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Sammandrag 
Denna kandidatuppsats behandlar multinationella företags anpassning av sin 

marknadskommunikation utifrån marknaders kulturella olikheter. Vi fokuserar på ett företags 

anpassning av marknadskommunikationen i form av direktförsäljning i världen i allmänhet 

och Sverige, Tyskland och Indien i synnerhet. Vår frågeställning är således:  

Hur ser marknadskommunikationens anpassningsnivå utifrån olika kulturer ut hos ett svenskt 

multinationellt företag? 

- Från ett företagsperspektiv 

- Från ett externt perspektiv 

 

För att studera detta ämne var vi i behov av teorier kring marknadsföring samt kulturella 

olikheter. Därför har flertalet forskares teorier kombinerats med störst fokus på artiklar och 

studier av Hofstede och de Mooij. Gemensamma nämnaren för dessa artiklar är deras 

argumentation för vikten av anpassad marknadskommunikation och kulturers stora olikheter. 

Vidare har Fills Marketing communications: engagements, strategies, and practice från 2005, 

där han beskriver fördelar även med standardisering, anlagts för en mer nyanserad bild. 

 

För våra empiriskadatainsamlingar utgick vi ifrån en såväl kvalitativ som kvantitativ ansats. 

Vi genomförde tre intervjuer med anställda med marknadskommunikationsansvar från 

företaget som studerats, det för att skapa en förståelse för deras utgångspunkt 

(Företagsperspektiv). Vidare genomfördes en innehållsanalys av företagets produktkataloger 

för att undersöka hur anpassad dess marknadskommunikation upplevs vara från ett externt 

perspektiv (Hofstedes empiriska bevis i kombination med studiens innehållsanalys). 

Resultatet visade att företaget såg anpassningen som en viktig del och hade utfört studier som 

visade på förbättrade försäljningssiffror då katalogerna innehöll igenkännande förebilder. 

Däremot visade innehållsanalysen av katalogerna att anpassningen av katalogerna inte stämde 

överens med företagets ambitioner. Slutsatsen är att det finns en diskrepans mellan företagets 

ambition gällande marknadskommunikationen och denna studies externa perspektiv. 

 

 

Nyckelord: Global marknadsföring, Global Marknadskommunikation – Anpassad och 

Standardiserad, Kultur, Indien, Tyskland, Sverige, Kosmetika.  
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1. Inledning 
 

I detta avsnitt beskrivs bakgrunden till uppsatsens frågeställning som också presenteras, följt 

av tidigare forskning, syfte, avgränsningar samt använda begrepp. 

 

 

1.1. Bakgrund 
Världen idag komprimeras och gränserna mellan länder suddas ut (Schaefer, 2006). Vi lever i 

ett allt mer globaliserat samhälle (Sjöholm, 2009) och globaliseringen av marknaden kan inte 

ignoreras (Levitt, 1983). Levitt (1983) argumenterar för att en konvergens av behov och 

begär, kulturer emellan, sker tack vare ökad teknologi (de Mooij, 2010). De Mooij (2010) 

menar på att privatpersoners ökande antal resor leder till ökad kunskap om andra kulturer och 

därmed genererar en tillväxt av liknande vanor kulturer emellan. Flera forskare (de Mooij, 

2010; Levitt, 1983; Schaefer, 2006) är eniga om att behov och begär marknader emellan 

smälter samman men de Mooij (2010) menar att det inte finns bevis på att det leder till en 

konvergens av konsumentbeteende. 

 

Att se ungdomar från världens alla hörn dricka Coca-Cola, dyrka samma idoler och använda 

samma fraser leder oss till att tro att det lokala ger vika för ett mer globaliserat samhälle. 

Trots bevisen för ett mer globaliserat samhälle finns det flertalet aspekter av samhällen som 

inte förändras, såsom exempelvis kulturer (de Mooij, 2004). De Mooij (2010) menar att flera 

forskare är eniga om det faktum att marknader är människor men att företag ofta blir 

produktionsdrivna vid en globalisering och till följd därav glömmer sina kunders 

diversifiering. 

 

När ett företag expanderar utomlands är en viktig fråga att ställa sig: ”Hur mycket av vår 

reklam kan vi använda i de specifika länderna?” (de Mooij, 2010 s. 14). En standardiserad 

marknadsföring, för att bibehålla processeffektivitet (de Mooij and Hofstede, 2010) eller en 

anpassning till den rådande kulturen av marknaden för att uppnå legitimitet och en 

resultateffektivisering av budskapet i marknadskommunikationen (de Mooij and Hofstede, 

2010; Meyer and Rowan, 1977). Fill (2005) menar att de attraktiva konsekvenserna av en 

standardisering framför allt är kostnadsbesparingarna, förbättrad struktur i meddelanden, ökad 

kommunikationseffektivitet och relaterade effektivitetsvinster. Standardisering kan användas 

för att förbättra kvaliteten på reklamkampanjer då de lokalt kan ha brist på resurser, erfarenhet 

och expertis (Fill, 2005). Han menar även på att det i praktiken finns ytterst få verkligt globala 

varumärken. Företag som Coca-Cola och McDonalds har ett starkt identifierat varumärke och 

kan därför nyttja fördelarna med en standardisering men varumärken som saknar den 

identiteten måste anpassa sitt budskap efter de varierande behoven i de olika kulturerna så 

kommunikationen blir tydlig (Fill, 2005). 

 

De faktorer som argumenterar för en anpassning av marknadskommunikationen är enligt Fill 

(2005) konsumenters olika behov och olika prioritering av behoven. Kommunikationskoncept 

och idéer som är framtagna centralt kan vara direkt olämpliga för de lokala marknaderna och 

kommunikationen kan fordra en anpassning för att accepteras. Akademiker menar att 
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anpassning kan ha en roll som nyckelfaktor inom internationell marknadsföring (Dawson et 

al., 2006; Rundh, 2003) och Trompenaars (2004) utvecklar det vidare till att anpassningen är 

en dominerande faktor. Det kan argumenteras för att i fall av detaljhandel kan ”back-room”
1
 

processer vara standardiserade men de element som vänds mot kunden är i behov av 

anpassning (Burt et al., 2011). Att anpassa varumärken och marknadskommunikationer efter 

en marknad och dess kunders kultur har blivit allt mer betydelsefullt (de Mooij and Hofstede, 

2010; de Mooij, 2010) och kulturella olikheter kvarstår som central komponent vid planering 

och design av marknadskommunikationer (Usunier, 1993; van Raaij, 1997).  

 

Att ignorera kulturella influenser leder till ett centraliserat tillvägagångssätt för 

marknadsföring. Flera stora multinationella företag har sett sin vinst minska på grund av att en 

centraliserad kontroll saknar sensitivitet för lokala olikheter (de Mooij and Hofstede, 2002, 

s.61; Ricks, 2006). Ett exempel på detta är en Volkswagenkampanj från 1992 som ämnade 

sälja VW Golf som en bil till den självständiga. I Italien porträtterades detta genom ett svart 

får i en flock av vita får. I Italien slog det väl ut då det svarta fåret är en symbol för 

självständighet, men i flera andra länder är det istället en symbol för en person som är utstött 

och reklamen hade antagligen inte fått lika positiv effekt (van Raaij, 1997).  

 

Den allt mer globaliserade marknaden, och därigenom ökade krav på en globaliserad 

marknadsföring, har genererat flertalet studier. Vad som däremot inte studerats och som 

saknas är en undersökning där fenomenet studerats utifrån ett företagsperspektiv i 

kombination med ett externt perspektiv. Därför vill vi i den här studien göra en djupare 

undersökning och studera: 

1.2. Frågeställning och Syfte 
Hur ser marknadskommunikationens anpassningsnivå utifrån olika kulturer ut hos ett svenskt 

multinationellt företag? 

- Från ett företagsperspektiv 

- Från ett externt perspektiv 

 

Syftet med studien är att studera huruvida det finns en diskrepans mellan ett svenskt 

multinationellt företags ambition att anpassa sin marknadskommunikation utifrån olika 

kulturer och hur anpassningsnivån upplevs från ett externt perspektiv.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 Processer inom företaget som inte vänds mot kunden. 
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Figur 1. Komponenterna till denna studie 

1.3. Avgränsningar 
Studien fokuserar på företaget Kosmo

2
 och avgränsas till att undersöka företagets främsta 

marknadskommunikationsverktyg; produktkatalogerna. Alla från november 2013. För en 

djupare förståelse har vi beslutat oss för att fokusera på tre specifika länder, två i Europa – 

Sverige och Tyskland och ett i Asien – Indien.   

                                                 
2
 Kosmo är ett fiktivt namn som kommer att användas genom hela denna studies då vi utlovat konfidentialitet.  

Externt perspektiv Företagsperspektiv 

Diskrepans? 

Studiens 

Innehållsanalys 

Hofstedes 

Empiriska Bevis 
Studiens 

Intervjuer 
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2. Teoretisk Referensram 
 

Kapitlet kommer att bearbeta den teori som ligger till grund för det empiriska resultatet. 

Fokus ligger på global marknadskommunikation i relation till kulturer där de Mooij och 

Hofstedes teorier utgör utgångpunkten. 

 

 

2.1. Anpassning av en Global Marknadskommunikation 
Globalt homogena marknader som affärsresande, ungdomar och rika existerar bara i huvudet 

på västerländska marknadsförare. Det finns populationer som har ekonomiska och 

demografiska aspekter gemensamt men i en marknadskommunikation kan inte samma motiv 

och argument användas då dessa grupper inte delar samma värderingar (de Mooij, 2010). 

Västerländska företag med globala varumärken försöker att tvinga på västerländska livsstilar 

på konsumenter från andra delar av världen, en så kallad västernisering (de Mooij, 2010). Den 

här metoden karaktäriseras av att referera utifrån sig själv (Usunier, 2005) vilket innebär att 

västerländska företag tenderar att tro att det som fungerar hos dem kommer att fungera lika 

väl i andra kulturer, eller så kommer andra anpassa sig efter deras överlägsna levnadssätt (de 

Mooij, 2010). 

 

Globala marknadsföringskampanjer kan vara formellt (standardiserat) eller funktionellt 

(anpassat) ekvivalenta (Poortinga, 1989; Przeworski and Teune, 1966). Burt, Johansson och 

Thelander (2011) argumenterar för att “back-room” processer kan vara standardiserade men 

att de element som vänds mot kunden behöver anpassning till rådande kultur. Anpassade 

kampanjer har ofta identiska missions- eller kommunikationsobjektiv men applicerar olika 

koncept och utföranden för att förmedla samma budskap (de Mooij, 2010). En reklam kan, 

trots att det är för en global produkt, ges lokala värderingar och associationer för att tilltala 

den lokala marknaden. Konsumenter är mer positivt inställda gentemot lokal reklam och 

finner dem därmed mer intresseväckande och framförallt mindre irriterande (Pae et al., 2002). 

Som kontrast till västernisering kan det påvisas att flera länder föredrar det inhemska och 

lokalt anpassade (de Mooij, 2010). Exempelvis visar de Mooijs (2010) studie på att 

indonesiers val av egna produkter ökar, de föredrar reklam som använder indonesiska 

modeller och använder i högre utsträckning indonesisk medicin framför västerländsk. 

 

Konsumenter tenderar att köpa produkter som är kompatibla med deras självbild eller som 

kommer att förbättra densamme. I uppfattningen av idealbilder och jaget spelar kultur en 

viktig roll (de Mooij, 2010). Reklamer anspelar ofta på vad som saknas i ett samhälle. Saknad 

samhörighet inom familj i en kultur där det är eftersträvandsvärt med samhörighet använder 

sig reklamare ofta av ”lyckliga familjen” som lockelse. Idealbilden i ett samhälle spelar en 

avgörande roll för attraktionskraften i en reklam. I ett land med låg hierarki och en kultur där 

samhörighet med barn värderas högt är en reklam med ”lyckliga familjen” effektiv. När 

värderingarna hos konsumenterna stämmer överens med värderingarna reflekterade i en 

reklam blir den mer omtyckt och därför mer effektiv (de Mooij, 2010). 
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De Mooij (2010) menar att uttrycket ”bra annonser talar för sig själva” inte stämmer. En 

reklam talar bara för sig själv för den som reklamen är avsedd för. Den är ofta medvetet 

presenterad i koder för att skapa igenkänning hos individen som ser den, det är därför 

reklamen fungerar. Även om en produkt eller ett varumärke redan är etablerat och 

välfungerande på flera marknader med olika kulturer måste kommunikationen av produkten 

vara relevant för var kultur (de Mooij, 2010). Likaså poängterar Trompenaars (2004) vikten 

av att marknadsförare känner till sina kunders kultur såväl som sin egna för att lära sig 

respektera skillnaderna vilket leder till en effektivare marknadsföring. Relevansen i en 

kommunikation är mer än bara en fråga av översättning. Ett koncept, ordspråk, gest, ritual 

eller värdering kan inte alltid översättas till alla kulturer då det finns risk att de inte existerar 

(de Mooij, 2010).  

2.2. Kultur  
En nations kultur har länge blivit identifierad som nyckeln till en systematisk förändring i 

individers beteenden. Kulturella normer är effektiva krafter som formar människors 

perception och beteenden (Markus and Kitayama, 1991).  

 

I flera språk är ordet kultur komplicerat med anledning av dess många betydelser. Ordet kan 

beskriva konst i form av musik, teater och skulptering. I biologin används ordet för att 

beskriva bakteriekulturer men i reklam syftar kulturella olikheter ofta till hur kulturen uttrycks 

(de Mooij, 2010). Forskare inom marknadsföring är inte eniga om en enhällig definition av 

vad kultur inom marknadsföring är. Fill (2005) menar att kultur är en variabel som har 

omedelbar och direkt påverkan på organisationer och deras kommunikationsaktiviteter. 

Hofstede (2011) definierar kultur som en kollektiv mental programmering av individer inom 

en specifik omgivning. Han menar att kultur inte är ett karaktärsdrag av en individ utan den 

omger ett antal individer som är betingade av samma utbildning och livserfarenhet. De Mooij 

(2010) beskriver hur antropologen Geertz ser kultur på ett liknande sätt som Hofstede: som en 

uppsättning kontrollmekanismer för att styra beteende. De Mooij (2010) argumenterar för att 

individer är en produkt av sin kultur, de är betingade av deras sociokulturella omgivning att 

agera på ett speciellt sätt. 

 

Kultur inkluderar mönster som har fungerat tidigare så som delade åsikter, attityder, normer, 

regler och värderingar. “Kultur är för samhället vad minnet är för individer” (de Mooij, 2010 

s. 22).  

2.2.1 Manifestation av Kultur 
Av de mönster som utgör en kultur åläggs manifestationerna Värderingar, som bildar kärnan, 

Ritualer, Förebilder och Symboler. De tre sistnämnda är så kallade ”Sedvänjor” vilket betyder 

att de är synliga även för en utomstående observatör (de Mooij, 2010).  
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          Figur 2. Lökdiagrammet (Hofstede, 2005) 

2.2.1.1. Värderingar 
Ett värderingssystem är en inlärd process av principer och regler som fungerar som hjälp vid 

val av olika alternativ, för att lösa konflikter och ta beslut (de Mooij, 2010). Föredragna 

alternativ är exempelvis ren, inte smutsig; glad, inte ledsen; frisk, inte sjuk. Presenterad på 

detta abstrakta vis kan dessa preferenser framstå som universella. Ingen, oavsett kulturell 

tillhörighet, vill vara sjuk, ledsen eller smutsig men prioriteringarna och hur värderingarna 

uttrycks varierar. För att bota eller undvika sjukdom används, bara inom Europa, flera olika 

metoder. I Sydeuropa brukas antibiotika i större utsträckning än i norra Europa där ett mer 

aktivt förhållningssätt gentemot hälsa används genom exempelvis träning (de Mooij, 2010). 

 

Det finns en generell uppfattning om att en 18-åring har mer likheter och mer gemensamt med 

en 18-åring från ett annat land än med sina föräldrar eller mor- och farföräldrar. Studier visar 

på att det inte är helt korrekt (de Mooij, 2010). Många likheter finns mellan de två 18-

åringarna men dessa är ytliga och synliga sedvänjor såsom exempelvis musiksmak. 

Kärnvärderingarna, som är de essentiella undermedvetna verktygen vid val, delar 18-

åringarna i större utsträckning med sina föräldrar (de Mooij, 2010). Det grundläggande 

värderingssystemet finns redan omedvetet inlärt hos barn så unga som tio år (de Mooij, 2010).  

2.2.1.1.1. Kulturella Dimensioner 
Inom manifestationen värderingar har Hofstede redovisat fem dimensioner som närmare 

beskriver olikheter mellan kulturella värderingar. 

Maktdistans 
Definitonen av maktdistans enligt Hofstede är: “the extent to which less powerful members of 

a society accept and expect that power is distributed unequally” (de Mooij and Hofstede, 

2010 s. 88). 

 

Kulturer där maktdistansen är hög, med rådande hierarki, är det viktigt att de sociala 

statusskillnaderna är skarpa så det tydliggörs vilka som bör visas respekt. De Mooij (2010) 

menar att experter måste vara riktiga experter. Respektingivelse kan skapas genom en 
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globalisering av ett varumärke och en ”lyxifiering” av dess produkter (de Mooij and Hofstede, 

2010). Enligt de Mooij (2010) är individer i en kultur med hög maktdistans mer måna om sitt 

yttre och en studie visar på en korrelation mellan hög maktdistans och användarfrekvensen av 

läppstift (de Mooij, 2010).  

 

Studier visar att i kulturer med hög maktdistans involverar sig inte föräldrarna lika mycket i 

sina barns lek på grund av hierarkin och därför blir en reklam som uppvisar föräldrars 

deltagande i lek ineffektiv. Det är en av anledningarna till att det danska företaget Lego 

misslyckades med sin marknadsföring i Frankrike, som har hög maktdistans, då konceptet 

med lego innefattar att föräldrarna leker med sina barn (de Mooij, 2010). 

Individualism kontra Kollektivism 
Individualism kontra Kollektivism kan definieras som “people looking after themselves and 

their immediate family only, versus people belonging to in-groups that look after them in 

exchange for loyalty” (de Mooij and Hofstede, 2010 s. 88). 

 

Den tydligaste skillnaden mellan en individualistisk och kollektivistisk kultur är individernas 

fokus. I det individualistiska samhället ligger fokus på individen själv och självförverkligande 

prioriteras. I det kollektivistiska samhället är det viktigare med ett ”vi” medvetande och en 

plats i en social grupp kan påverka en hel identitet (de Mooij and Hofstede, 2010). Individer 

från en individualistisk kultur har en tro på universella värderingar och att dessa bör delas 

med hela världen (de Mooij and Hofstede, 2010; de Mooij, 2010) istället för att acceptera att 

värderingar varierar mellan olika kulturer och grupper så som i det kollektivistiska samhället 

(de Mooij, 2010).  

 

Vikten av kommunikation varierar beroende på om det är ett individualistiskt eller 

kollektivistiskt samhälle. I en individualistisk kultur värderas kommunikation som ett 

informationsutbyte där det i kollektivistisk kultur istället ses som ett skapande av en relation 

mellan sändaren och mottagaren (de Mooij and Hofstede, 2010).  

Maskulint kontra Feminint  
Hofstede definierar dimensionen som berör maskulinitet som följande “The dominant values 

in a masculine society are achievement and success; the dominant values in a feminine 

society are caring for others and quality of life” (de Mooij and Hofstede, 2010 s. 89). 

 

Prestation är ett högt skattat värde i maskulina samhällen i vilka prestationerna även 

demonstreras. Produkter av ett varumärke med hög status är att föredra och dyra klockor, bilar 

och smycken beräknas vara effektiva medel för att visa upp framgången (de Mooij and 

Hofstede, 2010; de Mooij, 2010). Värdena i ett feminint samhälle är det motsatta som 

exempelvis blygsamhet där livskvalitet och familjen värderas högre än erövringar (de Mooij 

and Hofstede, 2010; de Mooij, 2010).  
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En viktig aspekt inom denna dimension är rolldifferentiering där det i maskulina samhällen är 

viktigt att skilja på manligt och kvinnligt. Vidare betonar den maskulina dimensionen 

värdeord som vinnande, framgång och status i reklamer med extra vikt på adjektiv som stor 

och snabb (de Mooij, 2010).  

Osäkerhetsundvikande 
Osäkerhetsundvikande beskrivs som “the extent to which people feel threatened by 

uncertainty and ambiguity and try to avoid these situations” (de Mooij and Hofstede, 2010 s. 

89). 

 

I kulturer med högt osäkerhetsundvikande finns ett behov av regler och formaliteter då 

individerna tenderar att vara mindre öppna gentemot förändringar och innovation. Detta 

överförs i ett sökande efter sanning och tro på experter (de Mooij and Hofstede, 2010). 

Osäkerhetsundvikande överförs även på preferenser av reklam, en individ från en kultur med 

högt osäkerhetsundvikande föredrar generellt sett en reklam med någon förtroendeingivande 

expert där även kommunikationen är av ett mer formellt slag (de Mooij, 2010). Experters 

medverkan i en marknadsföring kan få negativ respons från individer som tillhör kulturer med 

lågt osäkerhetsundvikande då dessa tenderar att ogilla experter (de Mooij, 2010). 

Långsiktig- och Kortsiktiginriktning 
Lång- och Kortsiktiginriktning beskrivs av de Mooij och Hofstede som “the extent to which a 

society exhibits a pragmatic future-orientated perspective rather than a conventional historic 

or short-term point of view” (de Mooij and Hofstede, 2010 s. 90). 

 

Långsiktiginriktning implicerar en investering i framtiden där bilder som symboliserar 

harmoni mellan människan och naturen är viktiga element i reklamer (de Mooij, 2010). 

Motsatsen är kortsiktiginriktning som inkluderar personlig stabilitet och respekt för traditioner 

där fokus ligger på jakten efter lycka snarare än jakten efter sinnesfrid (de Mooij and 

Hofstede, 2010).  

2.2.1.2 Ritualer  
Ritualer är de kollektiva aktiviteterna som anses vara socialt väsentliga inom en kultur. 

Exempel på ritualer inkluderar hur respekt visas gentemot andra och sociala och religiösa 

ceremonier (de Mooij, 2010). I reklamer skapar företagen ofta ritualer som inkluderar deras 

produkt för att särskilja dem från konkurrenter. Ölmärket Corona utmärker sig genom att 

skapa en ritual kring att konsumeringen av deras öl förslagsvis sker med en lime skiva 

nedtryckt i halsen av flaskan (de Mooij, 2010).  

2.2.1.3. Förebilder 
Förebilder är personer, levande eller död, verklig eller påhittad, som besitter karaktärsdrag 

som är högt värderade av samhället och fungerar därför som förebilder (de Mooij, 2010). 

Dessa används ofta för att associera reklamer med positiva egenskaper (Zyman, 2002). 

Förebilder kan vara globalt välkända men inneha lokalt förankrade egenskaper, amerikanska 

Batman agerar annorlunda än franska Astérix även om båda är globalt välkända (de Mooij, 

2010). Flera faktorer spelar in för att förebilder skall vara fördelaktigt i en reklam. Det är 
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viktigt att förebilder passar målgruppen likväl att den anses trovärdig nog att representera 

produkten (Zyman, 2002).  

2.2.1.4. Symboler 
Symboler är ord, gester, bilder eller objekt som innehar en speciell mening för dem som delar 

samma kultur. Överallt används symboler för att informera eller locka. På flygplatser eller 

tågstationer som frekventeras av internationella resenärer används ofta symboler för att 

underlätta informationshanteringen då dessa inte är kopplade till språk. Det finns otaliga 

symboler som inte kan användas internationellt då associationerna kopplade till symbolerna 

varierar beroende på kulturtillhörighet. Ett exempel är färger, i väst är färgen svart 

symboliserad med sorg men i Kina associeras den sinnesstämningen med färgen vit (de 

Mooij, 2010). Även kläder kan symbolisera en specifik kultur. Logan (2013) menar att i 

Indien bör varken kvinnor eller män lämna huset utan kläder som täcker axlarna och knäna då 

detta anses oanständigt. Publicerat i samma webbtidning, USA today, nämns ingen specifik 

klädkod vad gäller Tyskland (Lind, 2013) och Sverige (Gosford, 2013) och därmed kan 

normerna för de ländernas klädkoder tolkas som svagare än i Indien. 

 

Nya symboler kan snabbt och ofta uppkomma och gamla kan snabbt falla i glömska. Därför är 

symboler den mest ytliga manifestationen av kultur, lättare att göra global och därmed minst 

kulturspecifik (de Mooij, 2010). 

 

Sammanfattningsvis kan det klargöras att flertalet forskare (Dawson et al., 2006; de Mooij 

and Hofstede, 2010; de Mooij, 2010; Rundh, 2003; Trompenaars, 2004) belyser vikten av att 

anpassa marknadskommunikationer utifrån marknaders olika kulturer för att den skall fylla 

sitt syfte och nå ut till konsumenterna. Tydligt är dock att en anpassning leder till ökade 

kostnader och minskad processeffektivitet. 
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3. Metod 
 

I metoden ges en beskrivning av tillvägagångssättet som använts och de urval som gjorts 

under arbetets gång för att skapa den analys och slutsats som presenteras senare i arbetet. 

 

 

3.1. Forskningsansats 
För att uppfylla studiens syfte, att studera huruvida det finns en diskrepans mellan ett svenskt 

multinationellt företags ambition att anpassa sin marknadskommunikation utifrån olika 

kulturer och hur anpassningsnivån upplevs från ett externt perspektiv, verkställde vi en 

innehållsanalys av Kosmos kataloger riktade mot tre olika marknader, Sverige, Tyskland och 

Indien, som vi kompletterade med kvalitativa intervjuer av anställda på Kosmo. Vi 

intervjuade tre personer, Senior vice president of global brand, communications and strategic 

business development, Global senior director of consumer insight and front side innovation 

och Kosmos globala marknadschef. 

 

Då vårt syfte var att fördjupa oss i hur ett företag anpassar sig utifrån andra kulturer har vi 

utfört en förklarande och jämförande studie och då vi endast studerat ett företag och tre olika 

marknader är resultatet inte generaliserbart men applicerbart (Saunders, 2009).  

3.2. Tillvägagångssätt 

3.2.1. Val av Företag och Respondenter 
Valet att studera ett kosmetikaföretag grundades i kosmetikas kulturella betingning. Det är en 

produkt som konsumeras världen över men hur det konsumeras varierar, med andra ord är 

behovet densamma men hur det värderas varierar. Vidare var den internationella spridningen 

och storleken på företaget av vikt för denna studie. Vi ville få möjlighet att studera 

anpassningen av marknadskommunikationen på tre olika länder men med utgångspunkt i 

Sverige för att möjliggöra att intervjuerna kunde ske personligen. Förstahandsvalet av företag, 

Kosmo, blev också det som i slutändan studerades. Innan vi med säkerhet skulle få intervjua 

dem kontaktade vi flera större kosmetikaföretag med marknader i Europa och Asien. 

 

Den första kontakten var med Kosmos senior vice president of global brand, communications 

and strategic business development. Vi kontaktade honom per mail och beskrev i korthet vilka 

vi var, vad vårt ärende gällde, vilka och hur många vi skulle vilja intervjua och även hur det 

skulle kunna gynna dem för att öka deras intresse (Patel and Davidson, 2011). Han, i sin tur, 

satte oss i kontakt med de två övriga respondenterna, Kosmos global senior director of 

consumer insight and frontside innovation och den globala marknadsföringschefen. Därmed 

är det Kosmos senior vice president of global brand and communications and strategic 

business development som valt ut resterande respondenter men detta har gjorts utifrån de 

kriterier vi ställt upp för att få de respondenter som passade vår studie (Saunders, 2009).  

 

De tre respondenterna har olika kunskapsområden men alla har direkt eller indirekt insikt i 

företagets nationella och internationella marknadskommunikation. Vi ansåg därmed att dessa 
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tre var kvalificerade respondenter och att intervjuer med dem i kombination med en 

innehållsanalys skulle utgöra tillräcklig information för vår empiriska undersökning.  

3.2.2. Innehållsanalys och Intervjuguide  
Innehållsanalysen utgörs till stor del av en kvantitativ studie där specifika variablers 

förekomst räknats, i samtliga tre kataloger, och sammanställts i en tabell. Den har även beretts 

en något kvalitativ metod där beskrivningarna av produkterna och valet av titel på experter 

studerats (Jacobsen and Sandin, 2002). De tre katalogerna som studerats är svenska katalogen 

nr. 17, tyska katalogen nr. 11 och indiska katalogen nr. 11. Alla tre är publicerade i november 

2013 för att spegla samma tidpunkt men numren skiljer sig på grund av frekvensen med 

vilken katalogerna trycks.          

 

Utifrån vår teoretiska referensram och i kombination med innehållsanalysen skapade vi vår 

intervjuguide. Vi började med att ta fram teman som representerar vår teori och som är 

relevanta för vår studie för att få en bättre överblick över innehållet i intervjuguiden. Utifrån 

dessa teman skapade vi sedan öppna och neutrala intervjufrågor för att inte påverka 

respondenternas svar.  

 

Vi genomförde en semistrukturerad intervju för att behålla öppenheten och för att få 

uttömmande och utvecklade svar tack vare möjlighet till följdfrågor (Jacobsen and Sandin, 

2002). Vi utgick ifrån en intervjuguide för att alla intervjuerna skulle ha samma utgångspunkt. 

Intervjuguiden mailades till respondenterna i förväg efter deras önskemål vilket ökar 

trovärdigheten såväl som giltigheten och tillförlitligheten då respondenterna har möjlighet att 

förbereda information och dokumentation inför intervjun (Saunders, 2009). Vidare ökade det 

respondenternas förståelse för uppsatsens syfte och effektiviserade intervjun (Patel and 

Davidson, 2011). 

3.2.3. Intervjuernas Genomförande 
 

Intervju 

Intervju Titel Kod Datum Tid 

1 Senior vice president of global brand, communications and strategic business development R1 131210 55 min 

2 Global senior director of consumer insight and front side innovation R2 131210 
1 h 15 

min 

3 Global marknadsföringschef R3 131210 45 min 

Tabell 1. Intervjuer 

 

Intervjuerna gjordes personligen på respondenternas arbetsplats med var och en för att lättare 

skapa diskussioner och maximera intervjun. Det gav oss även möjligheten att kontrollera att 

”rätt” person medverkade i intervjun då det var av stor vikt för trovärdigheten i informationen. 

Respondenterna bad om att inte bli inspelade och därför var det extra angeläget att vi var två 

så båda kunde anteckna för att inte riskera att förlora relevant information utan att det skulle 

påverka intervjun negativt. R1 argumenterade för att inte bli inspelad då han menade att han 

genom det skulle bli friare i sina svar. Att inte spela in en intervju gör respondenterna ofta 

mer bekväma och därmed ökar tillförlitligheten i svaren (Saunders, 2009).  
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Respondenternas ansvarsomården skiljer sig en del vilket påverkade innehållet och längden på 

intervjuerna. 

3.2.4. Operationalisering 
Vid skapandet av innehållsanalysen studerades flera variabler för att ge svar på hur mycket 

Kosmo anpassat sin marknadskommunikation. Räknandet har gjorts av samma person för att 

statistiken för katalogerna skall kunna jämföras.  

- Variabel 1 (Antalet sidor) studerades enbart för att kunna jämföras med andra 

variabler.  

- Variabel 2 (Antalet uppslag utan ansikten) undersöktes för att förstå hur mycket 

katalogen anpassats efter dimensionen osäkerhetsundvikande.  

- För att få svar på hur mycket utseendemässiga likheter det fanns mellan modellerna i 

katalogerna och konsumenterna som läste katalogerna studerades variablerna 3-6 

(Förekomsten av ansikten, Antalet västerländska ansikten, Antalet asiatiska ansikten, 

Antalet icke-asiatiska ansikten). Statistiken för antalet västerländska respektive 

asiatiska ansikten har gjorts enbart baserat på utseende och inte utifrån deras faktiska 

ursprung men det är utifrån samma förutsättningar som kunden har när denne bedömer 

katalogen.  

- Variablerna 7 (Antalet "feminina" bilder) och 8 (Antalet "maskulina" bilder) ger svar 

på hur mycket ”feminina” respektive ”maskulina” bilder som finns i katalogerna. 

Närhet och familj är attribut som gör en bild ”feminin” och ”maskulina” bilder 

innehåller värden såsom prestationer eller statussymboler, dessa är exemplifierade 

under Bilagor - Exempelbilder.  

- Variabel 9 (Antalet "naturinfluerade" bilder) förklarar hur mycket katalogen anpassats 

efter lång- respektive kortsiktiginriktning beroende på hur många ”naturinfluerade” 

bilder som presenteras. ”Naturinfluerade” bilder är i den här studien avgränsat till de 

bilder där naturen står i centrum. Bilder med reklam för en produkt som innehåller 

granatäpple som därför inrymmer en bild på ett granatäpple räknas inte till 

”naturinfluerade” bilder. En exemplifiering av en ”naturinfluerad” bild är presenterad 

under Bilagor - Exempelbilder.  

- Variablerna 10 (Förekomsten av förebilder) och 11 (Valet av förebilder) studerar 

användandet av förebilder i katalogerna och hur lokala dessa är. Vi har tagit hjälp av 

privatpersoner från Indien och Tyskland som har gått igenom sina respektive kataloger 

för att se om det förekommer några lokala förebilder vi ifrån Sverige inte känner igen.  

- Antalet ritualer vid användandet av företagets produkter och antalet högtidsritualer 

summeras under variabel 12 (Antalet "högtidsritualer") och 13 (Antalet "ritualer”).  

- Variablerna 14-16 (Antalet "experter", Typ av "experter”, Antalet "expert utlåtanden") 

svarar på frekvensen av vilka experter och vad för typ av experter som nyttjas i 

katalogerna. Huruvida en titel betraktas som mer eller mindre ”fin” är baserat på en 

hierarki där chefspositioner värderas högre i länder med hög maktdistans.  

- För att undersöka hur stort utrymme som lämnas för hudvård respektive färgkosmetik 

i katalogerna studerades variablerna 17 (Antalet sidor med hudvårdsprodukter) och 18 

(Antal sidor med färgkosmetik). 
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Innehållsanalysen och studien innehåller typifierande ord så som maskulina eller feminina 

bilder, för att beskriva bilderna i marknadskommunikationen. Typifieringen har gjorts i 

enlighet med Hofstedes Cultures and organizations: software of the mind  (2005) och De 

Mooijs, Global marketing and advertising: understanding cultural paradoxes (2010). 

 

I utformandet av vår intervjuguide (se Bilagor - Intervjuguide) har vi utgått från den 

insamlade teorin och innehållsanalysen. Vi började med att presentera oss och kort beskriva 

vårt arbete följt av de två första frågorna i vår intervjuguide. Dessa söker ett svar på 

respondentens roll och dennes syn på företaget för att få respondenten att känna sig bekväm 

och trygg. Fråga 3 utformades för att ta reda på hur Kosmos målgrupper såg ut i de olika 

länderna. Valet att placera den frågan redan som nummer tre är baserat på att vi ville undvika 

att respondentens svar skulle påverkas av de kommande frågorna. Fråga 4 formulerades för att 

skapa en öppenhet och ingång till resterande frågor. För att effektivisera intervjuerna hade 

företaget studerats innan och därav var fråga 4 redan besvarad men fungerade som öppning 

till fråga 4a, hur och varför katalogen är deras främsta marknadskommunikation. Fråga 5 och 

6 skapades för att undersöka hur företaget arbetar med sin marknadskommunikation 

internationellt, hur och varför katalogerna anpassas. Fråga 7-9 ställdes för att ge ett mer 

specifikt svar på hur katalogerna anpassas utifrån den studerade teorin.  

3.2.5. Sammanställning av Material 
Materialet vi samlat in för denna empiriska undersökning är utöver intervjuerna och 

katalogerna från Kosmos hemsida. När intervjuerna utförts sammanställde vi våra 

anteckningar i en transkribering för att sedan kunna strukturera empirin i likhet med den 

teoretiska referensramen. Intervjun med R2 gjordes på engelska och behövde därmed 

översättas till svenska innan den inkluderades i empirin. Risk för missförstånd ökar då 

intervjun inte skedde på varken respondentens eller vårt modersmål (Saunders, 2009) och 

därför var verifieringen extra viktig. Det empiriska beviset skickades till respondenterna för 

godkännande och genom detta gavs de möjlighet att ändra, ta bort eller lägga till vilket kan 

såväl stärka som försämra validiteten på informationen. 

 

Respondenterna ansåg att vi fått en korrekt bild av deras företags marknadskommunikation 

och bad oss enbart stryka en mening på grund av innehållets komplicerade bakgrund som vi i 

texten inte hade möjlighet att beskriva. Som avvikelse skall tilläggas att R2 överlät sin rätt till 

verifiering till R1 då han menade att hans svenska var för begränsad för att kunna göra en 

sådan bedömning.  

 

Vi valde att sammanställa de tre intervjuerna tillsammans i en löpande text under empirin då 

en jämförelse mellan de olika intervjuerna inte skulle göras. Empiriavsnittet under 4.2 

Kosmos Marknadskommunikationsanpassning är därför enbart byggd på respondenternas 

svar.  

 

Vi lovade företaget och respondenterna full konfidentialitet med följden att inget skulle 

publiceras i form av personnamn eller företagsnamn, information som kan tänkas möjliggöra 

identifiering av företaget eller dess anställda godkändes.  
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Tolkningen av innehållsanalysen i förhållande till Hofstedes empiri, som presenteras under 

4.3. Hofstedes Empiriska Bevis – Kulturella Dimensioner, utgör det externa perspektivet som 

ålagts denna studie. Hofstedes empiriska bevis står som grund för de studerade ländernas 

kulturella utgångspunkt. 
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4. Empirisk Undersökning 
 

Den empiriska undersökningen är uppbyggd av Hofstedes empiriska bevis, intervjuer med tre 

anställda på det studerade företaget samt en innehållsanalys som skapats utifrån företagets 

produktkataloger. 

 

4.1. Hofstedes Empiriska Bevis – Kulturella Dimensioner 
 

 
Figur 3. Sammanställning av Hofstedes empiriska bevis (2013) 

 

 

Sverige är i stor utsträckning ett individualistiskt och feminint land med en låg maktdistans 

och osäkerhetsundvikande Det svenska samhället är även relativt korttidsorienterat (Hofstede, 

2013). 

 

Tyskland är ett individualistiskt land men med högt osäkerhetsundvikande. Det är ett 

maskulint samhälle och har i likhet med Sverige låg maktdistans och är korttidsorienterade 

(Hofstede, 2013). 

 

Indien sticker ut med sin höga maktdistans och att är långtidsorienterade. Det indiska 

samhället är något osäkerhetsundvikande men i kontinuumet av 

individualistiskt/kollektivistiskt och maskulint/feminint är det jämförelsevis centrerat 

(Hofstede, 2010). 
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4.2. Företagspresentation 
Företaget som studerats är ett hudvårds- och kosmetikaföretag som grundandes i Sverige 1967 

och sedan dess har expanderat till att nu sträcka sig över 60 länder med över 8000 anställda. 

Produktionsanläggningarna är lokaliserade i Polen, Indien, Kina, Sverige och Ryssland. På 

kontoret i Stockholm arbetar över 400 anställda ifrån 30 olika nationaliteter. 

 

Kosmo är ett svenskt företag i dubbelbemärkelse. Mentaliteten och kulturen på företaget är 

svenskt liksom dess ursprung. Kärnvärderingarna är gemenskap, framåtanda och passion där 

gemenskap utgör den mest specifikt svenska värderingen. Kosmo har som mål och inställning 

att bli nummer ett i världen inom direktförsäljning av kosmetika vilket i kombination med en 

del vågade chanstagningar i företagets historia bedöms som osvenskt av dem själva (R1). Då 

målet är att bli nummer ett måste Kosmo sälja till alla och vill därför inte rikta in sig på en 

specifik målgrupp. Däremot ser verkligheten något annorlunda ut, i Sverige är medelåldern på 

konsumenten 40+ år och i Ryssland mellan 25-35 år (R1). 

4.2.1 Kosmos Marknadskommunikationsanpassning 
Grunden i Kosmos marknadskommunikation är standardiserad och produkterna som saluförs 

är i princip alla globala med vissa undantag. Däremot är vissa aspekter såsom de sidor som 

vänds mot kunden mer lokalt anpassade. Krämer som ger användaren ljusare hy är ett 

exempel på en produkt som enbart saluförs i Asien och vissa delar av Latinamerika men inte 

på andra marknader.  

 

Kosmo stoltserar med ursprungslandet i sitt namn och samtliga respondenter, R1, R2 och R3, 

menar på att ursprunget är en viktig del i varumärkesbyggandet. De vill associera sig med 

positiva ord som förknippas med Sverige såsom ”trygghet, innovation och naturligt”.  Ordet 

”naturligt” genomsyrar skönhet i hela Sverige men fungerar inte på Kosmos huvudmarknad 

Ryssland. Där är retuscheringen viktig och varenda detalj skall ”fixas”.  

 

För Kosmo är den tryckta katalogen den viktigaste marknadskommunikationen, dels på grund 

av dess viktiga funktion vid direktförsäljning men också dess roll som varumärkesbärare 

poängterar R3. Grundmaterialet till katalogerna fotas i Sverige där även beslut om globala 

modeller och förebilder tas. En viss anpassning av materialet sker regionalt för att på bästa 

sätt tillfredsställa marknaden och slutkonsumenten. R2 menar att behovet av att anpassa varje 

katalog är än högre vid direktförsäljning då varje sida måste associeras med ett visst värde för 

konsumenten. Innan en tidning går till tryck har dock det svenska kontoret veto-rätt på 

utförandet av katalogerna. I anpassningen ingår exempelvis valet av lokala modeller och 

förebilder, temabilder efter högtider och valet av antalet sidor per produkt eller produkttyp. 

Hur mycket utrymme en produkt eller produkttyp får beror på kulturen i landet som katalogen 

trycks för. Enligt R3 är Sverige ett land där hudvård är viktigt och därför ges de produkterna 

stort utrymme och parfymer och smink lite mindre. I Latinamerika är parfymerna viktiga, i 

Ryssland färgkosmetik och i Indien hud- och hårvård.   
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4.2.1.1. Värderingar 
Respondenterna lyfte fram vikten av att värdet i katalogen måste stämma överens med vad 

kunden eftersöker och därför måste katalogerna anpassas till lokal smak och ges lokal 

relevans. 

 

Valet av globala modeller sker, som beskrivet, i Sverige även om de regionala kontoren 

ansvarar för att några modeller med utseenden som kan skapa igenkännande skall finnas med. 

Detta innebär att många utav modellerna därför ser ut att ha ett europeiskt ursprung. 

Respondenterna menar på att det dels är en ekonomisk fråga, de lokala kontoren har inte 

tillräckligt stor budget för att låta mängder av lokala modeller fotas, men också att européer 

associeras med premiumvärde och är ett ideal i länder som exempelvis Indien. R3 tillade även 

att valet av övervägande europeiska modeller är ett strategiskt val för byggandet av ett 

europeiskt varumärke.  

 

Som marknadsföring av en fotvårdsserie fotades en modell sittandes på en cykel med bara 

fötter på styret. Denna bild publicerades i flera kataloger men inte den egyptiska. Det för att 

den misstänktes skapa negativa känslor hos egyptiska konsumenter då fotsulor i Egypten 

anses förolämpande att visa.  

 

Experter är en viktig del i katalogerna för att öka trovärdigheten för företaget och för 

produkterna. Uttalandena av hudvårdsexperterna är till största del globala och därför utvalda 

av de anställda i Sverige. Make-up artisterna däremot är både globala, för att uttala sig om 

globala trender, och lokala, för att uttala sig om de lokala trenderna.  

4.2.1.2. Ritualer 
Högtidsritualer är varierande, beroende på kultur och traditioner, och dessa anpassas helt 

lokalt. Ritualer kring firandet av exempelvis jul framhävs i länder där majoriteten av 

befolkningen är kristna. R3 beskrev en indisk katalog, som tryckts en kort tid innan 

intervjuerna genomfördes, som fylld med färger och speciella teman för att spegla den 

hinduiska högtiden Diwali. Ritualerna kring användandet av Kosmos produkter däremot anses 

av företaget vara globala och standardiseras därför. 

4.2.1.3. Förebilder 
Kosmo använder sig av flera typer av förebilder som exempelvis idolvinnare, designers och 

programledare.  

 

Mycket resurser sätts på att testa katalogerna, inte bara dess försäljning utan även 

perceptionen av dem och korrelationen där emellan. De jobbar exempelvis med att studera 

”eye tracking”
3
 i förhållande till försäljningssiffror. Värdet av förebilders medverkan, 

framförallt lokala förebilder, är fastställd som hög menar R2. Förekomsten av lokala 

förebilder varierar beroende på storleken på marknaden och därmed storleken på budgeten. 

Viktigt är att tilltänkt målgrupp och förebild stämmer överens. Ett exempel på en misslyckad 

sådan matchning är Kosmos val av att låta en känd sångare vara ansikte utåt för en produkt 

                                                 
3
 Mätning av ett ögas rörelser av exempelvis en bild eller text. 
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riktad till studenter. Sångaren var dock inte alls populär hos studenterna utan istället hos 

tonåringarna, detta ledde till att studenterna helt enkelt tyckte det var en barnslig produkt och 

marknadsföringen lyckades inte.  

 

Dima Bilan vann Eurovision Song Contest för Ryssland år 2008 och fick bli ansiktet utåt för 

Kosmos parfym Excite på marknader från forna Sovjetunionen. Det var inte en lokalt 

anpassad produkt och skulle därför även saluföras på andra marknader men där den istället 

marknadsfördes med en okänd modell. Försäljningssiffrorna talade sitt tydliga språk, 

parfymen sålde utan tvekan bäst med Dima Bilan som modell på de marknader där han var 

mycket välkänd, näst bäst med den okända modellen och sämst med Dima Bilan som modell 

på de marknader där han var mindre känd.  

4.2.1.4. Symboler 
Klädkoderna varierar kraftigt mellan Kosmos alla marknader och ansvaret för att anpassa 

katalogerna efter de kulturella preferenserna ligger hos de lokala kontoren, svårigheter finns 

dock i att majoriteten av modellerna fotas i Sverige. 

4.3. Innehållsanalys 
 

  Kosmo 

  
Sverige nr. 17. Tyskland nr. 11. Indien nr. 11.  

1. Antalet sidor 148 153 100 

2. Antalet uppslag utan ansikten 28 (18,9 %) 25 (16,3 %) 6 (6 %) 

3.  Förekomsten av ansikten 69 71 51 

4.  Antalet västerländska ansikten 68 70 49 

5.  Antalet asiatiska ansikten 1 1 2 

6.  Antalet icke-asiatiska ansikten 68 70 49 

7.  Antalet "feminina" bilder 8 1 2 

8.  Antalet "maskulina" bilder 1 9 3 

9.  Antalet "naturinfluerade" bilder 1 6 3 

10.  Förekomsten av förebilder 2 4 5 

11.  Valet av förebilder > Demi Moore - USA > Demi Moore - USA > Demi Moore - USA 

  
> Caroline Wozniacki - Danmark > Caroline Wozniacki - Danmark > Monica Belluccini - Italien 

        > Malin Åkerman - Sverige 

12. Antalet "högtidsritualer" 11 3 0 

13. Antalet "ritualer" 8 4 2 

14.  Antalet "experter" 6 0 5 

15.  Typ av "experter" > Skincare Science   > Catalouge Planning Manager 

  
> Advanced Clinical Research 

 
> Skin Reserach Director 

    > Skincare Efficency Testing    > Kosmo Global Beauty Art Director 

  
> Beauty Academy Educator 

 
> Okänd 

    > Beauty Product Developer   > Perfumer 

  
> Fashion Product Developer 

  
16.  Antalet "expert utlåtanden" 8 0 7 

17. Antalet "hudvårds" sidor 68 (46%) 87 (56.9%) 45 (45%) 

18. Antalet sidor med "färgkosmetik” 33 (22.3%) 16 (10.5%) 22 (22%) 

Tabell 2. Innehållsanalys 
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4.3.1. Innehållsanalys av Svenska Katalogen 
På framsidan av den svenska katalogen (nr. 17. 2013) får kunden se en ”lycklig” familj som 

firar jul. Det är en typiskt ”feminin” bild och antalet typiskt ”maskulina” bilder är nästan 

obefintliga i den svenska katalogen. Däremot används ord som ”nordisk styrka” för att 

marknadsföra en serie hudvård för män, ”North for men” som är ett typiskt manligt värde. 

 

 
          Bild 1. Första sidan av katalog nr 17 - Sverige. 

 

Kunden får ta del av åtta expertutlåtanden i den svenska katalogen. ”Experterna” har alla titlar 

som förevisar deras kunskap inom området skönhet. Flera av produkterna och texterna kring 

dem har ordet ”Swedish” i namnet, liksom Kosmos ursprung. I den svenska katalogen ges 

kunden många ritualer kring de produkter som säljs och även kring ritualerna av att skänka 

gåvor kring jul. I katalogen presenteras kunden för två kända ansikten, den amerikanska 

skådespelerskan Demi Moore och den danska tennisspelaren Caroline Wozniacki. Ingen av 

dem har svensk härkomst om än är Wozniacki skandinavisk.  

 

De produkter som utgör största delen av den svenska katalogerna är hudvård och 

färgkosmetika. Katalogen består till 46% utav hudvårdsprodukter och till 22.3% utav 

färgkosmetikaprodukter. 

4.3.2. Innehållsanalys av Tyska Katalogen 
I den tyska katalogen (nr. 11. 2013) uppgår antalet ”maskulina” bilder till nio och påvisas med 

statussymboler och prestationer inom extremsport i tuffa miljöer. I bilderna för 

marknadsföringen av samma serie som i svenska katalogen kallas för ”nordisk styrka” 

beskrivs i den tyska med ”nordisk fräschet”. Kunden presenteras inte för något 

expertutlåtande och ingen “expert” figurerar i katalogen. Däremot präglas katalogen av en 

klinisk och akademisk känsla med bilder på vad som ser ut som forskare som sitter hukade 

över ett mikroskop. I texterna kring produkterna presenteras det tekniska bakom dem och en 

informationskommunikation är tillämpad i form av före- och efterbilder samt scheman över 

antal minuter en person kan vistas i solen beroende på hudtyp. Tyska katalogen har mest 

”naturinfluerade” bilder och är också den enda att påvisa certifieringar såsom ECOBEAUTY, 

Fairtrade, ECOCERT, Vegan och FSC. Även i den tyska katalogen presenteras kunden för 
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ritualer kring julen men också för den svenska midsommaren. En parfym för kvinnor och en 

för män ges namnet ”midsummer” och doften beskrivs som karaktäristisk för den svenska 

sommaren. Förebilderna som presenteras i den tyska katalogen är desamma som i den svenska 

katalogen, den amerikanska skådespelerskan Demi Moore och den danska tennisspelaren 

Caroline Wozniacki.   

 

56.9% utav den tyska katalogen utgörs utav hudvårdsprodukter och lämnar 10.5% för 

färgkosmetika. Katalogen urskiljer sig från övriga studerade kataloger med sin rigorösa 

struktur då de är en tydlig uppdelning mellan de olika produktkategorierna.  

4.3.3. Innehållsanalys av Indiska Katalogen 
Antalet experter och expertutlåtanden i den indiska katalogen (nr. 11. 2013) är högt men vid 

ett av expertutlåtandena finns varken bild eller namn alltså är experten i det fallet okänd, vid 

en annan är det en ”catalogue planner” som gör ett uttalande. En av experterna, Dr Alain 

Mavon, har getts titeln Skin Research Director i den indiska katalogen men titeln Advanced 

Clinical Researcher i den svenska katalogen. Den indiska katalogen har givits nästan lika 

många ”manliga” som ”feminina” bilder.  Bilder på ritualer för julen lyser med sin frånvaro i 

den indiska katalogen till skillnad från de andra studerade katalogerna. Få modeller i den 

indiska tidningen har indiskt eller asiatiskt utseende, enbart 4 % av ansiktena som visas i 

katalogen har asiatiskt ursprung. Den indiska katalogen har flest antal förebilder av de 

studerade men ingen av dem är indier däremot är en av dem svensk, skådespelerskan Malin 

Åkerman. Få utav uppslagen är utan ansikten.  

 

I den indiska katalogen är avsaknaden av lättklädda bilder på tjejer total till skillnad från den 

tyska och svenska katalogen där de kvinnliga modellerna står i bara bikini eller i ett litet 

sidenskynke. En hudvårdsserie marknadsförs i den tyska såväl som den indiska katalogen och 

bilderna är snar på identiska med det enda undantaget att modellen i den tyska katalogen bär 

bikini och modellen i den indiska katalogen bär en form av strandklänning som täcker både 

axlar och mage. 

 

   
      Bild 2. Ur den indiska katalogen nr. 11 .        Bild 3. Ur den tyska katalogen nr.11. 

 

 

Hudvårdsprodukter är även i den Indiska katalogen det som tar mest plats och utgör 45 % av 

katalogens innehåll och färgkosmetika tar upp 22%. 
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5. Analys 
 

En analys på det empiriska materialet, bestående av en innehållsanalys och data insamlat 

genom kvalitativa intervjuer, skapas utifrån uppsatsens teoretiska referensram. 

 

5.1. Anpassning av Marknadskommunikation 
Flera forskare menar på att anpassning av ett företags marknadskommunikation är nödvändig 

(Dawson et al., 2006; de Mooij and Hofstede, 2010; de Mooij, 2010; Rundh, 2003; 

Trompenaars, 2004). Till vilken grad anpassningen bör göras är beroende av de 

kulturskillnader som finns nationaliteterna emellan.  

 

Av innehållsanalysen som skapats kan det konstateras att skillnaderna mellan katalogerna inte 

är stora. Anledningarna är, som beskrivet av respondenterna, de höga kostnaderna för att 

anpassa katalogerna, att utmärka sig som ett premiumföretag och varumärkesbyggandet. Till 

detta kan tilläggas att i och med Sveriges starka individualistiska kultur finns risken att det är 

svårare att förstå och acceptera andra kulturer och därmed är utgångspunkten alltid den egna 

kulturen (de Mooij, 2010). Detta har flera likheter med de Mooijs (2010) uttryck 

västernisering där hon menar att västerländska företag med globala varumärken försöker 

tvinga på västerländska livsstilar på konsumenter med olika nationaliteter. Exempelvis 

används ”North” i namnet för en av Kosmos produktserier vilket har en positiv inverkan på 

den nordiska marknaden då vi tenderar att värdera det lokala högt över det globala (de Mooij, 

2010). Enligt innehållsanalysen har värdet i det lokala enbart beaktats i begränsad omfattning 

i den indiska katalogen då antalet asiatiska modeller är få. I likhet med användandet av ordet 

”North” menar R3 att den positiva synen på det nordiska idealet i till exempel Indien 

överväger de negativa aspekterna så som brist på igenkänning.  

 

Resurser läggs på anpassning av katalogerna för att tillgodose de olika konsumenternas 

behov. Diverse tester på katalogerna utförs för att undersöka konsumentens perception av 

katalogen med hjälp av exempelvis ”eye tracking”. Dessutom verkställs tester för jämförelser 

mellan försäljningssiffror och olika modeller eller förebilder.  

 

R2 poängterade i intervjun att fördelningen av budgeten läggs beroende av storlek på marknad 

där Indien utgör den näst största marknaden. Därmed ges större utrymme för lokala förebilder 

i den indiska katalogen. I kombination med Kosmos tidigare studier som visar på stora 

fördelar med att använda lokala förebilder bör den indiska katalogen presenteras med flertalet 

lokala förebilder. Så är inte fallet, enligt vår innehållsanalys bereddes ingen av de studerade 

katalogerna med lokala förebilder.  

 

Det kan därmed konstateras att Kosmos marknadskommunikation är delvis anpassad. 

Företagets ”back-room” processer är däremot standardiserade i enlighet med Burt, Johanson 

och Thelanders (2011) teori och de sidor som vänds mot kunden är delvis anpassade av 

Kosmo vilket beskrivits som angeläget av Poortinga (1989), Przeworski och Teune (1966). 
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5.1.1. Värderingar 
Trots likheter katalogerna emellan finns vissa olikheter i form av anpassningar. Både Indien 

och Tyskland är länder med högt osäkerhetsundvikande och söker därför vägar att minska sin 

osäkerhet (Hofstede, 2013). Den tyska katalogen har en tydlig struktur vilket är en åtgärd som 

kan tas för att minska det höga osäkerhetsundvikandet. Vidare bör Tysklands katalog innefatta 

ett högt antal expertutlåtanden för att stämma överens med de Mooij (2010) samt de Mooij 

och Hofstedes (2010) teorier trots det finns inget expertutlåtande att finna i den tyska 

katalogen. Tack vare det visuella i katalogen, exempelvis den kliniska och akademiska 

känslan med forskare som sitter vid mikroskop, de många tekniska beskrivningarna av före- 

och efterbilder och tabellerna kan trovärdigheten ökas. Sverige är ett land med lågt 

osäkerhetsundvikande och katalogen bör därför innehålla ett lågt antal expertutlåtanden då 

dessa inte är lika uppskattade (de Mooij, 2010) men i katalogen presenteras 8 

expertutlåtanden. I den indiska katalogen har osäkerhetsundvikandet troligen beaktats i form 

av ett högt antal expertutlåtanden även om dess experter kan ifrågasättas av konsumenten. De 

Mooij (2010) menar på att experter måste vara riktiga experter och i den indiska katalogen får 

Catalouge Planner Manager och en okänd ge expertutlåtanden. Däremot har indiska katalogen 

ålagts ”fina” titlar på de experter som porträtteras. Exempelvis har forskaren som getts titeln 

Advanced Clinical Researcher i den svenska katalogen fått den ”fina” titeln Skin Research 

Director i den indiska katalogen. Den indiska katalogens ”fina” titlar stämmer överens med de 

Mooij och Hofstedes (2010) teori om att ”fina” titlar är respektingivande i länder som Indien 

där maktdistansen är hög. Enligt de Mooijs (2010) studie finns det en korrelation mellan hög 

maktdistans och användarfrekvensen av läppstift. Det antyds i innehållsanalysen då ration av 

sidor med färgkosmetik uppgår till 22% i katalogen från Indien. I Tyskland, med sin låga 

maktdistans, utgör färgkosmetik 10,5% av katalogen. Sverige avviker från teorin då det är ett 

land med relativt låg maktdistans men trots det består katalogen till 22,3% av färgkosmetik. 

 

Den indiska katalogens lägre antal uppslag utan ansikten (6,6%) är förenligt med dess 

kulturella behov av relation snarare än informationsutbyte (de Mooij och Hofstede, 2010) på 

grund av deras kollektivistiska kultur (Hofstede, 2013). Sverige är i likhet med Tyskland 

individualistiskt (Hofstede, 2013) och katalogen har i enlighet med det 18,9% respektive 

16,3% uppslag utan ansikten som tillgodoser dem med formell informationskommunikation.  

 

Sverige som anses vara feminint enligt Hofstede (2013) innehar ett högre antal ”feminina” 

bilder i sin katalog, till skillnad från Tyskland som betraktas som maskulint (Hoftede, 2013). 

På framsidan av den svenska katalogen porträtteras ”lyckliga familjen” vilket är 

eftersträvansvärt i kulturer som Sverige med låg maktdistans (de Mooij, 2010) och låg 

maskulinitet (de Mooij och Hofstede, 2010). En sådan bild skulle inte uppskattas av en kultur 

med hög maktdistans, såsom Indien (Hofstede, 2013) eller hög maskulinitet såsom 

exempelvis Tyskland (Hofstede, 2013). Antalet ”feminina” bilder är betydligt mindre i den 

tyska katalogen där utrymme istället ges till ”maskulina” bilder. I Indien däremot är antalet 

”feminina” och ”maskulina” bilder nästintill identiska trots landets höga maskulinitet 

(Hofstede, 2013).  
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Det enda av de tre studerade länderna som har en lånsiktig inriktning är Indien (Hofstede, 

2013). Vid långsiktig inriktning av kultur uppskattas naturen som ett viktigt element (de 

Mooij, 2010). I motsats till de Mooijs (2010) teori, innefattar den indiska katalogen få antal 

naturinfluerade bilder men i tyska katalogen är de naturinfluerade bilderna många. Svenska 

katalogens få antal naturinfluerade bilder är i enlighet med de Mooijs (2010) teori och 

Hofstedes (2013) bevis för Sveriges kortsiktiga inriktning. 

5.1.2. Ritualer 
Svenska katalogen är den av de studerade katalogerna med flest antal ritualer kring 

användandet av produkterna och högtidsritualer. Högtidsritualerna i den tyska och svenska 

katalogen består av julinspirerade bilder men i den indiska katalogen däremot finns ingen 

högtidsritual. En av Kosmos produktserier marknadsförs under namnet, och med ritualer 

kring, den svenska högtiden midsommar. Denna produktserie finns endast i den tyska 

katalogen där högtiden inte firas och där igenkänningsfaktorn är låg (de Mooij, 2010).  

5.1.3. Förebilder 
Ingen utav de studerade katalogerna innehåller lokala förebilder, vilket motsäger teorin om att 

människor tenderar att gilla det ”egna” och R2:s argumentation för vikten av lokala förbilder.  

Zyman (2002) beskriver vikten av att förebilderna stämmer överens med den tilltänka 

målgruppen. Bevis för ett sådant misslyckande är Kosmos marknadsföringskampanj där 

sångaren inte attraherade den tilltänkta målgruppen, studenterna, utan istället tonåringarna. En 

lyckad kampanj ur både Zyman (2002) och Kosmos synvinkel är däremot Dima Bilans 

porträttering av parfymen Excite i länder från forna Sovjetunionen som beskrivet i 4.2.3. 

Förebilder. 

5.1.4. Symboler 
Logan (2013) menar att i Indien bör axlar och knän täckas i offentlighet och kläder som 

symbol innehar en speciell mening för dem som delar samma kultur (de Mooij, 2010). Som 

exemplifierats i 4.3.3. Innehållsanalys av katalog nr. 11 – Indien har samma modell för 

samma produktserie täckts med en strandklänning i den indiska katalogen till skillnad från 

den tyska där hon bär bikini. De Mooij (2010) beskriver vikten av att anpassa färger och 

gester efter kulturer vilket inte kan urskiljas i de studerade katalogerna.  
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6. Slutsats 
 

I detta avsnitt presenteras de slutsatser som dragits utifrån analysen och ger svar till vårt 

syfte som presenterades i Inledningen. Vidare beskrivs den kritik till studien följt av förslag på 

vidare forskning. 

 

I början av uppsatsen ställde vi oss frågan: 

Hur ser marknadskommunikationens anpassningsnivå utifrån olika kulturer ut hos ett svenskt 

multinationellt företag? 

- Från ett företagsperspektiv 

- Från ett externt perspektiv 

Med syfte att: studera huruvida det finns en diskrepans mellan ett svenskt multinationellt 

företags ambition att anpassa sin marknadskommunikation utifrån olika kulturer och hur 

anpassningsnivån upplevs från ett externt perspektiv. 

 

Vi har under analysen diskuterat våra och Hofstedes empiriska resultat i kombination med vår 

teoretiska referensram. Ifrån resultatet kan vi konstatera att i likhet med Dawson, Larke och 

Mukoyama (2006); de Mooij och Hofstede (2010); de Mooij (2010); Rundh (2003); 

Trompenaars (2004) anser vi att anpassning är av stor vikt vid internationell 

marknadskommunikation. Det för att tillgodose alla marknaders kulturella behov och i och 

med det göra marknadskommunikationen mer relevant och attraktiv.  

 

Utifrån intervjuerna uppfattades anpassningen av katalogerna som en stor del av Kosmos 

marknadskommunikationsstrategi och därför läggs extra resurser till de ändamålen. Efter att 

ha studerat de tre katalogerna och skapat innehållsanalysen upplevde vi att anpassningen inte 

är tydlig och framförallt inte i förhållande till respondenternas argument för vikten av 

anpassning. Respondenterna argumenterar specifikt för anpassandet av lokala förebilder i 

katalogerna för att skapa igenkännande, trots detta kan vi inte i någon av de studerade 

katalogerna finna en lokal förebild. Vidare ser vi heller ingen anpassning av modeller efter de 

olika marknaderna. Det stämmer överens med den bild respondenterna givit av den 

standardiserade fotograferingsprocessen som sker i Sverige för samtliga kataloger. 

Exempelvis reagerade vi på valet av en ljus europé som ansikte utåt för en whiteningprodukt i 

Indien vilket vi anser, baserat på det teroetiska ramverket, bör minska inte enbart 

igenkänningsfaktorn utan även tillförlitligheten på produkten.  

 

Högtider upplevdes som väl anpassat i den svenska katalogen tack vare de många 

julinspirerade bilderna och den tyska katalogen innehöll ett fåtal julinspirerade bilder. Den 

indiska katalogen är anpassad på så sätt att den inte innehåller julinspirerade bilder då enbart 

2,3 % (Daleke, 2011) av befolkningen är kristna. Hade en tidigare utgåva av den indiska 

katalogen studerats hade vi funnit den anpassad efter den hinduistiska högtiden Diwali som 

infaller i slutet av oktober eller början av november. 
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Sammanfattningsvis kan vi konstatera att Kosmos kataloger inte är anpassade i den 

utsträckning som det teoretiska ramverket argumenterar för att de bör vara, med störst vikt på 

avsaknaden av anpassning gällande modellernas utseende och lokala förebilder. Katalogerna 

upplevs heller inte från ett externt perspektiv lika anpassade som respondenterna beskrev dem 

vara.  

 

Vidare kan vi konstatera att Kosmo kan nå ytterligare effektivitet av det upplevda budskapet 

av sin marknadskommunikation genom att standardisera mer eller anpassa mer. Som det ser 

ut idag anser vi att resultateffektiviteten av budskapet i marknadskommunikationen inte 

överväger processeffektiviteten som kan skapas av en standardiserad kommunikation. Om 

Kosmo skulle gå mot en mer standardiserad marknadskommunikation bör den ändock vara 

kontinentanpassad på så vis att var kontinent har en standardiserad katalog och endast språket 

anpassas för vart land. I och med en sådan standardisering skulle processeffektiviteten öka 

och fördelar såsom minskade kostnader, tydligare budskap och styrkan på varumärket skulle 

kunna öka. För att nå en mer anpassad marknadskommunikation kan mer ansvar tillfalla de 

lokala kontoren så exempelvis antalet lokala förebilder och modeller kan öka och därigenom 

skapa mer igenkännande. Vidare skulle budskapen i marknadskommunikationen tydligare 

framgå för konsumenterna och resultateffektiviteten av budskapet i 

marknadskommunikationen skulle öka.   

6.1. Reflektioner av Studien 
I uppsatsen har en vertikal segmentering ålagts, det vill säga att alla individer i ett land 

förutsätts vara lika, tillskillnad från horisontell segmentering där subkulturella olikheter 

mellan individer beaktas (van Raaij, 1997). 

 

De marknadskommunikationsteorier som använts har utvecklats och validerats av 

västerländska akademiker (Alden et al., 1999). Utvecklandet av teorin har därför skett utifrån 

ett västerländskt perspektiv. Detta kan ha en inverkan på vårt resultat. Vidare bör det 

poängteras att Hofstedes teorier är skapade och utvecklade utifrån en organisations 

management perspektiv men de Mooij (2010), de Mooij och Hofstede (2010)  och 

Trompenaars (2004) menar att teorin med fördel kan appliceras i 

marknadskommunikationssammanhang. 

6.2. Förslag på Fortsatt Forskning 
Enligt den teoretiska referensram som ålagts studien gillar vi människor det vi känner igen 

och kan identifiera oss med. Detta motsäger respondenternas uppfattning om att många av 

deras konsumenter strävar efter västerländska ideal. Därför skulle en studie som svarar på vad 

som är viktigast, det vi kan identifiera oss med eller det vi vill vara, bidra till forskningen.  

 

Fill (2005) menar på att enbart starkt identifierade globala varumärken, så som Coca-Cola och 

McDonalds, kan nyttja fördelarna med en standardisering men att andra företag måste anpassa 

marknadskommunikationen efter kulturella olikheter. Någon verklig identifikation av vilka 

egenskaper ett varumärke och företag måste inneha för att betraktas som tillräckligt 

identifierat för att nyttja fördelarna av en standardisering finns inte. Därför skulle en studie 
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som kunde påvisa vilka egenskaperna är och vid vilken gräns standardisering är lämplig vara 

till bidrag för forskningen.   
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Bilagor 

Exempelbilder 
 

 
Typexempel på ”feminin” bild - Svenska katalogen nr. 17. 
 

 
Typexempel på högtidsritual – Svenska katalogen nr. 17. 
 

 
Typexempel på ”maskulin” bild – Indiska katalogen nr. 11.  
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Typexempel på ”naturinfluerad” bild – Tyska katalogen nr. 11.  

Innehållsanalys 
1. Antalet sidor 

2. Antalet uppslag utan ansikten 

3. Förekomsten av ansikten 

4. Antalet västerländska ansikten 

5. Antalet asiatiska ansikten 

6. Antalet icke-asiatiska ansikten 

7. Antalet "feminina" bilder 

8. Antalet "maskulina" bilder 

9. Antalet "naturinfluerade" bilder 

10. Förekomsten av förebilder 

11. Valet av förebilder 

12. Antalet "högtidsritualer" 

13. Antalet "ritualer” 
14. Antalet "experter" 

15. Typ av "experter" 

16. Antalet "expert utlåtanden" 

17. Antalet sidor med hudvårdsprodukter 

18. Antal sidor med färgkosmetik 

Intervjuguide 
Allmänt 

1. Beskriv din roll i företaget? 

a. Vilka är dina arbetsuppgifter? 

2. Hur skulle du beskriva företaget? 

 

Marknad 

3. Vilken målgrupp riktar ni er mot? 

a. Samma mål grupp i alla länder?  
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i. Om inte, varför? 

 

Marknadskommunikation - katalogerna 

4. Vad är er främsta marknadskommunikation? 

a. Varför? Hur används den? 

5. Hur ser ni på katalogerna som finns i de olika länderna? 

a. Varför har ni olika kataloger för olika länder?  

6. Hur mycket anpassas dem för de olika marknaderna? 

a. Hur anpassas dem? 

7. Hur tänker ni kring valet av modeller i katalogerna för de olika marknaderna? 

8. Hur tänker ni kring valet av förebilder i katalogerna för de olika marknaderna? 

9. Hur tänker ni kring valet av experter i katalogerna för de olika marknaderna? 

a. Hur tänker ni kring antalet expertutlåtanden i katalogerna för de olika 

marknaderna? 

 

Interview guide  

General 

1. Describe your role in the company? 

a. What are your work responsibilities? 

2. How would you describe the company? 

Market 

3. Which is your target group? 

a. Same target group in all the three countries? 

i. If not, why? 

 Marketing communication – the catalogues  

4. What is your main marketing communication? 

a. Why? How are you using it? 

5. How do you view and value the catalogues? 

a. Why do you have different catalogues in the different markets? 

6. How much do you adjust the catalogues to the different markets? 

a. How are they being adjusted? 

7. How are you going about choosing the models in the catalogues for the different 

markets? 
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8. How are you going about choosing the heroes in the catalogues for the different 

markets? 

9. How are you going about choosing the experts in the catalogues for the different 

markets? 

a. How are you going about choosing the amount of expert opinions in the 

catalogues for the different markets? 

 


