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Titel: Ett “glokalt” växelspel för ett multinationellt företag - En studie om branding-

arbetet för Post-it på den nordiska marknaden 

Syfte: Syftet med denna studie är att visa hur branding-arbetet ser ut för ett globalt 

varumärke, ägt av ett multinationellt företag, på den nordiska marknaden samt till 

vilken grad marknadschefer för ett varumärke av denna typ är fria att lokalanpassa 

brandingen. Förhoppningen är att denna fallstudie ska fungera som ett komplement 

till rådande studier inom glokalisering. 

Teori: Uppsatsens teoretiska referensram består av erkända koncept inom 

marknadsföringsområdet såsom global branding, glokalisering och produktlivscykeln 

men även Hofstedes kulturella dimensioner. 

Metod: En kvalitativ fallstudie för det multinationella företaget 3Ms varumärke Post-

it har utförts. Primärdata har samlats in genom ostrukturerade och semi-strukturerade 

djupintervjuer med personer med marknadsansvar över Post-it samt genom en 

dokumentstudie. Analysen har skett med ett analysverktyg skapat utifrån de teoretiska 

utgångspunkterna. 

Resultat: De lokala marknadsförarna för varumärket Post-it är relativt fria i branding-

arbetet och lokala anpassningar förekommer i allra högsta grad. Standardisering 

förekommer också i form av bl.a. gemensamma kampanjer och hemsidor. 

Glokalisering är implementerat i Post-its varumärkesstrategier. 

Slutsats: Branding-arbetet anpassas relativt mycket lokalt i Norden och frihetsgraden 

är stor. Hofstedes dimensioner och produktlivscykeln kan till viss del förklara varför 

det empiriska resultatet som framkommit ser ut som det gör. 

Nyckelord: 3M, Post-it, Branding, Global Branding, Glocalization, Marketing, 

Hofstede, Product Life Cycle. 
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1. INLEDNING 

I dagens företagsklimat hör det inte till ovanligheterna att organisationer ser hela 

världen som sin marknad vilket medför att de också avundas dem som lyckats skapa 

globala varumärken där bl.a. positionering, marknadsföringsstrategi, uttryck och 

känsla i många avseenden är densamma från ett land till ett annat. Enligt Aaker och 

Joachimsthaler bör vissa företagsledningar tänka över denna strävan om att uppnå ett 

globalt varumärke eftersom det av bl.a. ekonomiska och strategiska anledningar kan 

vara klokt att i stället agera lokalt (Aaker & Joachimsthaler 1999, s. 1 f). Vidare har 

2000-talet visat på ett ökat intresse för vilka konsekvenser kultur har på global 

marknadsföring och reklam samt att det är nödvändigt att anpassa branding och 

marknadsföringsstrategier till konsumenters kulturer (Hofstede & de Mooij 2010, s. 

85). Å andra sidan är det samtidigt av vikt för globala företag att ha kongruens och 

kontinuitet för sitt/sina varumärken då konsumenter annars kan bli förvirrade. 

Eftersom människor reser mer och mer blir det därför också viktigare att varumärken 

kommunicerar liknande värden på alla platser i världen (Kotabe & Helsen 2009, s. 10 

f). Denna balans mellan dels den grundläggande tanken om standardisering, dels 

behovet av lokal anpassning kallas i teorin för glokalisering (från engelska; 

glocalization) och är något som använts av marknadsförare sedan 90-talet (Sinclair & 

Wilken 2009, s. 148). 

 

Diskussionen ovan har visat att det inte finns en färdig mall för hur företag ska agera i 

sitt branding-arbete på den globala marknaden. Det kommer till en punkt när globala 

aktörer måste fatta beslut om huruvida varumärkesarbetet, brandingen, ska 

standardiseras globalt eller om det ska göras lokala anpassningar. I den här studien 

genomförs en fallstudie på det globala företaget 3M, där huvudavsikten är att 

undersöka var på skalan för glokalisering som företaget positionerar sig. Intresset för 

detta väcktes efter att vi observerade att ledningen för 3M har dokument som strikt 

reglerar hur varumärkesexponeringen ska genomsyra hela företaget. Liknande ramar 

gäller även för företagets strategiska varumärken som exempelvis Post-it. Vetskapen 

om detta väcker frågan huruvida dessa varumärkesrestriktioner, som dels styr hur 

varumärket Post-it får presenteras och synas exempelvis på produktförpackningar 

samt i kampanjer och reklam, också styr hur lokalt marknadsföringsarbete ska skötas. 
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Med hänsyn till 3Ms dokument som reglerar deras varumärkens exponering tycks 

företaget använda sig av standardiserad global marknadsföring. Emellertid antas det 

att 3M i någon mån rör sig på skalan mellan total standardisering och total 

lokalisering – någon grad av glokalisering – i sin uppbyggnad av varumärket Post-it, 

d.v.s. i vilken utsträckning branding-strategin anpassas till den lokala marknaden. 

Genom tillgång till ledningens reglerande dokument (i det närmaste 

företagshemligheter) för exponeringen av varumärket Post-it är avsikten att reda ut i 

vilken mån 3M-anställda med marknadsansvar för Post-it i Norden upplever att de har 

fria tyglar att bedriva marknadsföringsarbetet för Post-it-produkter. Den huvudsakliga 

utgångspunkten är att studera källmaterialet (dokument och intervjuer) från 3M 

utifrån teorin om glokalisering. För att styrka analysen ytterligare är tanken att, där 

det är möjligt, även analysera det empiriska bidraget med ett urval av Hofstedes 

dimensioner samt produktlivscykeln.   

 

Frågeställingen blir således: hur ser branding-arbetet för 3Ms strategiska varumärke 

Post-it ut på den nordiska marknaden och till vilken grad är marknadschefer för 

varumärket fria att lokalanpassa branding-arbetet? På vilket sätt påverkas branding-

arbetet och frihetsgraden av att det amerikanska huvudkontoret har satt upp tydliga 

ramar för hur själva varumärket får användas i produkt- och 

marknadsföringssammanhang? 

1.1 SYFTE 
Syftet med denna studie är att visa hur branding-arbetet ser ut för ett specifikt globalt 

varumärke, ägt av ett multinationellt företag, på den nordiska marknaden samt till 

vilken grad marknadschefer för ett varumärke av denna typ är fria att lokalanpassa 

brandingen. Förhoppningen är att denna fallstudie ska fungera som ett komplement 

till rådande studier inom glokalisering. 

1.2 TIDIGARE FORSKNING 
Den hittills inledande delen har förklarat att den här studien ämnar studera 

varumärkesbyggande och varumärkesarbetet för det multinationella företaget 3M, och 

detta framför allt kopplat till glokaliseringskonceptet. Detta har inte lämnats orört i 

forskningen och följande avsnitt syftar till att positionera det här arbetet bland 
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forskningen om glokalisering och branding för ett specifikt företag genom att göra ett 

kvalitativt bidrag. 

1.2.1 3M i forskningen 

Kapferer (2008) gör i boken om strategisk varumärkeshantering, The New Strategic 

Brand Management , en omfattande ansats att beskriva hur företag på ett hållbart sätt 

skapar ett långsiktigt varumärkeskapital. I kapitlet om varumärkesarkitektur omskrivs 

3Ms varumärkesstrategi flitigt. Kapferer menar att 3M ofta arbetar med tre nivåer av 

varumärken, dels 3Ms, dels ett kommersiellt varumärke som exempelvis Post-it, och 

slutligen en produkt såsom Post-it Notes. Med anledningen av att 3M är verksamma i 

vitt skilda marknader, d.v.s. att företaget gör produkter för både medicinska 

operationer och privatpersoner, har brukaren ofta olika uppfattning om 3M. Deras 

egen logotyp förekommer exempelvis subtilt på produktförpackningarna hos sina 

kommersiella varumärken, vilket medför att en brukare av Post-it-produkter sällan 

känner till 3M medan varumärket är välkänt för en kirurg. 3M beskrivs som ett 

dynamiskt varumärke med multipla nivåer. 

1.2.2 GLOKALISERING 

Sinclair och Wilken (2009) menar att den ekonomiska logiken bakom globalisering 

driver marknadsförare att sträva efter stordriftsfördelar samtidigt som språkliga och 

andra kulturella skillnader tvingar deras marknadskampanjer mot ett 

glokaliseringsförfarande. Därför har författarna under 2000-talet studerat 

marknadsstrategier för Coca-Cola, McDonalds och Procter & Gamble med särskilt 

fokus på regionen Asien. De finner att strategisk regionalisering representeras av en 

praktisk kompromiss, där marknadsföringskampanjer enbart glokaliseras där det är 

ytterst nödvändigt. 

 

Samma författarduo, Sinclair och Wilken (2011) gör en liknande undersökning där de 

studerar hur idéer kring global standardisering, lokalisering och regionalisering visar 

sig i relation till global marknadsföring. Genom fallstudier  på Coca-Cola, McDonalds 

och Colgate-Palmolive är avsikten att skapa förståelse kring företagsstrategier och 

global marknadsföringskommunikation. Författarna menar att de tre varumärkena har 

utvecklat distinkta responser på problematiken gällande standardisering, lokalisering 
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och regionalisering. Därför är ambitionen att utveckla konceptet “strategisk 

regionalism”. 

1.3 DISPOSITION 
I nästkommande kapitel görs en presentation av det teoretiska ramverk som använts 

samt det teoretiska verktyg som skapats från glokaliseringskonceptet. Hofstedes 

dimensioner samt produktlivscykeln för att analysera resultaten. Därpå följer ett 

kapitel som redogör hur det metodologiska förfarandet sett ut för den här studien. 

Datainsamlingen har skett genom kvalitativa djupintervjuer samt en studie av 

dokument och ramverk. Resultaten av dessa presenteras i ett separat kapitel. 

Avslutningsvis följer ett kapitel där resultaten analyseras med nämnt verktyg varpå 

det till sist förs en diskussion och studiens slutsatser presenteras.        

                                                                                                                              

2. TEORETISKT RAMVERK OCH TEORIAVGRÄNSNING 
I följande avsnitt presenteras studiens teoretiska ramverk. De primära 

utgångspunkterna gäller global branding och glokalisering. Teorierna rörande 

Hofstedes kulturdimensioner och produktlivscykeln bör betraktas som sekundära. 

Kapitlet avslutas med en teoretisk avgränsning. 

2.1 GLOBAL BRANDING 
Global branding hänvisar, ur ett ledningsperspektiv, till varumärken som 

marknadsförs globalt (Kotabe & Helsen 2009, s. 4). Brandchannel (2006) påstår att ett 

globalt varumärke måste åstadkomma mer än en tredjedel av sin försäljning utanför 

hemlandets gränser samt också ha en synlig yttre marknadsnärvaro. Ett globalt 

varumärke ska också finnas i många länder där lokalt anpassade versioner av 

varumärket (om detta är fallet) ska inneha liknande identiteter och gemensamma mål, 

även om detta kan variera från land till land. Varumärkets positionering, 

marknadsföringsstrategi, personlighet, utseende och känsla ska också i de flesta fall 

vara lika, även om lokala anpassningar får ske. Det som är kongruent från en marknad 

till en annan är de värden som kommuniceras av varumärket (Brandchannel 2006). 
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Kelz och Bloch definierar global branding som det internationella erbjudande, av en 

huvudsakligen homogen vara, vars namn förknippas av konsumenter som något som 

innehar högt symboliskt värde, eller uppskattning av värde. Produkterna är av god 

kvalitet och har ett gott rykte samt en framstående konsumentlojalitet. Globala 

varumärken säljs över stora delar av världen och är igenkännliga samt erkänns av 

internationella resenärer (Kelz & Bloch 1993, s. 11). 

 

Bellin och Pham har ur ett managementperspektiv kommit fram till att företag som 

försöker expandera internationellt måste balansera sin strävan efter att hitta nya 

marknader med att ha ett disciplinerat fokus på själva utförandet. För att denna balans 

ska uppnås krävs ofta att en anpassning görs till lokala förhållanden på de olika 

marknaderna (Bellin & Pham 2007, s. 46). Även (Sinclair & Wilken 2009, s. 154) 

menar att global branding kan ses som ett kontinuum där ena änden representerar 

fullkomlig standardisering och den andra fullkomlig lokal anpassning, där globala 

varumärken är flexibla nog att alltid placera sig någonstans på detta kontinuum. Detta 

leder oss in på konceptet glokalisering. 

2.2 GLOKALISERING 
Många multinationella företag idag försöker att erhålla fördelar på marknaden med 

hjälp av att agera lokalt genom att använda sig av en strategi som kallas för 

“glokalisering” (Kotabe & Helsen 2009, s. 7). Glokalisering definieras enligt 

Hollensen (2014) som “utvecklingen och försäljningen av produkter eller tjänster som 

är avsedda för den globala marknaden men anpassade för att passa den lokala kulturen 

och det lokala beteendet. En slogan som brukar användas i sammanhanget är "tänk 

globalt, agera lokalt” (Hollensen 2014, s. 22). 

 

Sinclair och Wilken pratar också de om balans i deras ansats att definiera 

glokalisering. Enligt dem omfamnades glokalisering inom marknadsföring för att 

skapa balans mellan dels den grundläggande tanken om standardisering, dels det nya 

behovet av lokal anpassning. Marknadsföraren kan söka denna balans genom att för 

nya marknader variera ett eller flera element ur marknadsmixen på samma gång som 

övriga hålls konstanta. På detta sätt hittas vägar för att uppnå de organisatoriska och 

ekonomiska fördelarna som kommer med balans mellan standardisering och behovet 

att bemöta kulturella och andra olikheter mellan marknader (Sinclair & Wilken 2009, 
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s. 148 f). De fysiska och/eller funktionella egenskaperna hos en produkt kan behållas 

från ett land till ett annat medan varumärkets värde, d.v.s. dess kulturella betydelse, 

kan varieras med hänsyn till marknaden. Även inom annonsering är det möjligt att 

använda en gemensam reklamstrategi och positionering av produkten, men i stället 

variera utförandet (Sinclair & Wilken 2009, s. 149). 

 

Vidare förklarar Jackson att debatten om glokalisering (oavsett om den specifika 

termen används) omfattar ett brett fält och även han förklarar glokalisering som ett 

växelspel mellan globalisering och lokalisering. Han menar att glokalisering kan 

observeras genom det sätt globala varumärken anpassas efter lokal efterfrågan. 

Historiskt sett kantas global marknadsföring av exempel som visar på hur 

globaliseringen begränsat det kulturella synsättet, där expansioner till nya marknader 

har visat upp en okänslighet inför platsspecifika sociala skillnader. Begreppet fångar 

in ekonomiska ansträngningar genom vilka transnationella företag söker utvidga sin 

globala räckvidd samt den förflyttning av pengar, varor, människor och information 

som medföljer denna process. Debatten handlar också om det faktum att globalisering 

aldrig är en ”enkelriktad gata”;  på samma sätt som globalisering härstammar från 

särskilda socialt och geografiskt lokaliserade aktörer, så omfattas också globala 

processer av särskilda former av lokalisering. Sättet detta tar form beror på olika 

platsers historia. Alltså, globala ansträngningar skapar det lokala och vice versa 

(Jackson 2011, s. 679 ff). 
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Figur 1. The glocalization framework (Hollensen 2014, s. 22)          

                                             

Ovanstående figur 1 demonstrerar strategin för glokalisering, vars grundläggande idé 

är att företag som följer denna kan samordna sina satsningar, vilket garanterar lokal 

flexibilitet samtidigt som fördelarna med global integration och effektivitet kan dras 

nytta av. En säkerställning av en universell spridning av innovation för företaget är 

också möjlig genom denna strategi. Fullständig globalisering (standardisering) medför 

att företag erhåller global lågkostnadsproduktion och lågkostnadsförsäljning samt 

global introduktion av koncept. Något som också kännetecknar fullständig 

globalisering är låg komplexitet. Fullständig lokalisering (differentiering) å andra 

sidan medför att företag kan vara kulturellt nära konsumenten. Det innebär också att 

regional och lokal marknadspenetration samt en flexibel respons gentemot lokala 

kundbehov är möjligt (Hollensen 2014, s. 22). 

 

Några exempel på ett företag som använder sig av strategin glokalisering är Unilever 

och banken HSBC. Unilever använder t.ex. samma bildspråk för att marknadsföra sin 

glasskollektion globalt men använder sig av olika varumärkesnamn för att anpassa sig 
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lokalt. HSBC positionerar sig själva som “The world’s local bank” för att kunna dra 

nytta av globala och lokala fördelar (Kotabe & Helsen 2009, s. 7). 

2.2.1 EN “GLOKAL” STRATEGI 

 
Tabell 1. Glokal marknadsföring. 

 

Alimiene och Kuvykaite menar att det finns tillvägagångssätt för att sammanfoga 

standardisering och anpassning, d.v.s. att utvärdera ett företags utveckling och 

marknadsföringslösningar glokalt sett. Konceptet ”glokal strategi” omfattar de 

strategiska aspekterna (tabell 1) av lokal såväl som internationell, multinationell och 

global marknadsföring (Alimiene & Kuvykaite 2008, s. 43). Enligt Alimiene och 

Kuvykaite är målet med lokal marknadsföring att maximera anpassning och göra 

justeringar efter tillstånd, skillnader och andra karaktärsdrag för en lokal marknad. 

Lokal marknadsföringsstrategi erkänner aspekter för den lokala marknaden som 

särskilt viktiga för hur marknadsföringsarbetet ska bedrivas. Internationella och 

multinationella strategier utvidgar lokala marknadsföringsstrategier på det sätt att 

dessa tillämpar marknadsföringslösningar som visat sig tillämplig för lokala 

marknader även för utländska marknader. Det fundamentala för ett multinationellt 

förhållningssätt är att välja vissa marknader där marknadsföringslösningar kan 

tillämpas som redan visat sig implementerbara. Även om den internationella och 

multinationella strategin erkänner nödvändigheten att i viss mån anpassa 

marknadsföring till behoven för den utländska marknaden, är ändå huvudmålet global 

utveckling och i första hand att maximera standardisering (Alimiene & Kuvykaite 

2008, s. 44). 
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Målet med en global marknadsföringsstrategi är uteslutande att standardisera 

marknadsföringslösningar för att i sin tur koncentrera, synkronisera samt integrera 

marknadsföringsaktiviteter för alla marknader i världen. Det vill säga att en global 

marknadsföringsstrategi resulterar i samma marknadsföringslösningar för hela den 

globala marknaden, medan en internationell och multinationell strategi innefattar 

marknadsföringslösningar för vissa situationer. Slutligen, lokala strategier anpassar 

marknadsföringen med hänsyn till den unika marknadssituationen (Alimiene & 

Kuvykaite 2008, s. 44). 

2.3 KULTURBEGREPPET OCH HOFSTEDES KULTURDIMENSIONER 
För internationella marknadsförare är kulturkännedom av stor vikt eftersom det 

genomtränger alla aspekter av socialt beteende och social interaktion. Emellertid är 

kulturbegreppet ständigt under långsam förändring, vilket försvårar hur begreppet ska 

anpassas och användas i studier av denna sort (Hollensen 2014, s 244 f). Hofstede 

erbjuder dock en förklaring av kulturbegreppet som kommer nära till hands för att 

leda diskussionen i den här studien in på rätt köl eftersom den blandar in management 

som här antas att branding och marknadsföring är delar av: 
”Management is getting things done through (other) people. This is true the world over. In order to 

achieve this, one has to know the “things” to be done, and one has to know the people who have to do 

them. Understanding people means understanding their background, from which present and future 

behavior can be predicted. Their background has provided them with a certain culture. The word 

“culture” is used here in the sense of “the collective programming of the mind which distinguishes the 

members of one category of people from another”. The “category of people” can be a nation, region, 

or ethnic group (national etc. culture), women versus men (gender culture), old versus young (age 

group and generation culture), a social class, a profession or occupation (occupational culture), a type 

of business, a work organization or part of it (organizational culture), or even a family.” (Hofstede 

1994, s. 1). 

 

Det är de facto både tids- och resurskrävande att tillskansa sig omfattande och pålitlig 

kunskap om särskilda kulturer, men rätt information kan vara till stor nytta för 

ledningar i utvecklandet av affärsstrategier. Geert Hofstede har utvecklat ett 

tillvägagångssätt att identifiera dessa fundamentala skillnader mellan nationers 

kulturer. Det hela bygger på att Hofstede försökte finna en förklaring till varför 

motivationskoncept inte fungerar på samma sätt i alla länder. Människor från olika 

länder uppfattar och tolkar deras värld utifrån en rad dimensioner; maktdistans, 
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individualism kontra kollektivism, maskulinitet kontra femininitet, 

osäkerhetsundvikande, lång kontra kort tidsorientering samt tillfredsställelse kontra 

återhållsamhet (Hollensen 2014, s. 257).  

 

Dimensionen individualism kontra kollektivism behandlar till vilken grad människor i 

ett land lär sig att agera som individer snarare än medlemmar i en grupp. Lång kontra 

kort tidsorientering beskriver huruvida medlemmar i en organisation visar upp en 

pragmatisk, framtidsinriktad syn kontra en historisk och kortfristig. Dimensionen 

tillfredsställelse kontra återhållsamhet beskriver huruvida samhällen tillåter fritt 

åtnjutande av grundläggande och naturliga mänskliga drifter snarare än att undanhålla 

tillfredsställelse av behov genom att reglera strikta sociala normer (The Hofstede 

Centre 2015a; Hollensen 2014, s. 257 f; Hofstede 1994, s. 2 ff).  

 

I den här studien har avgränsningen gjorts till att enbart använda de övriga tre 

dimensionerna (maktdistans, maskulinitet kontra femininitet samt 

osäkerhetsundvikande) i analysverktyget. Varför denna avgränsning har gjorts 

presenteras i avsnitt 2.5. 

2.3.1 MAKTDISTANS 

Det fundamentala i dimensionen maktdistans är hur samhällen hanterar ojämställdhet 

bland människor. I samhällen med hög maktdistans är makt koncentrerat bland ett 

fåtal människor, där människorna utan makt accepterar en hierarkisk ordning och att 

denna ojämlikhet inte behöver ytterligare berättigande. I kulturer med låg maktdistans 

strävar människor efter att utjämna samt kräva rättfärdigande av ojämlik 

maktfördelning. Ju lägre maktdistans, desto mer kommer människor att delta i 

organisatoriskt beslutsfattande. Personalen på en arbetsplats förväntas vid låga 

maktdistansförhållanden också uttrycka sina åsikter samt tas i åtanke vid 

beslutsfattning av ledningen. Vid höga maktdistansförhållanden förväntas de anställda 

blint följa ledningens beslut och direktioner (The Hofstede Centre 2015a; Hollensen 

2014, s. 257; Hofstede 1994, s. 2). 

2.3.2 MASKULINITET KONTRA FEMININITET 

Denna dimension beskriver huruvida den grad som ”maskulina” värderingar (såsom 

bedrifter och prestationer, framgång, tävlan och pengar) segrar över ”feminina” 
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värderingar (som exempelvis livskvalitet, upprätthållande av personliga relationer, 

omsorg för svaga, blygsamhet samt bevarande av miljö och solidaritet). I en 

företagskontext med hög grad av maskulinitet är människors jobbkarriär högt 

prioriterade och hög självsäkerhet och beslutsamhet uppmuntras. I en företagskontext 

med låg maskulinitet prioriteras livskvalitet framför jobbkarriär. Vid låg nivå av 

maskulinitet motiveras människor också mer av mål med mer kvalitativ karaktär för 

att berika jobbupplevelsen och intuition uppmuntras (The Hofstede Centre 2015a; 

Hollensen 2014, s. 257 f; Hofstede 1994, s. 3 f). 

2.3.3 OSÄKERHETSUNDVIKANDE 

Denna dimension uttrycker graden till vilken medlemmar i ett samhälle känner sig 

obekväma under osäkerhet och tvetydighet. Dimensionen bygger på frågan hur ett 

samhälle hanterar det faktum att framtiden är oviss, där graden av risktagande är en 

viktig del. Länder med hög nivå av osäkerhetsundvikande förknippas med hög 

riskaversion, tydliga regler samt hög grad av formalisering och standardisering. 

Chefer i organisationer med högt osäkerhetsundvikande tycks också engagera sig i 

aktiviteter såsom långfristig planering för att minska oron för framtida händelser. 

Länder med låg nivå av osäkerhetsundvikande, å andra sidan, förknippas med 

motvilja mot skrivna och oskrivna regler samt låg grad av formalisering och 

standardisering. Människor tillhörande kulturer med lågt osäkerhetsundvikande tycks 

inte heller uppleva stress över att möta en osäker framtid (The Hofstede Centre 2015a; 

Hollensen 2014, s. 257; Hofstede 1994, s. 4 f). 
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Figur 2. Hofstedes dimensioner, USA vs. Norden (The Hofstede Centre 2015c-g). 
 

Figur 2 visar var de nordiska länderna1 samt USA placerar sig i Hofstedes index 

gällande maktdistans, maskulinitet och osäkerhetsundvikande. Beloppen som 

representerar Nordens index har genererats genom att beräkna ländernas 

gemensamma genomsnitt för respektive dimension. Skalan för figur 2 går från 0-100 

där 50 ses som en brytpunkt. Tumregeln är att ett belopp under 50 räknas som lågt på 

skalan och ett belopp över 50 räknas som högt . USA har alltså enligt figuren relativt 

låg maktdistans och osäkerhetsundvikande samt hög maskulinitet. Norden å andra 

sidan har i jämförelse lägre maktdistans och osäkerhetsundvikande samt en betydligt 

lägre maskulinitet (The Hofstede Centre 2015b; Hofstede 1994, s. 6). 

2.4 PRODUKTLIVSCYKELN 
Produktlivscykeln ger ett värdefullt underlag för ledningar inom organisationer 

gällande produktbeslut och utformning av produktstrategier. Produkter, precis som 

människor, passerar genom åtskilliga faser. Varje fas identifieras av sitt 

försäljningsresultat och kännetecknas av olika lönsamhetsnivåer, olika grader av 

konkurrens och särskiljande marknadsföringsprogram. De fyra faserna av en produkts 

livscykel är introduktion, tillväxt, mognad och nedgång (Hollensen 2014, s. 486). 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1!Till de nordiska länderna räknas Danmark, Finland, Norge och Sverige. Island utesluts på grund av 
!

att landet inte ingår i 3Ms nordiska marknadsprogram (Hagberg 2014).
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Figur 3. Produktlivscykeln (Hollensen 2014, s. 489). 

 

Under introduktionsfasen lanseras nya produkter för att möta lokala eller inhemska 

behov. De nya produkterna lanseras först i liknande länder, d.v.s. länder med liknande 

behov, preferenser och inkomst. Under tillväxtfasen produceras en kopia, baserad på 

den ursprungliga produkten, och introduceras i ursprungslandet för att på så vis 

erhålla tillväxt på hemmamarknaden. Detta betyder oftast att produktionen förflyttas 

till andra billigare platser, oftast utomlands. Under mognadsfasen krymper branschen 

för produkten och samlar sig, vilket innebär att producenter med lägst kostnader 

vinner. Under denna fas är utländsk produktion konkurrenskraftig på 

exportmarknaderna. Under den sista fasen, nedgångsfasen, utgör fattiga länder de 

enda marknaderna för den specifika produkten. Detta innebär att nästan alla produkter 

som tillverkas (som befinner sig i nedgångsfasen) framställs i mindre utvecklade 

länder. Under denna fas börjar importkonkurrens göra sig gällande (Connell 2009, s. 

1317 ff). 

2.5 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER OCH AKTUELLT 
ANALYSVERKTYG 
På nästa sida följer en sammanfattande tabell över diskussionen kring begreppen 

global branding och glokalisering. 
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Tabellen på föregående sida visar att författarna definierar och ser på global branding 

och glokalisering på olika sätt. Därför är det nödvändigt att här beskriva vilka 

utgångspunkter i dessa koncept som tagits i analysen. Angående global branding har 

avgränsningen gjorts att utesluta delen i Brandchannels idé om att ett globalt 

varumärke måste åstadkomma mer än en tredjedel av sin försäljning utanför 

hemlandets gränser. Här görs i stället antagandet ett globalt varumärke är ett 

varumärke som marknadsförs och säljs globalt, enligt Sinclair och Wilken samt Kelz 

och Bloch. Brandchannels kriterium att ett globalt varumärke ska finnas i många 

länder där lokalt anpassade versioner av varumärket (om detta är fallet) ska inneha 

liknande identiteter och gemensamma mål. Vidare är utgångspunkten att det som är 

kongruent från en marknad till en annan är de värden som kommuniceras av 

varumärket. Gällande glokalisering är författarna mer jämlika i sina synsätt; 

glokalisering är en sorts balansgång mellan fullständig standardisering och fullständig 

lokal anpassning, precis som Sinclair och Wilken framför gällande global branding. 

Författarna skiljer sig dock en del i vilka parametrar som används. På grund av detta 

har det utifrån Hollensens glokaliseringsmodell (figur 1) skapats ett analysverktyg 

enligt nedan (figur 4) för att transformera de valda teorierna till ett redskap att 

dissikera det empiriska resultatet med. Tillagt är parametrar från vad Alimiene och 

Kuvykaite menar är en glokal strategi. Detta betraktar vi som de primära parametrarna 

i nämnt analysverktyg. 
 

Det aktuella analysverktyget (figur 4) innehåller också parametrarna Hofstede och 

Produktlivscykeln, och dessa delar av det teoretiska ramverket tillkom efter att 

datainsamlingen skett. Det är alltså resultanten som ligger bakom hur vi avgränsat 

användningen av Hofstedes kulturdimensioner. De uteslutna dimensionerna 

individualism kontra kollektivism, lång kontra kort tidsorientering samt 

tillfredsställelse kontra återhållsamhet förväntas inte vara relevanta för analysen. I 

stället tror vi att dimensionerna maktdistans, maskulinitet och osäkerhetsundvikande 

kompletterar de primära parametrarna i analysverktyget på ett tillfredsställande sätt. 

En annan anledning till att avgränsningen gjorts är för att inte arbeta med ett för 

omfattande analysverktyg. Hur verktyget används beskrivs i nästa, metodologiska, 

avsnitt. 
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Figur 4. Aktuellt analysverktyg. 

3. METOD, OPERATIONALISERING OCH METODKRITIK 
Idén till den här uppsatsen föddes efter att ett praktiskt fenomen observerades av en 

av uppsatsförfattare när denne var konsultanställd på företaget 3M. Det 

uppmärksammades att företaget hade strikta riktlinjer för hur varumärket Post-it ska 

synas på produkter samt i kampanjer och reklamsammanhang. Denna upptäckt låg till 

grund för det metodologiska förfarande som valdes för studien. Den empiriska 

datainsamlingen har därför i synnerhet baserats på primära källor. Eftersom den här 

studien ämnade resultera i kvalitativ kunskap om ett specifikt multinationellt företag, 

3M, har forskningsansatsen till största delen varit induktiv och datainsamlingen har 
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varit av kvalitativ karaktär (Saunders 2009, s. 127). Datainsamlingen har främst skett 

genom djupintervjuer med personer som har marknadsansvar över Post-it på 3M 

Svenska AB respektive 3Ms consumer business-grupp i Finland för att få fördjupad 

kunskap om hur varumärkesarbetet för Post-it bedrivs inom organisationen, i 

synnerhet i Norden. Dessa personer är av intresse att intervjua eftersom de har stor 

expertis och erfarenhet gällande branding-arbetet för Post-it på den nordiska 

marknaden. 

 

Inledningsvis utfördes en ostrukturerad (Saunders 2009, s. 321 besöksintervju med 

Helena Hagberg på 3M Svenska AB för att producera en bild av hur direktiven från 

det amerikanska huvudkontoret ser ut för varumärket Post-it samt hur dessa direktiv 

appliceras i det nordiska marknadsföringsarbetet för Post-it-produkter. Här användes 

inget förutbestämt frågeformulär eftersom syftet med denna inledande intervju var att 

utforska ett fenomen. Efter detta steg var det möjligt att förbereda frågor utifrån valda 

teorier, vilka användes under ytterligare en intervju. Denna gång var 

intervjuförfarandet semi-strukturerat (Saunders 2009, s. 320 f) via telefon och 

respondent var Heini Paavola på 3Ms consumer business-grupp i Finland, under 

vilken Hagberg även närvarade. 

 

Ytterligare data har bestått av dokument och ramverk som reglerar Post-it-

varumärkets marknadsföringsarbete och branding. Den här typen av 

planeringsdokument, nästintill företagshemligheter, kallas ofta “grey literature” p.g.a. 

att den ofta är svårlokaliserad (Saunders 2009, s. 69). Till vår fördel har varit att en av 

uppsatsförfattarna vid tiden för uppsatsarbetet var deltidskonsult på 3M, vilket bidrog 

till tillgång av denna typ av dokument och ramverk. Detta har också varit fördelaktigt 

för att komma i kontakt med relevanta respondenter till de kvalitativa intervjuerna, 

både i och utanför Sverige. En nackdel å andra sidan: att t.ex. analys och tolkning av 

data kan ha påverkats av personliga värderingar (Saunders 2009, s. 150 f). 

 

De teorier som har använts till att analysera resultaten har valts under och efter att 

datainsamlingen skett. Detta med anledning av att den här undersökningen har varit 

en form av fallstudie, som huvudsakligen grundar sig i olika typer av källmaterial från 

företaget 3M. 
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3.1 OPERATIONALISERING 
I förra kapitlet presenterades den här studiens analysverktyg, vilket var en förening av 

de teoretiska utgångspunkterna som tagits. Verktyget har skapats med hänsyn och 

anpassning till resultaten från intervju- och dokumentstudien och inte vice versa. 

Detta förklarar varför den initiala intervjun med Hagberg var ostrukturerad utan 

förutbestämda frågor – med anledning att utforska ett fenomen på 3M. Resultatet från 

denna intervju lade grunden för analysverktyget, där huvudelementen 

utkristalliserades till att handla om global branding och glokalisering. Dessa skapade 

huvudsakligen frågorna till den semi-strukturerade intervjun med Paavola och 

Hagberg, som finns att tillgå under bilaga 4. 
 

Idén bakom fråga 3, 5, 8, och 9 var att i första hand mäta växelspelet mellan 

standardisering och differentiering. Tanken var också att frågorna skulle vidröra 

parametrarna på den vänstra sidan av det glokala växelspelet från figur 4. Avsikten 

med frågorna 4, 6, 7 och 10 var att i synnerhet mäta graden av lokal anpassning. 

Frågorna ämnade resultera i svar som rör de parametrar som återfinns till höger på 

skalan mellan globalisering och lokalisering enligt figur 4.  
 

Analysverktyget innehåller även koncepten Hofstedes dimensioner samt 

produktlivscykeln, och dessa borde betraktas som sekundära. De har inkluderats i 

analysverktyget för att ge ytterligare bäring åt analysen där det har upplevts att de 

primära analysverktygen saknat förklaringsförmåga. Därmed har de inte tilldelats 

egna frågor till intervjustudien, men exempelvis Hofstedes kulturdimension väntades 

kunna förklara delar av svar som givits utifrån fråga 4, 5, 6 och 9. Både Norden och 

USA placerar sig under 50 i maktdistansindexet. Dimensionen har använts för att titta 

på till vilken grad som beslutsfattandet tillåts falla i hierarkin. Intressant för 

dimensionen maskulinitet har varit att USA har en maskulin kultur jämfört Norden. 

Av den anledningen har dimensionen väntats mäta graden av beslutsamhet och hur 

prestationsinriktat det som kommuniceras från USA är  jämfört Norden. Till sist var 

tanken med dimensionen osäkerhetsundvikande att mäta hur pass riskavvikande de är 

i arbetet från huvudkontorets sida, d.v.s. hur mycket ansvar de vågar fördela till 

lokalkontoren. Avslutningsvis, att i analysverktyget använda produktlivscykeln har 

väntats ge förklaring åt exempelvis produktutbudet på olika marknader. 
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3.2 METODKRITIK 
Det föll sig naturligt att göra en kvalitativ datainsamling eftersom intervjuer är en 

viktig komponent inom fallstudiemetoden. Målet var att få fördjupad kunskap om ett 

enskilt fall (Hultén 2007, s. 76). Uppfattningen var initialt vag angående 3M och dess 

riktlinjer, vilket ledde till att metoden gick från ostrukturerad till semi-strukturerad. 

Under denna process, när det kommer till intervjuer, finns det ett antal faktorer som 

kan komma att påverka resultatet. Ett vanligt misstag som kan göras under 

ostrukturerade intervjuer är att diskussion oavsiktligt leds in på ett för djupt område, 

där intervjuaren inte har tillräckligt med förkunskaper. Även samspelet mellan 

intervjuare och respondent kan påverka resultatet p.g.a. den så kallade 

“intervjuareffekten”. Ytterligare negativa faktorer under intervjuer är s.k. “halo-

effekten” där t.ex. respondentens titel påverkar resultatet, samt “centraltendensen” där 

intervjuare eller respondent undviker att uttrycka extremvärden (Hultén 2007, s. 76 f). 

 

I metodavsnittet ovan beskrivs det att resultatet har baserats både på en besöksintervju 

och en telefonintervju. Det finns givetvis både för- och nackdelar med metoderna. 

Fördelaktig för båda är att metoderna ger intervjuaren möjlighet att kontrollera 

situationen samt ställa komplicerade frågor som också kan följas upp i samband med 

intervjutillfället. Negativt, å andra sidan, kan vara att känsliga frågor uppfattas 

kränkande av respondenten, detta särskilt för telefonintervjuer då den personliga 

kontakten inte är lika påtaglig som vid besöksintervjuer (Hultén 2007, s. 78). 

 

För att kringgå de negativa effekterna av intervjumetoden användes en smartphone till 

inspelningsutrustning. Detta för att göra intervjusituationen bekvämare för 

respondenten, där vi som intervjuare tilläts att fokusera på samtalet i stället för att 

anteckna, vilket också bidrog till att undvika det s.k. utredardilemmat där noggrant 

antecknande av intervjun kan leda till att viktig information missas. I och med denna 

ljudupptagning har all data sparats på ljudfiler vilket har gjort det möjligt att granska 

den här studiens trovärdighet (Hultén 2007, s. 80). 

 

Vi var även två intervjuare vilket kan ha känts obekvämt för respondenten, dock sker 

intervjun med Hagberg på hennes “hemmaplan” på 3Ms Sverige-kontor. Under 

telefonintervjun med Paavola närvarade också Hagberg och det faktum att de var 
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kolleger antas ha undanröjt negativa aspekter under intervjun. Även att en 

uppsatsförfattare vid tillfället var deltidsanställd på 3M antas ha haft en positiv 

inverkan på under intervjuproceduren (Saunders 2009, s 150 f). 

4. EMPIRISK STUDIE - RESULTAT AV INTERVJUER OCH 
DOKUMENT 
4.1 KORT BAKGRUNDSINFORMATION OM 3M OCH POST-IT 
3M är ett globalt företag verksamma i över 70 länder. Företaget hade ca. 89 000 

anställda år 2013 och omsatte samma år 31 miljarder dollar (3M Company, 2013). 

Företaget är verksamt inom fem affärsområden: konsument, elektronik och energi, 

hälsovård, industri samt skydd och grafiska system. 3Ms kontorsprodukt Post-it Notes 

har funnits i över 40 år och är tillgängliga i över 150 länder. Totalt sett finns över 

4000 olika Post-it-produkter (3M Sverige, 2015). 

4.2 INTERVJU MED HELENA HAGBERG 

Helena Hagberg är nordisk produktchef på 3M Svenska AB för varumärkena Post-it 

och Scotch och har haft denna position under ett års tid. Hagberg jobbar mycket med 

stora kampanjer för dessa två varumärken och har som uppgift att stärka dessa i de 

fyra nordiska länderna. Hon berättar att det finns marknadsförare för Post-it och 

Scotch på de andra nordiska kontoren också men att dessa personer inte uteslutande 

jobbar med just Post-it och Scotch. Dessa personer jobbar också med exempelvis de 

strategiska varumärkena Futuro, Scotch Brite, Nexcare och Scotch Blue. Deras roller 

är alltså väldigt splittrade. På samma sätt som Hagberg nordiskt ansvar för Post-it och 

Scotch finns också en person i Danmark med nordiskt ansvar över varumärket Futuro 

och så vidare. 

  

Hagberg berättar att Post-it främst säljs inom kontorshandeln genom “business to 

business” (B2B) och att de på den nordiska marknaden säljer få produkter inom 

dagligvaruhandeln. Det är skillnad för den amerikanska marknaden där det finns 

“kontorsbutiker”, som exempelvis Staples, där produkten då säljs direkt till 

slutkonsumenten. Några av Post-its största kunder är Staples och Office Depot, vilka 

ingår i en grupp 3M benämner som deras “transnationella konton”. Dessa kunder får 

betala samma pris för Post-its produkter oavsett var i Europa de köper från. Detta 
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erbjuds kunder eftersom de inte ska bli förvirrade och exempelvis erbjudas olika 

priser i olika online-butiker. 

 

Gällande branding-strategier uppsatta av huvudkontoret berättar Hagberg att de ibland 

får material “rakt ner i knät” där det gäller för den nordiska marknaden att bara 

anpassa sig. Ett exempel på detta är Post-its olika lokala hemsidor. Kontoren runt om 

i Europa, inklusive de nordiska länderna, brukar få en mall på en hemsida av 

huvudkontoret som sedan används använder rakt av som den ser ut och översätts till 

respektive nordiskt lands språk och produktutbud. Som helhet känner Hagberg dock 

inte att det existerar något tvång från huvudkontorets sida att använda material på 

andra marknader än den amerikanska globalt sett. 

 

Som Hagberg förstår det är det relativt nytt på 3M att agera mer globalt. Tidigare har 

de oftast agerat lokalt utifrån sina kunders behov samt vad som anses vara lämpligt 

för sin specifika marknad. På senare år har det dock blivit mer så att länderna där 

Post-it är representerade har hemsidor med samma mall och utseende. Det har också 

blivit vanligare med att ha gemensamma kampanjer för de europeiska länderna. Ett 

exempel på detta är en kampanj kallad “Make It Happen” som utvecklades av en 

reklambyrå i London avsett för användning i hela Europa. Enligt Hagberg är dock 

ledningen fortfarande väldigt lyhörd gentemot det behov som finns av att anpassa 

marknadsföringen och varumärkesbyggandet lokalt. Det brukar också vara svårt att 

använda sig av visst material från t.ex. USA då det kan uppstå problem med royalties 

och rättigheter för bilder och liknande. Vissa bilder är tänkta att endast användas för 

den amerikanska marknaden och det finns ibland överenskommelser mellan 3M och 

fotografer emellan. Hagberg själv skulle inte säga att det finns några direkta globala 

kampanjer för varumärket Post-it utan hon uppfattar det så att respektive land själv 

väljer om och vilket material från huvudkontoret som ska användas. 

 

Även fast arbetet på senare år tycks gå åt att bli mer globalt berättar Hagberg att det 

länge funnits s.k. brand guidelines från huvudkontorets sida över hur varumärket 

Post-it får användas. Det finns bl.a. grafiska riktlinjer som säger på vilket sätt Post-it-

logotypen får användas och vilka färger som får använda med varandra. Dessa 

riktlinjer berättar också på vilket sätt 3Ms logotyp får användas tillsammans med 

Post-its logotyp. Detta får inte ske hur som helst och det finns tydliga regler här att gå 
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efter. I Norden används sällan 3Ms varumärke i samband med Post-it-kampanjer. Det 

kan dock vara så att 3Ms logotyp syns i Post-it-kampanjer och annat material som 

kommer från Europa. Hagberg berättar att det kan vara relevant att inkludera 

företagslogotypen i marknadsföringen som riktas mot företagets “kontorskunder” 

eftersom 3M i dessa fall brukar sälja fler varumärken än Post-it till dessa på en och 

samma gång. Detta ger en tydlighet för kunden över att 3M faktiskt äger både Post-it 

och Scotch m.m. 

 

I våras fick Hagberg också riktlinjer över hur själva namnet på varumärket Post-it får 

användas. Här sas bl.a. att man, speciellt internt inom 3M, inte fick skriva “en post-it” 

eller “post-its”. Det finns nämligen många Post-it-kopior idag ute på marknaden och 

det är viktigt att tydliggöra att Post-it är ett varumärke och inte ett subjektiv för 

konsumenten, men också internt på företaget. Om dessa riktlinjer inte följs internt blir 

det svårt att ha en enhetlig och effektiv kommunikation gentemot Post-its kunder. 

 

Hagberg berättar att en kampanj kallad “Make It Happen”, som kom från Europa-

divisionen förra hösten, var den enda kampanj som tilldelades den nordiska 

marknaden år 2013. Detta tycker Hagberg blir alldeles för klent vilket medför att hon 

tillsammans med sin avdelning måste hitta fler sätt att driva den lokala försäljningen. 

Det ligger också på hennes ansvar att komma fram till egna lokala kampanjer för att 

på så sätt öka försäljningen. En kampanj vid namn “World Of Color” skapades också 

av den amerikanska divisionen år 2014, vilken användes av vissa avdelningar i 

Europa där den anpassades lokalt. För att få tillgång till kampanjmaterial från 

huvudkontoret ges de lokala kontoren oftast en länk till en databas där presentationer 

och annat material för den specifika kampanjen finns samlade. Eftersom marknaden 

för t.ex. USA och Norden ser så annorlunda ut skiljer sig även uppsatta mål för 

respektive marknad varandra åt. USA och Norden har också olika utbud av Post-it-

produkter vilket gör att det vore konstigt att jämföra marknaderna på samma sätt. 

Vinst- och budgetmål sätts exempelvis lokalt och huvudkontoret har ingen direkt 

inverkan på detta. Ibland kan det dock vara så att man inom Europa t.ex. jämför 

ländernas respektive del av den totala försäljningen samt hur detta förändrats från 

tidigare år. 
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Enligt Hagberg är den nordiska marknaden mer lik den amerikanske än vad många 

andra europeiska marknader är. Sett till kommunikationen tror hon dock att Norden 

skulle skilja sig mer gentemot USA och ha en mer lokal anpassning om det funnits 

mer resurser i form av exempelvis pengar och personal. Jämfört med Norden har vissa 

andra europeiska marknader högre omsättning men framför allt större resurser. Från 

huvudkontorets sida ses t.ex. Sverige ofta som en del av Norden snarare än ett enskilt 

land. Det material som går till Norden måste översättas till fyra olika språk vilket ökar 

kostnaderna som gör att det i slutändan inte finns lika mycket resurser över att 

använda för att kunna anpassa marknadsföringen lokalt, som vissa andra europeiska 

marknader har möjlighet att göra. Som helhet däremot har Norden en tyngdpunkt i 

Europa då marknaden är en av de fyra största tillsammans med Frankrike, Tyskland 

och Storbritannien. En annan skillnad mellan den nordiska marknaden och andra 

europeiska marknader är att vissa marknader tycker att material som kommer från 

USA är högtravande medan samma material i Norden brukar implementeras helt utan 

problem. 

 

Sammanfattningsvis kan konstateras att branding-arbetet inom 3M blir mer och mer 

globalt. Det är kostsamt att alla länder ska framställa sina egna kampanjer. Det blir 

också förvirrande för kunden om kampanjerna runt om i världen ser för olika ut. 

Hagberg beskriver att folk tidigare känt sig mindre trygga i sina roller och i sin 

kommunikation då det tidigare inte fanns någon vidare vägledning över hur en skulle 

gå tillväga i marknadsföringen och varumärkesbyggandet. I dagsläget hittar Post-its 

kunder också, i allt större utsträckning, information om varumärket och produkterna 

över landsgränserna (främst genom internet) vilket medför att kunder i Sverige t.ex. 

frågar “kan vi köpa detta här?” och då blir svaret ibland “nej” eftersom produkten 

som efterfrågas inte finns tillgänglig på alla marknader. På grund av situationer som 

dessa anser Hagberg att det är konstigt att 3M inte varit mer globala tidigare. Hon 

tycker att det blir en tydlighet för alla intressenter om företaget är mer globala i sin 

kommunikation och varumärkesbyggande, även om hon tror att det alltid kommer 

finnas behov av att anpassa lokalt. Vissa kampanjer är exempelvis endast intressanta i 

USA. Ett exempel är att det på USA:s Facebook-sida skrivs mycket om 4th of July 

vid den tiden på året vilket endast är intressant för den amerikanska marknaden och 

inte någon annanstans i världen. För närvarande jobbar Hagberg och hennes 

avdelning tillsammans med en svensk reklambyrå för att komma fram till en kampanj 
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inför nästa år. Detta riktas in på en specifik målgrupp som hon hoppas kommer kunna 

öka försäljningen för just Sverige och Norden som helhet. 

 

4.3 INTERVJU MED HEINI PAAVOLA OCH HELENA HAGBERG!

Heini Paavola jobbar som nordisk marknadschef för consumer business-gruppen på 

3M i Finland. Hon har haft denna position i nästan två år men har jobbat för företaget 

i 17 år. Hennes huvudsakliga ansvarsområden är att driva marknadsaktiviteter för 

konsument-divisionen i Norden samt att leda marknadsförare runt om i Norden som 

jobbar inom divisionen. 

 

När det gäller de varumärkesstrategier som inrättats av huvudkontoret finns inom 3M 

ett globalt team, stationerade i USA, som äger varumärket Post-it på en global 

räckvidd. Under detta team finns den västeuropeiska regionen som Paavola och den 

nordiska marknaden är en del av. I Europa finns också en portföljförvaltare samt en 

annan chef över kontorsdivisionen som ser till att de europeiska åtgärder och initiativ 

som genomförs är i linje med de globala varumärkesriktlinjer och 

varumärkesstrategier som finns uppsatta av huvudkontoret. Som ett sista steg finns 

Helena Hagberg som genomför strategier och initiativ för den nordiska marknaden 

samt lägger till ytterligare åtgärder när inte tillräckligt med stöd och material ges från 

den europeiska divisionen. Företagets riktlinjer implementeras således genom flera 

steg. Paavola får alltså strategier och riktlinjer från den europeiska divisionen och 

delegerar sedan dessa till lokala marknadsförare inom Norden. 

 

De viktigaste punkterna för Norden att följa, ur ett branding-perspektiv, är att vara 

konsistenta och sammanhållande i sin marknadsföring eftersom Post-it är ett globalt 

varumärke. Det är viktigt att följa detta, både i de aktiviteter som genomförs men 

också i språket som används samt bildspråk såsom bilder och grafiska layouter. Dessa 

bör ha ett välbekant utseende och utformning i alla länder Post-it är verksamma inom 

och Paavola, tillsammans med de andra marknadsförarna i Norden, är ansvariga för 

att se till att samstämmighet med det globala varumärket Post-it hålls. 

 

Enligt Paavola anpassar den nordiska marknaden sitt branding-arbete relativt mycket 

lokalt. Hon berättar att det är viktigt att ha i åtanke att en inte får “trakassera” 

varumärket när det görs lokala anpassningar samt att arbetet håller sig till de globala 
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riktlinjerna. Enligt både Paavola och Hagberg implementeras det mesta av det 

material som kommer till Norden från Europa. Problemet är att det material som 

kommer från den europeiska divisionen inte är tillräckligt för att använda till 

marknadsföringen och branding-arbetet under ett helt år. På grund av detta känner 

Paavola och Hagberg att de måste skapa material lokalt sett också. Angående de 

kampanjer som kommer från den europeiska divisionen säger Hagberg och Paavola 

att en del aspekter av dessa också måste anpassas lokalt (t.ex. språk). Det finns också 

plats i budgeten för lokala aktiviteter, initiativ och anpassningar och det är förväntat 

från ledningshåll detta genomförs. Det finns enligt dem båda en stor frihet inom 

företaget när det gäller lokala anpassningar. 

 

Paavola berättar också att även fast Post-it är ett globalt varumärke finns önskemål 

om att agera lokalt. Det är just p.g.a. detta kampanjer inte produceras för att användas 

rakt av på de lokala marknaderna som vissa andra globala företag gör. Ett exempel på 

detta är företaget Coca-Cola som enligt Paavola endast har säljkontor utplacerade på 

marknader utanför huvudkontorets gränser medan de producerar allt annat på en plats 

(oftast nära huvudkontoret). 3M och Post-it är alltså enligt Paavola inte lika 

centraliserat som andra globala företag. De huvudsakliga riktlinjerna kommer från 

USA men det huvudsakliga ramverket är utvecklat av den västeuropeiska divisionen 

där implementeringen och utförandet i efterhand sker på lands-/regionsnivå. 

 

Paavola berättar att glokalisering är en del av 3Ms och Post-its strategi. Företagets 

VD, Inge Thulin, vill bl.a. att företaget ska vara regionalt självförsörjande. Han vill 

också att företaget ska vara globalt med förmågan att agera lokalt. Paavola tycker att 

denna strategi tydligt går att urskilja i hur 3M och Post-it arbetar med sin 

marknadsföring och försäljning. Paavola berättar att det fungerar som så att nästintill 

fullständigt material kommer uppifrån i hierarkin och att nordiska marknadsförare 

därefter anpassar lokalt för att passa den specifika marknaden, samtidigt som de 

globala branding-riktlinjerna följs. 

 

Hagberg berättar, som tidigare nämnt, att de på den nordiska marknaden inte blir 

påtvingade material uppifrån i hierarkin och att det inom företaget inte förekommer 

några globala introduktioner av koncept. Den enda globala introduktion hon sett 

under hennes tid på 3M är en lansering av en Post-it-app som genomfördes år 2014. 
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Detta lanserades globalt eftersom företaget Apple krävde att appen skulle vara 

tillgänglig på alla marknader. Paavola samstämmer med Hagberg gällande att det inte 

finns några direkta globala introduktioner. Det brukar dock vara starkt 

rekommenderat från ledningshåll att använda kampanjer och material som 

producerats av USA eller Europa lokalt sett, men det finns alltid ett val i frågan. 

Paavola berättar att de på den nordiska marknaden aldrig använder kampanjer från 

huvudkontoret precis som de är utan att de brukar ta grundidén till kampanjen och 

anpassa denna lokalt. Hon berättar att detta till stor del beror på att den amerikanska 

marknaden befinner sig i ett annat stadie av produktlivscykeln än Norden samt att 

kunderna i USA är och agerar annorlunda. Både Hagberg och Paavola berättar att den 

amerikanska marknaden kan ses som en typ av "testmarknad" för Post-its produkter 

och att de lanseras där innan de lanseras i resten av världen. Förväntningar och 

uppfattningar om Post-its varumärke skiljer sig också i USA och det kan göra det 

svårt att ta en idé och bara översätta den till den nordiska marknaden då vissa 

kampanjer ibland inte alls passar på andra marknader än den amerikanska. 

 

På frågan huruvida 3M agerar mer globalt och centraliserat än tidigare svara Paavola 

att det har gått i olika faser. När hon började arbeta på 3M 1997 såg organisationen 

väldigt annorlunda ut och det fanns betydligt fler som jobbade på den europeiska 

marknadsorganisationen. Detta betydde att det mesta material som blev tilldelat 

Norden var färdigställt gällande översättning och liknande vilket medförde att lokala 

anpassningar inte förekom i samma utsträckning på den tiden. Runt år 1998 

förändrades strukturen i Europa och den nordiska organisationen som då fanns slets 

isär. Efter detta blev 3M en mer lokal organisation där respektive landschef i princip 

hade all makt över branding-arbetet. Detta betydde att det inte fanns mycket stöd från 

den europeiska divisionen eftersom de endast arbetade med själva produkten och 

priset. I bästa fall levererades produktbilder, men kampanjer kom aldrig därifrån. I 

dagsläget är 3M tillbaka i en, enligt Paavola, bättre situation där lokala 

marknadsförare inte måste göra allt lokalt. 

 

Både Paavola och Hagberg samstämmer om att marknadsföringen för Post-it 

kommuniceras på samma sätt inom Norden, även om allt översätts till de lokala 

språken. Hagberg berättar att eftersom de största kunderna (Staples, Office Depot 

m.m.) marknadsför Post-its produkter genom sina kanaler också, är det viktigt att 
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dessa tilldelas rätt material och rätt sätt att kommunicera detta på eftersom Post-it är 

beroende av dem. Många av Post-its slutanvändare i Norden varumärkesexponeras 

genom deras webbshoppar, kataloger och tidskrifter vilket gör det extra viktigt att det 

finns en gemensam kommunikation när det gäller branding. 

 

På frågan om man, vid genomförande av lokala kampanjer, behöver tillåtelse från 

ledningshåll svarar Paavola både ja och nej. Om det är något som kostar mycket kan 

det vara bra att involvera den europeiska portföljförvaltaren. Om det likväl något som 

är tänkt att genomföras på internet kan det vara bra att e-teamet tar en titt på det för att 

få fram sina rekommendationer gällande förbättringar. Hagberg tillägger att det oftast 

är så att hon vill involvera ovan nämnda personer i ett tidigt stadie för att visa dem 

vad som planeras och fråga om deras professionella åsikter. Detta görs för att känna 

sig komfortabel med materialet som ska kommuniceras till marknaden och det är bra 

om detta stöds från t.ex. den europeiska portföljförvaltaren som är ansvarig för 

varumärkesbyggandet i Västeuropa. Paavola tillägger att det ingår i gott uppförande 

att involvera ovan nämnda personer men att det inte är obligatoriskt att få deras 

medkännande. 

 

På frågan om alla länder runt om i världen har samma varumärkesstrategier för Post-it 

svarar Paavola ja. Hon berättar att implementeringen av de uppsatta 

varumärkesstrategierna för Post-it varit framgångsrik, åtminstone i Europa där hon 

inte sett eller hört om specifika dåliga exempel. Post-it är ett av 3Ms viktigaste 

varumärken och alla inom företaget bryr sig om att vårda detta. 

 

4.4 RIKTLINJER FÖR VARUMÄRKET POST-IT!
Hagberg och Paavola har berättat hur 3Ms företagsledning har utvecklat tydliga 

riktlinjer för hur varumärket Post-it ska framstå i olika marknadsföringsmässiga 

sammanhang på den globala marknaden. I detta avsnitt presenteras dessa riktlinjer 

med utgångspunkt från två dokument som har delgivits denna studie. Det ena 

beskriver hur namnet ska stavas och användas i text internt inom företaget och det 

andra förklarar hur varumärket ska färgsättas och positioneras på produkter och i 

reklamsammanhang. Det andra dokumentet innehåller också kärnvärden som Post-it 

vill förmedla till sina kunder. 
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I dokumentet “Anatomy of a Brand” från 3M (se bilaga 1) uppges de riktlinjer som 

beskriver hur varumärket Post-its namn textmässigt  ska användas i relation till 

exempelvis produkter och förkortningar av arbetstitlar. Till att börja med ska 

varumärket alltid stavas ”Post-it” och aldrig med stort ”I” i ”it”. Det är inte tillåtet att 

skriva ”en Post-it”, eftersom namnet aldrig får användas som ett substantiv. Namnet 

får heller aldrig pluraliseras som i ”Post-its”. Vidare ska varumärket Post-it alltid 

följas upp av antingen symbolen ® eller ™ enligt följande: ”Post-it® Notes” 

alternativt ”Post-it™ Notes”. Enligt “Anatomy of a Brand” ska varumärket aldrig 

skrivas ut ensamt utan det ska följas upp en generisk förklaring oavsett om 

varumärket Post-it står i anknytning till en arbetstitel på 3M eller någon av dess 

produkter. Det får inte stå i direkt anknytning till en persons arbetstitel, utan ska då 

skrivas ”Post-it® Products P&L”, till exempel. Varumärket ska följas upp av ett 

substantiv när det kommer till produkter. Därför ska exempelvis den nyare varianten 

av Post-it-lapp, ”Super Sticky”, skrivas Post-it® Super Sticky Notes, eftersom ”Super 

Sticky” är ett adjektiv och inte ett substantiv. 3M vill inte framställa Post-it som en 

egen produkt utan som ett eget varumärke med sina egna produkter. Därför ska 

varumärket inte uttryckas ”3M Post-it® Notes” utan enligt ”Post-it® Notes from 

3M”. Slutligen menar 3M i ”Anatomy of a Brand” att varken jurister eller managers 

ansvarar för varumärket utan 3M uppmanar till att anställda tar personligt ansvar att 

“göra rätt sak”. 

 

Ytterligare riktlinjer för hur varumärket Post-it ska synas förekommer i dokumentet 

”Post-it - Quick Reference Guide” (bilaga 2). Den här gången handlar det om 

färgsättning, storlek och mått och position på själva logotypen i förhållande till andra 

designelement. Två sektioner handlar om färgsättningen. Logotypen ska i sina olika 

sektioner innehålla färger enligt ett antal färgkoder. Den tillåts användas mot olika 

bakgrunder då den ”sticker ut med sin svarta kontur”. Om den å andra sidan ska 

placeras på en gulaktig bakgrund finns det direktiv för vilken färg den gula 

bakgrunden ska ha enligt en specifik färgkod. Dokumentet beskriver också utförligt 

vilken minsta storlek på logotypen som tillåts – både för logotyp i färg och svartvit. 

Dessutom förklaras vilken storlek Post-it-logotypen ska ha i förhållande till logotypen 

för 3M där de figurerar tillsammans. När Post-it-logotypen presenteras i samband 

med en produkt, exempelvis Notes, finns det riktlinjer för var ”Notes” får synas och 

placeras samt vilken storlek det får ha i relation till logotypen samt vilket minsta 
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avstånd från logotypen som ska finnas. En ytterligare sektion i dokumentet beskriver 

var logotypen för både Post-it och 3M ska placeras när det rör sig om exposé i 

magasin och reklam samt paketeringen av Post-it-produkter. 

   

Vidare innehåller ”Post-it - Quick Reference Guide” riktlinjer för hur varumärket ska 

upplevas av kunder, vad det ska utstråla och uttrycka. Varumärket Post-its 

personlighet ska vara färgrik, informell, vänlig, kreativ och smart. Den ska även vara 

nutida och för människor ”on the run”. Dess värderingar ska för kunder uttryckas i en 

känsla av prestation och fullbordande. En fördel som slutkonsumenter kan förvänta 

när de använder Post-it-produkter är att varumärket hjälper dem att ”få jobbet gjort”. 

Varumärket ska också uttrycka funktionella fördelar så som att det är enkelt att 

använda, det ska gå fort samt att det är främjar kommunikation och organisering 

(bilaga 2). 

 

Slutligen innehåller ”Post-it - Quick Reference Guide” en sektion om hur varumärket 

generellt får användas, vilken i mångt och mycket liknar de riktlinjer som befästes i 

Anatomy of a Brand (bilaga 1). En sista sektion radar upp stödord i form av en 

checklista för vilket meddelande som  varumärket Post-it ska leverera med hänsyn till 

vad som nämnts i stycket ovan (bilaga 2). 

 

5. ANALYS 
Nedan följer en analys baserat på det empiriska resultat som framförts samt den 

använda teoretiska referensramen. 

 

5.1 EN GLOKAL STRATEGI 

Vårt empiriska resultat visar att 3M och Post-it tycks ha anammat strategin och 

konceptet glokalisering relativt djupt inom organisationen. Strategin finns t.ex. 

implementerad i Post-its varumärkesstrategi och företagets VD, Inge Thulin, fastslår 

att företaget ska tänka globalt, samtidigt som de ska agera lokalt. Detta uttryck är 

precis vad Hollensen använder i sin definition av glokalisering. 3M verkar alltså vara 

ett företag av många som försöker erhålla fördelar på marknaden med hjälp av att 

agera lokalt, precis som bl.a. Kotabe och Helsen förespråkar. 3M verkar också följa 



! 32!

Sinclair och Wilkens förespråkande om glokalisering gällande annonsering. 3M 

använder nämligen sig av en gemensam reklamstrategi och positionering av Post-it, 

samtidigt som de i Norden bl.a. varierar utförandet jämfört med hur det görs på 

huvudkontoret och den amerikanska marknaden. 

 

5.2 ANPASSNING AV BRANDING-ARBETET 

I vår egenskapade glokaliseringsmodell verkar Post-its globala branding-arbete, som 

utförs i Norden, placera sig lite mer åt den högra sidan (lokalisering/differentiering) 

än den vänstra (globalisering/standardisering). Det finns enligt det empiriska resultat 

som framkommit en stor frihet och självständighet i branding-arbetet för de lokala 

marknadsförarna i Norden. Företaget verkar dock idag röra sig mer mot mitten i vår 

modell och bli mer glokaliserade i form av exempelvis gemensamma kampanjer och 

hemsidor. Enligt Paavola var detta inte fallet förr i tiden på 3M då mer arbete utfördes 

lokalt för att passa kundbehovet. I dagsläget visar det empiriska resultatet dock att de 

lokala marknadsförarna inte verkar ha något val gällande hur pass mycket de vill 

anpassa Post-its varumärkesbyggande lokalt då det inte kommer speciellt mycket 

material att använda sig utav från huvudkontorets eller Europa-divisionens sida. 

Arbetet måste helt enkelt anpassas och drivas lokalt, vilket också är förväntat från 

ledningshåll. 

 

Enligt Hagberg är det kostsamt om alla 3Ms lokala kontor runt om i världen ska 

producera sina egna kampanjer och anpassa för mycket lokalt, som läget verkar ha 

sett ut tidigare enligt Paavola. Vår glokaliseringsmodell, inklusive Sinclair och 

Wilken, säger att stordriftsfördelar kan utnyttjas vid en strategi som är mer åt det 

standardiserade hållet vilket kan vara en förklaring till varför det på 3M och Post-it 

idag exempelvis förekommer fler gemensamma kampanjer samt gemensamma 

hemsidor. Resultatet visar också att Post-it strävar efter att vara konsistenta i sin 

kommunicering av varumärket vilket gör att glokaliseringen inte blir förvirrande för 

kunden. Priset på produkterna ska t.ex. vara samma oavsett varifrån i Europa köpet 

genomförs.  

 

Riktlinjerna, gällande varumärkets kärnvärden likväl som grafiska riktlinjer, är också 

av stor betydelse vilket portföljförvaltaren samt chefen över kontorsdivisionen ser till 
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att de lokala kontoren implementerar och använder sig av. Eftersom Post-its största 

kunder också marknadsför produkterna via sina kanaler är det extra viktigt att 

materialet är kongruent inom organisationen eftersom Post-it-avdelningarna oftast 

inte har direktkontakt med slutkund. Alla dessa exempel stödjer Brandchannels, 

resonemang om att värden som kommuniceras av varumärket ska vara kongruenta 

från marknad till marknad. Något resultatet visar, som avviker från kongruensen inom 

kommunikationen är bl.a. att USA och Norden har olika produktutbud och befinner 

sig i olika faser av produktlivscykeln samt att lokala marknadsförare i Norden inte 

behöver använda sig av kampanjer och annat som kommer uppifrån i hierarkin. 

 

5.3 KULTURELLA LIKHETER OCH SKILLNADER 

Det verkar inte, med utgångspunkt från det empiriska resultatet, vara några problem 

för Norden att använda de kampanjer som kommer från huvudkontoret och den 

amerikanska marknaden. Hagberg beskrev det som att den nordiska marknaden 

implementerar material från USA helt utan problem medan samma material kan 

uppfattas som högtravande på andra marknader i Europa. Anledningen till att Norden 

har lätt att implementera amerikanskt material kan bero på att Norden och USA inte 

skiljer sig nämnvärt i Hofstedes tre dimensioner vi tagit upp, förutom i dimensionen 

maskulinitet. Enligt Hagberg är den nordiska marknaden mer lik den amerikanska än 

vad många andra europeiska marknader är. Ett potentiellt problem skulle kunna vara 

det faktum att Post-its riktlinjer har en mycket maskulin framtoning eftersom den 

nordiska marknaden är signifikant mindre maskulin än den amerikanska. USA 

hamnar betydelsefullt högre i Hofstedes index gällande maskulinitet med 62 kontra 

Nordens 14 vilket går att urskilja i Post-its branding-riktlinjer som bl.a. säger att 

värderingarna som ska uttryckas gentemot kunder ska vara känslan av prestation och 

fullbordande. Post-it ska också utstråla till kunder att produkterna "får jobbet gjort" 

vilket även det kan tolkas som maskulina ordalag. 

 

Vissa skillnader mellan arbetet i USA och Norden verkar dock inte att ha att göra med 

kulturskillnader, utan istället alltså det faktum att produktutbudet på de två 

marknaderna ser annorlunda ut samt att dessa befinner sig i olika faser på 

produktlivscykeln. Detta har styrkts av både Hagberg och Paavola. De berättar att den 

amerikanska marknaden kan ses som en typ av "testmarknad" för Post-its produkter 
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och att de lanseras där innan de lanseras i resten av världen. Enligt teorin om 

produktlivscykeln lanseras nya produkter för att möta lokala eller inhemska behov i 

första hand. Därefter lanseras produkten på marknader med liknande behov, 

preferenser och inkomst som ursprungsmarknaden. Eftersom Hofstedes dimensioner 

påvisat att det ändå finns en del skillnader kulturellt mellan USA och Norden skulle 

detta kunna förklara varför Norden-kontoren anpassar relativt mycket lokalt. En del 

av förklaringen till varför Norden anpassar till de lokala behov och driver lokala 

kampanjer har också att göra med att vissa kampanjer är anpassade till högtider som 

endast är aktuella i exempelvis USA (4th of July). 

 

Hofstedes dimension om osäkerhetsundvikande säger att länder med hög nivå av 

osäkerhetsundvikande förknippas med hög riskaversion, tydliga regler samt hög grad 

av formalisering och standardisering. Både USA och Norden placerar sig under 

genomsnittet här, med USA på värdet 46 och Norden på värdet 40, vilket betyder att 

det för Post-it då inte bör vara allt för standardiserat vilket också det empiriska 

resultat som framkommit visar då mycket i Norden anpassas lokalt. Det finns 

exempelvis, som tidigare nämnt, inget tvång på att använda sig utav material från 

huvudkontorets sida. Det finns stor lyhördhet från ledningshåll gällande lokala 

anpassningar och lokala marknadsförare väljer det material som önskas användas på 

sin lokala marknad. Standardisering förekommer dock för Post-it och det finns, som 

tidigare nämnt, strikta riktlinjer att följa. Det blir också allt vanligare med 

gemensamma kampanjer och det finns en hög grad av standardisering inom företaget 

när det gäller hemsidor. Kulturer med relativt lågt osäkerhetsundvikande är inte heller 

rädda att ta risker vilket medför att de har förtroende för sina lokala kontor runt om i 

världen, vilket kan vara en förklaring till att friheten är stor att anpassa lokalt i 

Norden. 

 

Hofstedes dimension om maktdistansförhållande säger bl.a. att anställda i länder med 

höga maktdistansförhållanden blint förväntas följa ledningens beslut och direktioner. 

Både USA och Norden placerar sig relativt lågt inom denna dimension (USA på 40 

och Norden på 28) vilket också det empiriska resultatet påvisat då de anställda för 3M 

och Post-it exempelvis inte måste använda sig av kampanjer som kommer uppifrån i 

hierarkin. Det är dock rekommenderat att detta görs men kampanjer kan skapas 
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individuellt för endast ett specifikt land och marknad utan att godkännande krävs av 

ledning. 

 

6. SLUTSATS 
Frågeställningen för denna studie var hur branding-arbetet för 3Ms strategiska 

varumärke Post-it ser ut på den nordiska marknaden och till vilken grad 

marknadschefer för varumärket är fria att lokalanpassa sitt branding-arbete. Vi ville 

också kolla på vilket sätt branding-arbetet och frihetsgraden påverkas av att det 

amerikanska huvudkontoret har satt upp tydliga ramar för hur själva varumärket får 

användas i produkt- och marknadsföringssammanhang. Vi har kommit fram till att 

branding-arbetet på den nordiska marknaden för varumärket Post-it ser ut på det sättet 

att man använder sig av det material som kommer uppifrån i hierarkin men att detta 

inte är tillräckligt, vilket medför att lokalt arbete bedrivs för att bygga varumärket. 

 

Vi har också kommit fram till att marknadschefer för varumärket i Norden är relativt 

fria att lokalanpassa sitt branding-arbete. Det empiriska resultatet visar att ledningen 

är lyhörd till att lokala marknadsförare i Norden anpassar lokalt. Branding-arbetet 

tycks däremot gå åt att bli mer standardiserat för Post-it med fler gemensamma 

kampanjer och gemensamma hemsidor. Därtill har vi kommit fram till att branding-

arbetet påverkas av ledningens ramverk på så vis att lokala marknadsförare inte får 

använda sig av varumärkesnamnet och Post-it-logotypen hur som helst. Frihetsgraden 

är däremot fortfarande stor, så länge dessa riktlinjer följs som ledningen har satt upp. 

Det behövs dock ingen tillåtelse från ledningshåll och kampanjer som kommer 

uppifrån i hierarkin måste inte implementeras lokalt, men det är starkt rekommenderat 

att detta görs. 

 

Varför ser det då ut på detta sätt? Något som kan förklara detta är bl.a. tre av 

Hofstedes sex dimensioner, som säger att USA och Norden skiljer sig en del kulturellt 

sett även om det finns fler likheter kulturerna och marknaderna emellan. Det faktum 

att produktutbudet på de två marknaderna ser annorlunda ut samt att dessa befinner 

sig i olika faser på produktlivscykeln, kan också det förklara varför det ser ut som det 

gör. 
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Inledningsvis i den här studien gjordes antagandet att 3M och Post-it går att finna 

någonstans längs glokaliseringens kontinuum, d.v.s. att de anammar en glokal strategi 

som ligger mellan total standardisering och total lokalisering. Detta har föga 

förvånande visat sig vara sant. Emellertid är brandingen situationsbaserad. 

Resultatanalysen har visat på tillfällen då Post-it haft för avsikt att hålla brandingen 

standardiserad samtidigt som företaget på andra punkter uppmanar till lokal 

anpassning. Detta är också giltigt för hur Hagberg och Paavola ser på arbetet kring 

varumärket. De har förklarat att det finns tillfällen där de önskat en mer påtaglig lokal 

anpassning på samma gång som de upplever att den lokala anpassningen kan 

uppfattas som för kostsam och resurskrävande. 

 

6.1 FÖRSLAG TILL FRAMTIDA STUDIER 

Förhoppningen med denna fallstudie var att försöka bidra till och utöka forskningen 

kring glokalisering. För att en bättre generalisering ska kunna göras, utifrån syftet 

med denna uppsats, vore det intressant att i framtiden undersöka hur Post-its 

branding-arbete glokaliseras på marknader utanför Europa samt huruvida detta 

överensstämmer med resultatet och slutsatserna denna studie har påvisat. Anpassas 

branding-arbetet för Post-it lika mycket lokalt i t.ex. länder utanför Europa som det 

gör i Norden? Något som också vore intressant att undersöka är huruvida 3Ms andra 

strategiska varumärken (t.ex. Scotch och Nexcare) glokaliseras på den nordiska 

marknaden samt att lägga större fokus på att studera kulturskillnader, vilket denna 

studie, i första hand, inte ämnade undersöka. 

!  
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