig är en annan amerikansk 
värdering. De intervjuade från Sverige betraktade att renlighet och hygien var en viktig 
svensk värdering.  
 
 
 
 



Påverkar den kulturella bakgrunden konsumenternas associationer om ett varumärke? 
- En jämförande studie om McDonald’s- 

34 

5.2. Varumärkesassociationer  
 
Märkesassociationer är tillgångar som kan särskilja produkten. De ger kunden en anledning 
att handla. De skapar förtroende, påverkar känslorna för en produkt samt att de lägger 
grunden för fortsatt utveckling av märket. 
 
 
5.2.1. Associationer  om McDonald’s  
 
Både svenskar och amerikaner tyckte att McDonald’s maten är billig. Det är dock en av de 
första associationerna enligt Tabell 13. Dollar menyn kan relateras till den svenska 10 kronors 
menyn. Anledningen till varför de flesta amerikaner ansåg att McDonald’s maten är billig, har 
kanske att göra med skillnaden mellan rika och fattiga. Denna skillnad är mindre i Sverige än 
i USA, där ett stort antal av befolkningen har inkomster under existensminimun och där 
klasskillnaderna hela tiden ökar. En annan orsak kan vara att vi svenskar är vana vid att det 
mesta är ganska dyrt. Den svenska konsumenten anser att det är mer värt att lägga pengarna 
på något annat än skräpmat. Teorin styrker även det faktum att svenskar som köpare ser mer 
till kvaliteten än priset.  
  
 

                        Tabell 13 McDonald's - Morgon  
 

 

Association Antal - USA Antal - Sver ige 
Billigt 9 7 
Snabb service 9 3 
Lättillgängligt 8 2 
De gyllene bågarna 7 6 
Ronald McDonald Hus 6 4 
Big Mac 5 2 
Bra kvalitet 5 4 
Orent 3 8 
Onyttig mat  3 9 
Bidrar till övervikt 2 7 

 
 
Tabell 13 Jämförelse mellan associationerna om McDonald’s  – Morgon  
Källa: Egen  
 
Lättillgänglighet när det gäller McDonald’s restauranger är en självklarhet i USA. Ute på  
motorvägarna finns det snabbmatskedjor överallt medan det finns betydligt färre i Sverige. 
Därmed påstod de amerikanska respondenterna att McDonald’s alltid finns i närheten. Medan 
det i Sverige inte finns i lika stor utsträckning.  
 
Servicen ansågs vara snabb i en större utsträckning i USA än i Sverige. Detta kan ha sin grund 
i att det finns ett större antal restauranger i USA än i Sverige och många amerikaner använder 
sig utav Drive Through. Detta innebär därmed att det blir mindre jobb för personalen som i 
sin tur försöker göra sitt yttersta att tillfredsställa de kunder som är på plats. På morgonen har 
människor dock inte lika mycket bråttom utan allt sker mest i en lugn takt. Därför är det inte 
lika viktigt med att servicen skall vara snabb. 
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McDonald’s varumärke förknippas med Ronald McDonald och barn. De gyllene bågarna 
framhäver en hunger som i vissa lägen är svår att motstå. Även om de flesta av de 
amerikanska respondenterna själva påstår att snabbmats kedjorna förstör deras kroppar, så kan 
de inte stå emot frestelsen. McDonald’s har inte enbart implementerat sitt varumärke i 
kundens medvetande utan de har expanderat så mycket att det inte längre går att undvika. 
 
De associationer som McDonald’s bland annat önskar skapa har att göra med socialt 
engagemang och ansvarstagande och att de bryr sig. Projektet har bedrivits under en lång 
period, vilket ofta är positivt då en målgrupp kommer ihåg och reflekterar över projektet och 
varumärket. Ett sådant projekt är Ronald McDonald Barnfond som ger svårt sjuka barn och 
deras anhöriga möjlighet till boende i en trygg miljö när barnen behandlas på 
specialistsjukhus. 
 
 

            Tabell 14 McDonald's  - Lunch  
 

 

Association Antal - USA Antal - Sver ige 
Billigt 9 6 
Snabb service 9 9 
Lättillgängligt 8 3 
Big Mac 7 3 
De gyllene bågarna 6 5 
Ronald McDonald Hus 6 4 
Bra kvalitet 4 3 
Orent 3 8 
Onyttig mat  3 8 
Bidrar till övervikt  2 7 

 
Tabell 14 Jämförelse mellan associationerna om McDonald’s  – Lunch  
Källa: Egen 
 
Enligt Tabell 14, var det inte lika många svenskar som kände till Ronald McDonald Hus och 
vad McDonald’s försökte göra för samhället. Detta kan ha en grund i att de svenska 
respondenterna inte är lika engagerade i McDonald’s projekt. De äter kanske inte där särskilt 
ofta och är därmed mindre intresserade. Det skall dock tilläggas att även om McDonald’s har 
låtit flera hus byggas, är det godhjärtat och ett bevis på att de bryr sig och vill göra en god 
insats i samhället. 
 
I överrensstämmelse med Tabell 14, var den klassiska hamburgaren, Big Mac mer efterfrågad 
i USA än vad den var i Sverige.  
 
Kvaliteten ansågs inte vara det bästa utav någon av kulturerna, men den bedömdes vara bättre 
i amerikanska ögon än i svenska. Även om McDonald’s erbjuder lite mer hälsosamma 
varianter av maten, beställer de flesta amerikaner de rätter som innehåller mycket fett, 
saturerad fett. De anser att det är gott. Det är därmed även lätt att tugga, det går alltså fort att 
äta upp maten. 
 
Hygienen betraktades vara en av de tre topp associationerna av den svenska konsumenten. 
Åtta av de tio tillfrågade enligt Tabell 14, menade på att McDonald’s inte var ett av de renaste 
restaurangerna. Det var betydligt färre amerikanska respondenter som tyckte att 
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restaurangerna var orena. En förklaring till detta kan vara att svenskar värderar hygien och 
renlighet i en högre grad. 
 
Det var inte många av de amerikanska respondenterna som hade någon association om att 
McDonald’s maten bidrar till övervikt och är onyttig. Det kanske handlar om att de inte vill 
erkänna vissa saker om sin kultur. I Sverige var det dock betydligt fler som associerade till 
McDonald’s som en sorts snabbmat som bidrar till övervikt. Det var därmed en utav de största 
anledningarna till varför många av de tillfrågade inte åt på McDonald’s mer än nödvändigt. 
 
 
5.2.2. Associationer  om McDonald’s produkter  
 
Genom varumärkets identifierande och individualiserande förmågor såsom produktens pris, 
kvalitet och funktion kan konsumenten jämföra olika märkesprodukter med varandra. Det 
visar att varumärket i sig fungerar som en kommunikationskälla för konsumenten vid val av 
bästa köp. 
 
Ett konstant förknippande av varumärket med diverse produkter leder konsumenten tillbaka 
till val och köp av samma varumärke vid olika produkter. Det var ingen tvekan om att 
McDonald’s maten är god. Men enligt Tabell 15, var konsumenter i båda länderna till nästan 
lika stort andel tillfreds med maten. Detta resultat kan tolkas som att McDonald’s har ett gott 
kaffe och för övrigt god frukost. 
 
Det var dock 3 stycken fler av de svenska intervjuade som tyckte att McDonald’s produkterna 
var fettrika i jämförelse med amerikanerna. Detta gäller både frukost och lunchtid.  
 
 

Tabell 15 Produkter  - Morgon   
Association  Antal - USA Antal - Sver ige  
Billig variant 9 7 
God mat 7 6 
Fet mat  6 9 
Hög kvalitet 5 4 
Nyttig mat 2 1 

 
Tabell 15 Jämförelse mellan associationer om produkterna – Morgon  
Källa: Egen  
 
Många amerikaner tyckte att förtäring av snabbmat motverkar stress. Om detta sker sällan 
orsakar det inte någon större skada, men om det sker allt oftare, kan detta tillsynes oskyldiga 
försök till en stressminskning, orsaka en fysisk stress i sig. 
 
Stress och tidspress är de huvudsakliga faktorerna som lockar konsumenterna till att äta 
snabbmat. Snabbmatskedjorna har sin framgång i människors impulsätande. Många 
människor idag äter när de har en ledig stund, inte på någon förut bestämd tid. Denna 
snabbmat tillåter en konsument att äta utan att planera, utan att klä upp sig, utan att fatta 
alltför många beslut, och för det mesta utan att ens kliva ut ur din bil. Menyerna i 
snabbmatskedjorna är konsistenta, förutsebara och igenkännliga. De passar med andra ord in i 
den amerikanska påskyndade och pressade livsstil. 
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Enligt Tabell 16 menade flera svenskar att McDonald’s produkterna inte var nyttiga. Även om 
de amerikanska respondenterna tyckte det i nästan lika stor utsträckning, så var det inget de 
lade någon särskilt stor vikt på. De menade nämligen att maten var så pass god att de inte 
brydde sig om att det var onyttigt. För amerikanen är hamburgaren, pommes frites och Cola, 
deras normala kost. Det som ligger till grund för McDonald’s framgång är att de har givit 
konsumenten det konsumenten vill ha. McDonald’s har försökt att skapa menyer med 
innehållande mindre fett, såsom sallader och hamburgare som innehåller en lägre kalorihalt, 
men konsumenten har rötstat med sina dollar och fortsatt med att köpa hög kalori hamburgare 
och pommes frites.  
 
Det som McDonald’s har försökt att göra är att erbjuda konsumenterna lite mer nyttig mat, 
och även om detta bidrar till några fördelar, så bidrar det till mer nackdelar för McDonald’s, 
då konsumenten i USA inte vill ha mindre fett. McDonald’s skulle enbart förlora en stor del 
av sin lojala kundkrets till de andra snabbmatskedjorna om de skulle välja att satsa mer på 
hälsosamma produkter. 
 
 

Tabell 16 Produkter  - Lunch   
Association  Antal - USA Antal - Sver ige  
Billig variant 9 7 
God mat 8 6 
Fet mat  6 8 
Hög kvalitet 6 5 
Nyttig mat 3 2 

 
Tabell 16 Jämförelse mellan associationer om produkterna – Lunch  
Källa: Egen 
 
När det gäller kvaliteten på maten, ansåg båda kulturerna att det inte var den bästa kvaliteten, 
men att detta var godtagbart eftersom det är en snabbmatskedja.  
 
De svenska respondenterna såg sig själva som hälsomedvetna människor som bryr sig om sina 
kroppar. De svenska respondenterna påpekar att de mår bättre både fysiskt och psykiskt om de 
går eller cyklar, tränar och äter hälsosammare mat. En annan sak är att även om vi svenskar 
också lever ett hektiskt liv, det kan vara allt från att hinna handla efter en stressig dag på 
jobbet, skjutsa barnen till fotbollsträningen och pianolektioner. Men bortsett från allt detta så 
försöker ändå svenskar leva ett nyttigt liv. Många har stillasittande arbete och då ställs stora 
krav på lunchen som skall ge lagom mängd energi och fett samtidigt som alla nödvändiga 
näringsämnen skall finnas med. Trots det blir det allt vanligare med snabbmat till lunchen. 
Folk har, eller tar sig, helt enkelt inte tid att sitta ner och äta en hel måltid.  
 
Denna snabbmatstrend förvandlar de amerikanska bilarna och kontorsborden till deras matsal. 
Denna utveckling verkar heller inte stagnera utan snarare tvärtom. Det anses i dagens 
Amerika som en självklarhet att ha en snabbmatskedja i den minsta byn eller småstaden. Hur 
kommer denna utveckling att påverka nästa generation, är den huvudsakliga frågan. 
Snabbmaten har blivit populär för att det går snabbt, den går att äta stående eller gående.  
Alla människor har ett unikt näringsbehov, därför är det svårt att ge alltför generella kostråd. 
Snabbmaten är inte känd för att vara näringsriktig. Oftast är den för fet och innehåller för lite 
näringsämnen som vid regelbunden förtäring, påverkar kroppen negativt. Snabbmat i 
kombination med för lite träning och stress är direkt skadligt på lång sikt. 
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5.2.3. Associationer  om McDonald’s restauranger 
 
De amerikanska respondenterna anser att McDonald’s är svår att undvika, främst eftersom de 
finns överallt. Även de människor som vägrar att äta på McDonald’s påverkas indirekt av 
McDonald’s globala framgång och expansion. Detta gäller även andra snabbmatskedjor som 
försöker tränga sig in på marknaden, såsom Wendy's, KFC (Kentucky Fries Chicken), Pizza 
Hut, Subway, Burger King och så vidare. Även den minsta staden eller byn har en 
McDonald’s. På motorvägarna dröjer det inte länge innan nästa McDonald’s skylt dyker upp. 
Även människor som inte vill äta på McDonald’s restauranger påverkas indirekt av deras 
globala framgång. Avstånden från en McDonald’s restaurang till en annan är inte särskilt stor 
för en population som spenderar mycket tid i sina bilar.  
 
USA är ett så stort land och människor åker bil oftare än vi gör i Sverige. Det kan ha sina 
orsaker både i att avståndet till olika destinationer i USA är längre och att bensinpriset är 
hälften så hög som här i Sverige. Det kan jämföras med att de till och med har vissa 
banktjänster och apotek som är drive Through. De anser att det sparar tid och därmed pengar 
att bara sitta kvar bekvämt i bilen och få den tjänsten de vill ha. I USA finns det även många 
fler konkurrenter när det gäller snabbmat. Trots detta har McDonald’s framgång varit stor, när 
det gäller både USA och Europa. 
 
 

Tabell 17 Restaurangen – Morgon 
 

 

Association  Antal - USA Antal - Sver ige  
Drive Through 9 4 
Snabb service 8 9 
Renlighet 7 3 
Bra restaurang 7 6 
Trevlig personal 6 8 
Inga förväntningar  6 4 

 
Tabell 17 Jämförelse mellan associationer om restaurangen – Morgon  
Källa: Egen 
 
I överrensstämmelse med Tabell 17, värderas service i USA väldigt högt främst eftersom den 
är snabb. Enligt den amerikanska kulturen är tid pengar. Saker och ting skall uträttas med 
minimal tidskonsumtion. Människor i USA är alltid i brådska. Många av de amerikanska 
respondenterna hinner inte sätta sig ner och äta, utan de använder sig utav ”Drive Through” 
eller ”To go” . Detta eftersom de enbart hade en halvtimme till sitt förfogande för att äta lunch. 
Även om de svenska respondenterna upplevde att de inte hade särskild lång tid på sig att äta 
sin frukost eller lunch, så verkar amerikanerna vara stressade i en ännu högre grad. 
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Tabell 18 Restaurangen – Lunch 
  

 

Association  Antal - USA Antal - Sver ige  
Drive Through 10 6 
Snabb service 8 9 
Renlighet 6 2 
Bra restaurang 6 4 
Trevlig personal 5 7 
Inga förväntningar  5 5 

 
Tabell 18 Jämförelse mellan associationer om restaurangen – Lunch  
Källa: Egen 
 
Restaurangerna ansågs vara renare i USA än vad de är i Sverige. Men svenskarna värderar 
även renlighet mycket högre och är kanske därtill mer kräsna om hygienen i en restaurang.  
 
Restaurangerna för övrigt bedömdes vara finare i USA än vad de är i Sverige. Det kan ha sin 
grund i att svenskar är mer måna om sin hygien. Det kan dock även bero på att det finns 
betydligt fler McDonald’s restauranger i USA än i Sverige, närmare bestämt även i småbyar 
och att dessa till mestadels besöks av Drive Through kunder. Detta kan ha sin orsak i att 
restaurangerna i sig blir mer folktomma och därmed upplevs vara finare.  
 
Enligt Tabell 18, bedömdes McDonald’s personal vara trevligare i Sverige än i USA. Detta 
behöver nödvändigtvis inte tyda på något. Det kan ha en förklaring i personalens humör just 
den dagen som intervjuerna genomfördes.  
 
McDonald’s lockar kunder till sina restauranger genom barn. De har lekstationer där barn kan 
träffa andra barn. De brukar ordna födelsedags kalas åt barn. Ingen annan matkedja gör något 
sådant. Enligt de svenska respondenterna var anledningen att komma till McDonald’s deras 
barn. Detta är McDonald’s väl medvetna om och på det sättet försöker utöka sin verksamhet.  
 
 
5.3. Varumärke 
 
5.3.1. Märkeskännedom och märkesimage 
 
McDonald’s har utvecklats till ett stort internationellt företag, vars främsta strategiska 
förmåga ligger i utnyttjandet av moderbolagets kunskaper genom geografisk spridning och 
anpassning. Det råder ingen tvekan om att de tillfrågade konsumenterna kände igen 
varumärket.  
 
Idag blir skillnaderna mellan företagen i en bransch allt mindre och det blir därmed svårare 
för kunder att skilja dem åt. Kunder väljer att söka sig till företag med ett gott anseende och 
där den upplevda kvaliteten är hög. Konsumenterna återvänder till det företag som de har tillit 
till.102 Några av de amerikanska respondenterna visade detta tydligt då de hade kommit till en 
och samma McDonald’s restaurang i tio års tid. Detta tyder på att kunderna är nöjda och 
därmed vill vara lojala mot McDonald’s.  
 
 
                                                           
102 Melin, Varumärkesstrategi, Om konsten att utveckla staka varumärken (1999)  s. 234 ff. 
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Företag måste kommunicera det de vill stå för och ge positiva känslor för företaget som 
helhet.103 Ett varumärke är originellt och det tillför själva produkten mervärden. Det är 
exempelvis image, service, stil och support. Produkterna är ofta lika varandra rent funktionellt 
och här fäller ofta varumärket avgörandet för vilken produkt konsumenten väljer. Varumärken 
har alltså ett värde för konsumenten. Det beror på att varumärket har en bestämd position i 
kundens medvetande. 104 Enligt de tillfrågade respondenterna i båda kulturerna, varierade 
åsikterna om vilka produkter som ansågs vara goda och orsaken till besöket på McDonald’s. 
Oavsett vilken produkt det är som lockar konsumenterna till McDonald’s restauranger, visar 
det på att konsumenterna tycker om maten och gärna vill besöka McDonald’s restauranger.  
 
När det gäller själva varumärket, så utgör ordmärke den vanligaste typen.105 Detta gäller även 
varumärket McDonald’s som både utgör en symbol och ett ordmärke. Varumärket framför 
någonting om produkten och urskiljer den. Att skapa ett varumärke är att göra det opersonliga 
objektet personligt, genom att fylla det med mening och värderingar. McDonald’s har fyllt sitt 
varumärke med betydelse genom ett beständigt engagemang i samhället. Detta engagemang 
omfattar uppbyggande av Ronald McDonald Hus.  
 
 
5.3.2. Upplevd kvalitet 
 
Ett varumärke skall garantera en särskild nivå av kvalitet och tillfredsställelse hos 
konsumenterna. Ett varumärke kan sägas leverera varans attribut, såsom snabb service och 
billig mat på McDonald’s.  
 
Varans fördelar kan relateras till att barnen får en plats att leka på före och efter måltiden. En 
annan emotionell nytta kan innefatta att McDonald’s restaurangen anses utgöra en social 
tillvaro för många konsumenter. Den funktionella nyttan kan vara att McDonald’s alltid ligger 
nära och är en bekvämlighetsfråga för många, då de inte ens behöver kliva ur bilen för att 
utföra sin beställning och därmed få den färdiga maten. Detta uppfyller en viktig funktion, 
främst för de amerikanska respondenterna eftersom de bland annat har bara en halv timmes 
lunchrast.  
 
Ett varumärkes värderingar avslöjar användarens värderingar. De amerikanska 
respondenterna tycker om allt som McDonald’s gör för samhället. Det var dock en aning färre 
konsumenter från Sverige som kände till Ronald McDonald Hus. Båda kulturerna delar  
samma åsikt om att ett föräldrar par behöver all den hjälp de kan få vid ett insjuknat barn. 
Varumärket representerar i många fall en viss kultur som i detta fall utgörs av 
snabbmatskulturen. De konsumenter som köper McDonald’s produkter delar samtidigt 
företagets värderingar och den personighet som de eftersträvar. Varumärket visar därtill 
vilken sorts användare som kan tänkas köpa produkten.106  
 
 
 
 
 
 

                                                           
103 Melin, Varumärkesstrategi, Om konsten att utveckla staka varumärken (1999)  s. 234 ff.  
104 Kotler, Marketing Management (2000) s. 286 ff. 
105 www.prv.se/blanketter/varumarke/index 
106 Kotler, Marketing Management (2000) s. 404 f.  
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5.3.3. Mervärde och märkeslojalitet 
 
Mervärde är något som en kund får utöver kärnvärdet. Här handlar det om service och till en 
viss del även garantier om att maten alltid skall smaka på ett specifikt sätt. Ett annat mervärde 
kan vara McDonald’s lekstationer i restaurangen som tillfredsställer barnens behov att få vara 
med andra barn. Något annat mervärde kan vara Ronald McDonald Hus som har inneburit 
väldigt mycket för både föräldrarna och barnet i fråga, att få vara nära varandra om en 
sjukdom infinner sig. Märkesinnehavarens mål är därmed att märkesproduktens mervärde 
skall skapa märkespreferenser som på sikt ger upphov till märkeslojalitet.107 
 
Det försprång produktegenskaper kan ge är tidsbestämt. Ett starkt varumärke har inte ett ”bäst 
före”  datum utan blir, om det vårdas rätt, en evig tillgång för företaget. Intensifierad 
konkurrens genom ökad internationalisering, minskade handelshinder och kortare 
utvecklings- och produktlivscykler, gör det allt svårare att ge produkter unika egenskaper som 
tydligt skiljer ut dem från konkurrenterna. Märkets personlighet och dess associationer skapar 
kunder som är lojala och beredda att betala mer.108 
 
McDonald’s har implementerat sin affärsidé i kundens medvetande så väl, att de flesta 
människor känner till McDonald’s och vad de står för, över hela världen. De flesta av de 
intervjuade i båda kulturerna anser sig vara lojala mot McDonald’s, eftersom företaget utger 
det de lovar.  
 
 
I nästkommande kapitel redogörs det för studiens slutsatser. Slutsatserna är resultatet av 
undersökningen, och därmed svaret på det utformade syftet.  

                                                           
107 Melin, Varumärkesstrategi, Om konsten att utveckla staka varumärken (1999) s. 56-57 
108 http://www.chalmersinnovation.com/nyheter/utbildning_one.asp?id=1137 
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6. SLUTSATS 
 
Eftersom det i analyskapitlet har analyserats om respektive steg i den egna 
undersökningsmodellen är avsikten med detta kapitel att redogöra för slutsatserna. 
Slutsatserna är resultatet av undersökningen och en återkoppling till det uttalade syftet.  
 
Kulturella betydelser formar och vägleder tänkandet, känslorna och handlandet. En individs 
personlighet är den unika uppsättningen av mentala program som ingen människa delar lika 
med någon annan. Av en grupp människor, är kultur vad vissa delar av denna grupp har 
gemensamt. Kulturen är det klister som håller grupper samman. Utan kulturella mönster, 
organiserade system och speciella symboler, skulle det vara svårt för människor att leva 
tillsammans. En människas tankar, handlingar och känslor är kulturella produkter.  
 
Utifrån mina resultat kan det utläsas att den amerikanska och svenska kulturen har en 
inverkan på konsumenternas associationer. I USA handlar allt om effektivitet och att hinna 
med så mycket som möjligt och i detta ingår även maten. Om det finns ett sätt för amerikanen 
att äta en måltid snabbt så bidrar detta till en ännu högre effektivitet. Detta innebär inte att 
svenskar inte är effektiva, det handlar mer om att svenskar är mer hälsomedvetna. Svenskar 
går till McDonald’s för att uppfylla sin strävan efter fet mat som nödvändigtvis inte behöver 
ske allt för ofta. I USA används även bilar i en större utsträckning, vilket ur en bekvämlighets 
synpunkt förmodligen har bidragit till en större konsumtion av snabbmaten. Detta gäller inte 
enbart snabbmat, utan det anses även i den amerikanska kulturen, vara vanligt att utföra vissa 
bank- och apotek tjänster genom Drive Through.  
 
Undersökningen visar att USA och Sverige, trots vissa likheter, skiljer sig åt vad gäller 
nationell kultur. Det finns ett uttryck om att svensken arbetar för att leva medan amerikanen 
lever för att arbeta. Detta utgör en stor skillnad i den kulturella bakgrunden. Stress och 
tidspress är de huvudsakliga faktorerna som lockar konsumenterna till att äta snabbmat, vilket 
verkar ske i en större utsträckning i USA än i Sverige. Hälsoaspekten har varit och fortfarande 
är ett omtalat ämne. Det är något som har uppmärksammat oss konsumenter att tänka mer på 
vad vi äter.  
 
Ett varumärke utgör det viktigaste verktyget för dagens företag som siktar mot framgång. Det 
gäller för företag att inte försvinna i den ström av kommersiella budskap en individ i länder 
med ”kommersiell infrastruktur”  dagligen utsätts för. Detta har McDonald’s verkligen lyckats 
med. Människor över hela världen är bekanta med de gyllene bågarna som utgör McDonald’s 
varumärkessymbol. Varumärket är en extern bild av företaget. Det är en uppsättning 
associationer som finns i kundens och andra intressenters medvetande. Det uttrycker det 
företaget kan, vill och står för. Varumärket är resultatet av alla de intryck som intressenten får 
av företaget, och kan vara både positivt och negativt laddat.  
 
De mest framträdande associationerna var att McDonald’s ansågs vara en billig och bra 
snabbmatsrestaurang. Från undersökningen kan även utläsas att det inte var många av de 
amerikanska respondenterna som hade någon association om att McDonald’s maten bidrar till 
övervikt, medan det var betydligt fler svenskar som associerade till det. Vid en av mina 
frågeställningar om McDonald’s maten är nyttig utvisade, att ingen av kulturerna ansåg det, 
men amerikanerna lade inte någon särskilt stor vikt på det, medan detta bidrog till att svenskar 
åt mer sällan på McDonald’s. En annan stor skillnad när det gäller associationerna är att 
svenskar värderar hygien högt och att de inte ansåg att McDonald’s restauranger är så rena, 
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medan detta inte verkade utgöra någon större faktor för amerikanen, främst eftersom det är en 
snabbmatsrestaurang.  
 
I dagsläget är striden om ett starkt varumärke hård. Det gäller att hitta nya sätt att 
marknadsföra sig på, speciellt i tider då människor blir mer och mer medvetna om hur 
organisationer agerar och hur deras produkter produceras. Kompetens och medvetenhet hos 
konsumenter ökar och organisationer måste följa med i denna utveckling. Av social karaktär 
visar McDonald’s att de inte enbart producerar produkter, utan att de tar ansvar och har 
värderingar. Att de har ett hem för föräldrar som har sjuka barn, är ett sådant engagemang. 
Det var fler amerikaner än svenskar som kände till Ronald McDonald Hus. Det kan ha en 
grund i att McDonald's restauranger är betydligt fler i USA än vad de är i Sverige, och 
McDonald’s har lyckats marknadsföra sig på ett bättre sätt som når ut till en större del av 
befolkningen. En annan orsak kan vara att de svenska respondenterna inte är lika engagerade i 
McDonald’s projekt eftersom de inte äter där särskilt ofta. 
 
Det är svårt för dagens varumärken att ha en förmåga att differentiera en produkt, skapa ett 
mervärde och utgöra incitament för kunden att köpa dess produkter. Men McDonald’s har 
verkligen haft framgång i detta. Många av deras konsumenter får ett mervärde och 
återkommer med stor lojalitet.  
 
 
I och med detta har alla led i undersökningen presenterats. Nedan ges reflektioner om 
uppsatsen och det utförda arbetet.  
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7. AVSLUTANDE KOMMENTARER 
 
Detta är det sista kapitlet som presenterar mina reflektioner om uppsatsen.  
 
Mina förväntningar på studien överrensstämmer med de resultat som jag har fått fram. Kultur 
är fascinerande och har visat sig ha en inverkan på konsumenternas associationer. I den 
amerikanska kulturen skall allt ske med största möjliga effektivitet som i sin tur bidrar till en 
större konsumtion av snabbmat. Även om effektivitet utgör en viktig del i den svenska 
kulturen, så har svenskar visat sig vara mer hälsomedvetna. Det har även visat sig att stress är 
en medverkande faktor till förtäring av snabbmat. Det är förståeligt att människor är stressade 
i sin vardag och inte har mycket tid över att laga mat. Men om de verkligen måste äta ute, 
varför kan inte en nyttigare variant väljas ut? Det kanske kan ha sin grund i att vissa 
människor inte tror på att nyttig mat kan vara god eller helt enkelt att snabbmaten anses vara 
mer bekvämt. Människor behöver inte klä upp sig, de behöver med andra ord inte ens kliva ut 
ur sin bil för att få en måltid.  
 
Enligt min undersökning har McDonald’s lyckats tillfredsställa kundens behov när det både 
gäller att få maten snabbt och att ge en mättande känsla. När det gäller McDonald’s satsning 
för föräldrar med sjuka barn anser jag det vara en bra insats. Jag menar dock att även om detta 
görs som en god gärning, så tror jag att det måste vara något underliggande mening, det vill 
säga att skapa ett gott rykte för företaget och på det sättet få flera kunder och därmed vinna 
marknadsandelar.  
 
 
7.1. Fortsatt forskning 
 
Inom denna uppsats problemområde finns det många intressanta vägar att gå vidare med i 
framtiden. Till att börja med har min studie varit begränsad till ett mindre antal intervjuer, 
därför skulle en större kvalitativ undersökning, med större urval vara av intresse. Det skulle 
vara intressant att se om samma resultat skulle kunna alstras. 
 
Tänkbar fortsatt forskning inom detta spår skulle kunna innefatta att presentera konsumenters 
associationer och tolkningar för den specifika företagets marknadsavdelning och se om de 
överrensstämmer med företagets önskningar och om denna kunskap skulle kunna bidra till ett 
starkare och förbättrad varumärke och dess image. Detta skulle leda till ett ökat lärande. 
Eftersom det är en utförlig process, skulle en sådan studie kräva mer resurser och längre tid. 
För att få ett bra resultat av en sådan undersökning är förutsättningen ett tätt samarbete mellan 
företag och forskare. 
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