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Sammandrag 

I en alltmer globaliserad värld ställs företag inför nya utmaningar och möjligheter i och med 

att nya marknader uppstår. En av dessa utmaningar är hur ett företags marknadsföringsstra-

tegi ska utformas för att en expansion eller lansering ska lyckas på en ny marknad, någonting 

som är intressant för både det multinationella företaget såväl som det mindre företaget på väg 

att expandera internationellt. Därför är det av intresse att undersöka hur företag utformar sin 

marknadsföringsstrategi samt hur företagen anpassar och/eller standardiserar sin strategi i 

relation till Kotlers fyra P:n, vilket är faktorer som företagen har kontroll över. I denna 

uppsats genomförs fallstudier på två företag inom livsmedelsbranschen då denna bransch 

besitter incitament för både standardisering och anpassning. Data har samlats in med hjälp av 

intervjuer och har kopplats till teorier om standardisering, anpassning och contingency. 

Slutsatsen är att trots de fördelar som finns med en standardiserad marknadsföringsstrategi så 

är en sådan inte möjlig när det gäller globala marknader, utan båda studiens företag har 

tvingats till en anpassad marknadsföringsstrategi för att möta deras tilltänkta kundgrupper. 

 

Nyckelord: marknadsföringsstrategi, standardisering, anpassning, contingency, Kotler, 

marketing mix, produkt, pris, påverkan, plats. 

 



Tack 
Stort tack till de två anonyma företag som har bidragit till att göra denna uppsats möjlig. Vi 

vill även tacka vår handledare Cecilia Pahlberg för vägledning och konstruktiva samtal. 

Slutligen tackar vi även våra huvudopponenter samt resterande del av vår opponentgrupp för 

goda diskussioner, nya infallsvinklar och förslag på förbättring. 
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1 Introduktion och bakgrund 
Under de senaste årtiondena har den internationella marknaden öppnats upp och förändrats 

avsevärt. Utvecklingen mot en öppnare internationell marknad har inneburit många fördelar 

för företag med expansionsplaner. Bland annat minskar avståndet till nya marknader, vilket 

skapar tillväxtmöjligheter för de företag som vill finnas i flera olika delar av världen (Levitt, 

1983, s. 1; Keegan & Green, 2010, s. 40; Dicken, 2011, s. 14ff). Förändringarna på 

marknaderna har lett till förändringar i var och hur tjänster och varor produceras, distribueras 

och även konsumeras (Dicken, 2011, s. 6). Idag finns många fördelar med den internationella 

marknaden, men det uppstår även nya utmaningar i takt med denna utveckling. Exempel på 

sådana utmaningar är att den nya marknaden kan skilja sig från den inhemska motsvarigheten 

företaget redan har kunskap om vilket kan leda till misslyckade expansioner eller lanseringar. 

Skillnader mellan olika marknader innebär att företag som vill expandera utomlands står 

inför flera viktiga val för att lyckas med en internationell expansion, exempelvis hur företaget 

ska utforma sin marknadsföringsstrategi (Schmid & Kotulla, 2011, s. 491f; Gabrielsson, 

Gabrielsson & Seppälä, 2012, s. 25f).  

När företag utformar sin marknadsföringsstrategi strävar de efter att på bästa vis nå 

kundgruppen som de valt att fokusera på (Kotler & Armstrong, 2010). Det innebär förenklat 

att antingen standardisera marknadsföringen av företagets produkt för den globala 

marknaden, eller anpassa marknadsföringen efter varje marknad företaget försöker etablera 

sig på (Levitt, 1983, s. 2). Ett exempel på standardiserad marknadsföringsstrategi ses hos 

McDonald’s, idag kan du äta en Big Mac som ser likadan ut i nästan hela världen (Head, 

2007, s. 97f). Anpassad marknadsföringsstrategi kan exempelvis ses hos fordonstillverkaren 

Ford som vid marknadsföringen av en ny modell anpassade både namn, design och funktion 

efter de olika marknaderna. I Europa fick modellen namnet ’Mondeo’, medan den i USA 

kallades ’Contour’. I USA hade modellen dessutom större packutrymme och en något längre 

kaross för att passa den amerikanska marknaden bättre (Head, 2007, s. 97f). 

Debatten om standardisering eller anpassning har varit fokus för många publikationer 

och sträckt sig över flera årtionden (Buzzell, 1968; Levitt, 1983; Theodosiou & Leonidou, 

2003; Samiee, Jeong, Hyeon Pae & Tai, 2001; Viswanathan & Dickson, 2007; Vrontis, 

Thrassou & Lampraianou, 2009; Schmid & Kotulla, 2011; Fuchs & Köstner, 2015), vilket 

påvisar att ämnet är föränderligt och i ständig utveckling, både teoretiskt men även praktiskt 

där optimering av faktorer och element eftersöks. Därmed är det ständigt aktuellt för de 
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företag som står inför nya marknadsmöjligheter att vara uppdaterade på den senaste 

forskningen samt diskutera och analysera sin marknadsföringsstrategi och hur den ska vara 

utformad för att nå den framgång företagen eftersträvar. 

1.1 Problematisering 

För internationella företag är valet mellan standardiserad eller anpassad marknadsföring ett 

mycket viktigt val. Valet av standardiserad marknadsföring kan vara ett kostnadseffektivt 

alternativ och kan även stärka den internationella varumärkesbilden (Okazaki et al., 2007, s. 

385). Tänk exempelvis på en Big Mac och dess tydliga koppling till företaget McDonalds. På 

en internationell marknad kan ett företag å andra sidan riskera att gå miste om möjliga kunder 

som inte förstår hur produkten är tänkt att användas eller helt enkelt inte tycker att den är 

attraktiv. För att nå dessa kunder och minimera de negativa konsekvenserna med standardise-

rad marknadsföring kan företag istället använda en anpassad marknadsföringsstrategi, detta 

då länder kan skilja sig åt på många sätt, exempelvis genom utbildning, ekonomi, och teknisk 

utveckling, där en anpassad marknadsföringsstrategi kan leda till konkurrensfördelar 

gentemot andra företag (Buzell, 1968, s. 113; Theodosiou & Leonidou, 2003, s. 142; Head, 

2007, s. 100ff; Codita, 2011, s. 34). Lokal anpassning medför ytterligare kostnader genom att 

flera varianter/versioner av en produkt behöver produceras som ett exempel. Utöver detta 

ökar kraven på personalens kunskap om den marknad som expansionen ska ske på. Därför 

ligger det i företagets intresse att utforma en standardiserad marknadsföringsstrategi för att 

kunna vara kostnadseffektiva och konkurrenskraftiga vilket Levitt (1983, s. 5) argumenterar 

för. 

Ett exempel på ett företag som misslyckats med sin marknadsföring av en produkt på 

en internationell marknad är Google som efter lanseringen av produkten Google Glass 

tvingades dra tillbaka den från marknaden då de misslyckats med att förklara för konsumen-

terna hur produkten skulle användas. Utöver det så marknadsförde inte Google produkten i 

rätt kanaler och produkten var inte tillgänglig på ett enkelt sätt för intresserade kunder 

(Reynolds, 2015). Ett felaktigt val av marknadsföringsstrategi kan därmed vara skillnaden på 

en lyckad eller misslyckad expansion för ett företag (Fuchs & Köstner, 2015, s. 308). En 

standardiserad marknadsföring på en ny marknad med konsumenter som inte förstår hur en 

produkt ska användas kan leda till minskad eller ingen försäljning, samtidigt som en felaktig 

anpassning av marknadsföringen på en ny marknad också kan leda till försämrat resultat 

(Viswanathan & Dickson,  2007, s. 52).  
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Det finns även förespråkare för ett tredje perspektiv kring marknadsföring, con-

tingency theory (sv. beroendeteori), där företag ska kunna optimera sin marknadsföringsstra-

tegi och standardisering eller anpassning inte ska ses som separata företeelser utan som två 

sidor av ett spektrum (Papavassiliou and Stathakopolous, 1997, s. 505; Theodosiou & 

Leonidou, 2003, s. 142f). I fallet med contingency finns inte en “bästa väg” för företagen 

utan företagens egna kunskap om hur marknaden fungerar och ser ut blir avgörande för hur 

väl de lyckas. 

Hur ett företag utformar sin marknadsföringsstrategi är med andra ord högst aktuellt 

samtidigt som processen är föränderlig i takt med de internationella marknadernas 

förändring. Det är därför ett avgörande val som både inhemska företag med planer att 

expandera internationellt, och redan etablerade företag med verksamhet på den internationella 

marknaden står inför.  

1.2 Syfte och forskningsfråga 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur två företag har valt att utforma sin marknads-

föringsstrategi inför produktlansering på en ny marknad kopplat till standardisering och 

anpassning. Undersökningen är intressant då ämnet är aktuellt och föränderligt samtidigt som 

det kan bidra till både praktiska och teoretiska konsekvenser för företag och forskare. 

Uppsatsen kommer besvara följande frågeställning; 

 

Hur väljer företag att anpassa och/eller standardisera sin marknadsföringsstrategi på en ny 

marknad? 
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2 Teori  
I detta avsnitt presenteras de teorier som ligger till grund för studien. Först behandlas 

Kotlers teori om marknadsföring, därefter strategiska val inom marknadsföring (standardise-

ring eller anpassning). Slutligen presenteras contingency theory. 

2.1 Marknadsföringsstrategi 

Marknadsföringen av ett företags produkter och tjänster är en viktig del i ett företags 

verksamhet. Målet för ett företag är enligt Kotler och Armstrong (2010, s. 72) att skapa värde 

för kunden, men även att skapa lönsamma relationer mellan kund och företag för att på så sätt 

kunna vara ett lönsamt företag.  Marknadsföringsstrategin är logiken eller verktyget företagen 

använder för att uppnå det ovanstående målet. Det är vid utformningen av strategin företaget 

delar upp marknaden (segmentering) och bestämmer vilken kundgrupp de skall fokusera på 

(targeting). Målet är att tjäna och tillfredsställa konsumenterna i det utvalda segmentet. 

Utifrån detta mål tar företaget fram en marknadsföringsmix som är uppbyggd av styrbara 

delkomponenter, nämligen fyra (4) P:n, produkt, pris, påverkan (alternativt promotion) och 

plats som är anpassade till den utvalda kundgruppen (Kotler & Armstrong, 2010, s. 76f). 

Kotlers fyra P:n är ett urval av de verktyg företaget har till sitt förfogande med målet att 

konsumenten bekvämt ska kunna tillskansa sig produkten (Kotler & Armstrong, 2010, s. 

76f). De fyra P:n definieras nedan enligt Kotler och Armstrongs definition (2010, s. 76f) då 

Kotlers teori är en av de mest välkända ekonomiska modellerna inom marknadsföring (Borza 

& Borza, 2014, s. 245). 

Produkt avser att beskriva de varor och tjänster företaget erbjuder de givna konsu-

mentgrupperna och den lösning som företaget erbjuder konsumenten. I produkten finns 

många värden och tillgångar integrerade, bland annat varumärke, paketering, design och 

kvalité. Alla delarna bidrar till helheten och det upplevda värdet för konsumenten vilket 

tillfredsställer kundens behov (Kotler & Armstrong, 2010, s. 76).  

Pris är vad konsumenten behöver betala för att erhålla produkten eller tjänsten. Bero-

ende på produkttyp kan pris vara både rörligt eller fast för att företaget ska kunna justera 

priset efter kundens uppfattning om produktens värde och vad den borde kosta. Exempel på 

de verktyg företaget har för att justera och göra priset mer attraktivt inkluderar rabatter, 

avbetalningsplaner och kreditvillkor (Kotler & Armstrong, 2010, s. 76). 

Påverkan (promotion) är ett samlingsnamn för de aktiviteter som kommunicerar pro-

duktens värde och syftar till att övertyga konsumenten om att köpa produkten i fråga. I denna 
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process ingår till exempel; reklam, representation och personlig försäljning (Kotler & 

Armstrong, 2010, s. 76f).  

Plats är de aktiviteter vilka gör produkten tillgänglig för konsumenten. Det inkluderar 

val av försäljningsplatser, hur stora lager som hålls, transport och logistik (Kotler & 

Armstrong, 2010, s. 76f).  

Kotlers och Armstrong (2010) kritiserar sin egen teori i att den är förenklande och 

saknar tjänst och nytta vilket även Grönroos (1997, s. 5) stämmer in i. Kotler och Armstrong 

menar vidare att antalet P:n eller vilka underaktiviteter som kan innefattas i de olika 

processerna inte begränsas av teorin, utan den skall ses som ett ramverk för hur en 

marknadsföringsstrategi kan vara utformad (Kotler & Armstrong, 2010, s. 77). Kritiken mot 

Kotlers teori är viktig att ta i beaktande då den belyser de begränsningar som finns. Teorin är 

använd i tidigare forskning som studerat hur olika företag har anpassat sin marknadsföring på 

olika marknader (Theodosiou & Leonidou, 2003; Vrontis et al., 2009; Codita, 2011).  

Valet av Kotlers teori är på grund av dess starka koppling till marknadsföring. I och 

med att Kotlers fyra P:n är använd i tidigare forskning och är allmänt etablerad är det en bra 

teori att använda då teorin trots sin enkelhet är väldigt bred och därmed täcker de begrepp 

som används i denna uppsats. Teorins enkelhet ger även fördelar inför operationalisering, 

vilket påbörjats av Borza och Borza (2014) och därmed finns även nutida forskning som 

bygger på Kotlers teori.  

2.2 Strategiska val inom marknadsföring: Standardisering, anpassning och contingency 

Standardisering avser de tankesätt som menar att endast globala företag med en homogen 

marknadsföring världen över kan vara framgångsrika i det långa loppet. Detta tankesätt 

förespråkades av bland annat Theodore Levitt (1983, s. 92f) som förklarar att genom 

användandet av en standardiserad process kan företag uppnå stordriftsfördelar, dra nytta från 

detta och därmed bli mer lönsamma än konkurrenter som anpassar marknadsföringen till 

olika marknader till en högre kostnad. Ett exempel på stordriftsfördelar är att sälja en 

standardiserad produkt över hela världen och inte anpassa förpackningen eller utformningen 

beroende på marknad för att sänka tillverkningskostnader (Dicken, 2011, s. 141). Ur ett 

konsumentperspektiv kan standardisering också vara av intresse då konsumenterna kan 

förvänta sig samma produkt vart än i världen de befinner sig. McDonalds och Big Mac 

fungerar ytterligare en gång som ett exempel på standardisering. 

Anpassning handlar om inbyggda hinder på marknader där fullständig standardisering 

av marknadsföring är svår och mindre framgångsrik. Buzzell (1968, s. 108f) beskriver fyra 
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exempel på dessa hinder; marknadskaraktäristiska, juridiska restriktioner, branschmässiga 

villkor och marknadsföringsinstitutioner.  Dessa fyra hinder påverkar i sin tur hur de fyra P:n 

bör utformas och anpassas efter olika marknader vid val av anpassad marknadsföring. Senare 

forskning (Theodosiou & Leonidou, 2003, s. 142; Head, 2007, s. 100ff; Codita, 2011, s. 34) 

påvisar också att det kan finnas flera olika faktorer för att anpassa ett företags marknadsfö-

ringsstrategi, ett exempel som kan påverka marknadsföringsstrategin kan vara ett förbud mot 

att marknadsföra exempelvis alkohol mot vissa konsumentgrupper eller andra regler som 

säger hur något får importeras och/eller tillverkas. Fordonstillverkaren Ford som nämndes i 

inledningen fungerar ytterligare en gång som ett exempel på anpassad marknadsföringsstra-

tegi. 

2.3 Contingency Theory - Beroendeteori inom marknadsföringsstrategi 

Contingency theory (sv. beroendeteori) är en vidareutveckling på de två ovannämnda 

marknadsföringsbegreppen. Contingency behandlar inte standardisering eller anpassning som 

två olika tillvägagångsätt utan snarare som två extremer inom ett och samma spektra 

(Papavassiliou and Stathakopolous, 1997, s. 505; Viswanathan & Dickson,  2007, s. 51). En 

central utgångspunkt i Contingency theory är att de val som görs måste vara anpassade efter 

den situation de ämnar möta. En av teorins kärnidéer är att det inte finns något “bästa val” när 

det kommer till att fatta beslut (Codita, 2011, s. 33; Lorsch, 2013, s. 144).  

Contingency-perspektivet inom marknadsföring har utvecklats och förespråkare för 

teorin anser att standardisering och anpassning inte ska skiljas från varandra utan snarare vara 

två olika delar av samma spektrum. Det har lett till att forskning inom contingency theory 

fokuserar på vilka faktorer i marknadsföringsmixen som bör anpassas eller standardiseras 

samt när detta anses lämpligt (Codita, 2011, s. 26f). Codita nämner även att contingency 

theory kan delas in i två undergrupper: “Middle of the roaders” och “Clusterers”. “Middle of 

the roaders” är medvetna om de fördelar och nackdelar som finns och kan använda båda 

dessa för att bestämma vilken del av marknadsföringsmixen som kan standardiseras eller 

anpassas för att nå maximalt resultat på olika marknader. “Clusterers” föredrar istället en 

standardisering av marknadsföringen, kopplad till kluster eller grupperingar av länder som 

har liknande nationell kultur och ekonomisk situation (Codita, 2011, s. 27). 

Det har även lyfts kritik mot användandet av contingency theory inom marknadsfö-

ring. En nackdel kan vara svårigheten att mäta vad och hur mycket som påverkar faktorer 

inom contingency, vilket kan skapa svårigheter i att mäta effektiviteten i organisationen då 

faktorerna kan mätas på flera olika nivåer (Zeithaml et al., 1988, s. 49f). En åtgärd för att lösa 
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denna nackdel är enligt Zeithaml et al. (1988) att vid användning av contingency theory 

tydligt definiera en vedertagen version av effektivitet och prestation. Ytterligare kritik mot 

teorin är att effektivitet ofta är beroende av flera faktorer där det finns svårigheter att 

identifiera det beroende som förklarar den största skillnaden i prestation (Zeithaml et al., 

1988, s. 54). Trots den kritik som finns mot contingency theory används teorin i denna 

uppsats då mycket av den senare forskningen fokuserar på contingency samt det faktum att 

det inte går att göra ett “bästa val” gör teorin lämplig för det denna uppsats ämnar undersöka. 

2.4 Beslutsfaktorer i marknadsföringsstrategi 

Burke (1984) nämner fyra element (faktorer) som förväntas påverka vilken marknadsförings-

strategi ett företag kommer att använda. De fyra elementen är; marknaden, det vill säga den 

marknad där företaget avser att finnas; affärsenheten inom marknaden, den egna affärsenhet-

ens relativa styrka gentemot konkurrenter, men även gentemot kunder, företaget, företagets 

organisationsuppbyggnad (ej affärsspecifika aspekter,) exempelvis företagskultur och 

centraliserad/decentraliserad organisation, samt affärsenheten inom företaget, exempelvis 

synergier, hinder att lämna marknader (exit barriers) och affärsenhetens nytta inom företaget 

och betydelse för företagets image (Burke, 1984, s. 346).1 

Viswanathan och Dickson (2007, s. 47) identifierar tre faktorer för en standardise-

ringsprocess; homogenitet (likartad) i kundreaktion till marknadsföringen, konkurrensförde-

larnas överförbarhet och de skillnader som finns mellan olika länders marknader (ekonomisk 

frihet).  

Konkurrens spelar en avgörande roll för valet och utvecklingen av ett företags mark-

nadsföringsstrategi och därmed hur mycket ett företag kan standardisera (Viswanathan & 

Dickson,  2007, s. 48). Standardisering i konkurrensskedet är beroende på om konkurrensför-

delen i land A går att överföra till land B, alltså uppstår ett beroende, istället för att 

konkurrensfördelar finns på marknad A respektive B. När möjligheten att överföra företagets 

konkurrensfördel mellan marknader anses hög är en standardiserad marknadsföringsstrategi 

att föredra, i detta fall kan överförbarheten ses som en medlande faktor (Viswanathan & 

Dickson, 2007, s. 49). 

Istället för att fokusera på gemensamma nämnare mellan kundgrupper (vad som gör 

respektive grupp homogen) är det mer väsentligt att titta på de likheter i hur dessa till synes 

lika kundgrupper uppfattar marknadsföringen ett företag valt att använda. Företag bör således 

                                                
1 För illustration, se bilaga 1. 
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fokusera på de underliggande faktorer och attribut som gör att olika kunder uppfattar 

marknadsföringen likadant eller vice versa (Viswanathan & Dickson,  2007, s. 50). 

Om marknadslandskapet ser olika ut mellan olika länder möts företag av olika möj-

ligheter och begränsningar beroende på var de försöker sälja sin produkt, detta betecknas som 

ekonomisk frihet och när den är snarlik två marknader emellan är standardisering av 

marknadsföringen möjlig (Viswanathan & Dickson,  2007, s. 51). Viswanathan och Dicksons 

modell2 förklarar således faktorer som påverkar beslut inom marknadsföring och presenterar 

ett orsak-verkan samband i beslutsfattning som ger en förklarande dimension till contingency 

som är till hjälp för att förstå företags agerande. 

2.5 Sammanfattning och praktiskt tillämpning av teori 

Enligt Burke (1984) och Viswanathan & Dickson (2007) kommer yttre förutsättningar 

påverka beslutsfaktorerna i företagens marknadsföringsstrategi. Både Burke och Viswanathan 

och Dicksons teorier är således faktorer ett företag måste ta hänsyn till vid utformandet av 

marknadsföringsstrategin och kommer påverka vilket beslut företaget fattar. Burke och 

Viswanathan och Dicksons faktorer benämns i figur 1. som beslutsfaktorer, eller förutsätt-

ningar, för det val ett företag står inför. Faktorerna är viktiga för hur företaget beslutar om 

vilken strategi som är bäst lämpad och ska användas för den aktuella situationen. 

En del av ett företags affärsstrategi är marknadsföring och genom att använda mark-

nadsföringsstrategi ska företaget nå den målgrupp de valt att fokusera på för att bli så 

framgångsrika som möjligt (Kotler & Armstrong, 2010). Det finns tre huvudsakliga tankesätt 

kring marknadsföringsstrategin; standardisering, anpassning, och contingency (Buzzel 1968; 

Papavassiliou & Stathakopolous, 1997; Codita, 2011). 

Med hjälp av figur 1 illustreras de beroenden som kan påverka företags beslut och hur 

de i sin tur påverkar marknadsföringsstrategin. Då beslutsfaktorer varierar beroende på vilket 

företag som analyseras är dessa viktiga för att förstå ett företags beslut. Beslutsfaktorerna är 

exogena faktorer och går därmed inte alltid att påverka. Då denna uppsats ämnar förklara två 

företags val av marknadsföringsstrategi inför produktlansering på en ny marknad förutsätts 

att företaget redan har tagit beslutet att expandera varpå beslutsfaktorerna i lanseringen inte är 

i fokus. Fokus i figur 1 är marknadsföringsstrategi och hur företagen valt att utforma Kotlers 

fyra P:n då dessa är endogena faktorer och kan påverkas av företaget.  

                                                
2 För illustration, se bilaga 2. 
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Värt att observera är kopplingen mellan beslutsfaktorer, marknadsföringsstrategi, 

Kotlers fyra P:n och standardisering, anpassning och contingency vilka inte enbart går att 

illustrera i fallande ordning enligt figur 1. Marknadsföringsstrategin är, som förklarats, 

ständigt aktuell och föränderlig vilket gör att ett företag jobbar aktivt med denna strategi 

kontinuerligt varpå pilarna skulle gå att rikta åt båda hållen. I figur 1 är de endast riktade åt 

ett håll, vilket skett då figuren avser ett tillvägagångsätt för analys och inte en företagsmodell 

fokuserad på hur arbete med marknadsföringsstrategi skall utföras. 

 
Figur 1. Analysmodell - praktisk tillämpning av teori 
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3 Metod  
I detta avsnitt beskrivs uppsatsens forskningsdesign för att ge en tydlig bild av hur och varför 

de olika stegen i forskningsprocessen genomförts. Avsnittet inleds med strategiredovisning, 

därefter redovisas val av forskningsmetod, hur data har insamlats och valet av de undersökta 

företagen. I de avslutande delarna av avsnittet redogörs för hur operationaliseringen av vald 

teori har genomförts. 

3.1  Forskningsdesign 

Denna uppsats använder en deduktiv ansats då vi använder etablerade teorier för att analysera 

insamlad data och besvara uppsatsens forskningsfråga (Saunders et al., 2016, s. 51), vilket 

innebär att frågan påvisar ett kausalt samband mellan variabler, i vårt fall yttre omständighet-

ers påverkan på företags marknadsföringsstrategi. Det innebär även att de teorem uppsatsen 

behandlar måste operationaliseras för att möjliggöra att data analyseras utifrån det ”filter” 

som teoremet utgör (Saunders et al., 2016, s. 146). Här används reduktionismprincipen, 

vilken innebär att företeelser är bättre förstådda om de är reducerade till de enklaste och 

grundligaste elementen (Saunders et al., 2016, s. 146f). Då marknadsföring kan innehålla 

många olika komponenter och synsätt teoretiskt har vi valt Kotlers teori för vår analys då den 

tar upp det som är relevant för ett företags marknadsföringsstrategi utan att vara för 

komplicerad för denna uppsats inramning. Vi gör denna förenkling för att den annars 

komplicerade marknadsföringsstrategin ska bli överblickbar och förståelig och därmed möjlig 

att analysera. 

3.1.1 Val av metod 
Denna uppsats använder sig av kvalitativ metod då vi anser den vara bäst lämpad för 

forskningsfrågan. Genom att välja datainsamling med hjälp av intervjuer skapar vi utrymme 

för följdfrågor och därmed ökad och fördjupad förståelse för hur marknadsföringsstrategin 

har utformats. Det är framförallt i möjligheten till fördjupning som vi ser de stora fördelarna 

med kvalitativ metod gentemot den kvantitativa metoden. Kvalitativa studier är oftast 

associerade med tolkande forskning som baserar sig på försök att förstå det studerade 

fenomenet eller problemet (Saunders et al., 2016, s. 168f). Metoden är väl lämpad för teoriers 

uppbyggnad och utveckling. Datainsamlingen är som regel inte standardiserad för att 

möjliggöra olika insamlingssätt som exempelvis enkäter eller intervjuer vilket även möjliggör 

att insamlingsmetoden utvecklas under studien för att bättre fånga upp och förstå frågan, ett 

praktiskt exempel kan vara följdfrågor. Vi tycker även att detta metodval är väl lämpat för att 
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kunna finna de kausala samband mellan variabel och strategi som vi vill undersöka och 

förstå, detta möjliggörs genom de möjligheter en fallstudie ger uppsatsen. Sammanfattnings-

vis är styrkan i kvalitativt metodval möjligheten till en djupare förståelse, medan svagheten 

med metodvalet ligger i att  data som samlats in blir svår att jämföra med andra studier och 

därmed blir det svårt att dra generella slutsatser ifrån en kvalitativ studie (Saunders et al., 

2016, s. 168f). 

3.1.2 Val av fallstudie 

Yin (2003, s. 5)3 redovisar styrkor och svagheter med olika angreppsstrategier för uppsatser 

och vi drar slutsatsen att en fallstudie är bäst lämpat för forskningsfrågan i denna uppsats. 

Saunders et al. (2016, s. 169) nämner att en fallstudie är ett typexempel på kvalitativ studie. 

Forskningsfrågan är undersökande då den strävar efter att utforska hur företag har valt att 

utforma sin marknadsföringsstrategi. Enligt Saunders et. al (2016, s. 184) är en fallstudies 

syfte att förstå interaktionen och sambanden i det definierade forskningsobjektets verkliga 

miljö eller kontext och argumenterar även för att en fallstudie har möjligheten att skapa en 

djupgående och berikande empirisk bild av ett fenomen (2016, s. 185f). 

För att besvara vår forskningsfråga är ett grundläggande krav att det finns belägg för 

vår analys av resultatet. Vi uppnår detta genom tillgång till källmaterial, i vårt fall företagens 

egna berättelser, vilket är i enlighet med Teorell & Svenssons förslag (2007, s. 104). Kritik 

mot val av företag samt intervjuobjekt redovisas i för detta avsedda avsnitt (se vidare 3.4). 

Abstraktionsgrad, eller förankringen, handlar om det faktiska studieobjekten och hur nära 

eller långt ifrån de är den ursprungliga analysen och vad denna separation innebär för 

förklaringsgraden (Teorell & Svensson, 2007, s. 45ff). Genom att genomföra en fallstudie har 

vi direkt kontakt med företagen vilket ger oss närhet, tillgång till källmaterial och därigenom 

finns en direkt koppling till företagens val av marknadsföringsstrategi, vilket överensstämmer 

med ämnet för denna uppsats. 

Den kritik som riktas mot den valda studiestrategin menar att fallstudier inte produce-

rar någon generaliserad slutsats eller trovärdigt teoretiskt bidrag, vilket betraktas av Saunders 

et al. (2016, s. 185) som föråldrad kritik. Dock bör denna kritik tas i åtanke när forsknings-

frågan utformas och vad som skall studeras för att besvara denna. I den här uppsatsen beaktas 

att forskningsfrågan handlar om hur utvalda företag valt marknadsföringsstrategi vid 

lansering av produkter på ny marknad och syftar därmed inte att producera en generaliserad 

slutsats. Däremot har vi möjligheten till beskrivning av ett fenomen, marknadsföringsstrategi, 
                                                

3 För illustration, se bilaga 3. 
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studerat i dess verkliga miljö. Valet av att genomföra det empiriska arbetet i form av en 

fallstudie är därmed, enligt oss, lämpligt för att undersöka fenomenet och besvara uppsatsens 

fråga. 

3.1.3 Val av deskriptiv studie 
Företagens val av marknadsföringsstrategi beskriver i sin tur till vilken grad standardisering 

eller anpassning av marknadsföringen skett och därför används en deskriptiv studie. Vi anser 

att en deskriptiv studie är lämpad för att kunna svara på hur för att så grundligt som möjligt 

beskriva företagens strategiska val. Deskriptiva studier är bäst lämpade för att ge en exakt 

bild av en företeelse och kan ofta efterfölja explorativa studier då det kan vara nödvändigt att 

ha en klar bild av ett fenomen eller företeelse innan data börjar samlas in för att noggrannare 

beskriva fenomenet eller företeelsen (Saunders et al., 2016, s. 175). I detta fall anser vi 

företeelsen standardisering eller anpassning är väl beskrivet i tidigare forskning såväl som 

företags marknadsföringsstrategi. Däremot saknas en deskriptiv bild över våra företags 

marknadsföringsstrategiska val kopplat till Kotlers teori för att påvisa hur dessa val sker och 

vad som låg till grund för valda tillvägagångssätt.  

3.2 Avgränsningar 

Det är viktigt att kunna identifiera och bestämma vilka delar av ett fenomen som skall 

inkluderas eller utelämnas ur fallstudien för att bäst besvara forskningsfrågan (Teorell & 

Svensson, 2007, s. 98f). De avgränsningar vi valt att göra är att vi enbart ämnade besvara 

frågan hur företagen har valt att göra, vi analyserar därmed inte utfallet av det valda 

tillvägagångssättet. Vi är medvetna om att denna avgränsning kan ge ett resultat som inte är 

lika grundligt förankrat som om fler synsätt på marknadsföringsstrategierna också inkluderats 

i analysen, men vi bedömer att forskningsfrågan kan besvaras tillförlitligt under rådande 

omständigheter och med detta angreppssätt. Företagens strategier för lansering av en viss 

produkt ger oss den relevanta information som behövs för att svara på forskningsfrågan och 

möjliggöra en analys. 

Ytterligare en avgränsning vi valt att göra är att i stora delar exkludera begreppet kul-

tur. Vi redovisar vissa begrepp kopplat till kultur i avsnitt 3.4 vilket är en förutsättning för 

denna uppsats, framförallt vid val av företag och val av produkt. Då uppsatsen däremot avser 

att förklara hur företag väljer marknadsföringsstrategi anser vi att begreppet kultur i sin 

helhet är för stort för att ta med i denna uppsats. 
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3.3 Data och Datainsamling 

Insamlad data ger en teoretisk grund och relevant information för att studera och besvara 

forskningsfrågan. För att uppnå forskningens mål och syfte krävs även insamling av 

primärdata vilket vi fick direkt från anställda på företagen. Det finns fyra huvudsakliga 

tillvägagångssätt att samla in kvalitativ data till sin forskning enligt Saunders et al. (2016) 

och de är; observationer, intervjuer, enkäter och experiment. För denna uppsats har intervjuer 

valts för datainsamling. Vi anser att intervjuer är lämpligt då målet är att förstå hur företagen 

gjort sina strategiska val för marknadsföringen på en annan marknad än den inhemska.  Vid 

individuella intervjuer ges möjligheten till öppna frågor om de val som gjorts i marknadsfö-

ringen vilket kan ge grundlig förståelse för händelseförloppet som andra tillvägagångssätt 

inte uppnår. Möjligheten till följdfrågor och för respondenten att vidareutveckla sina svar är 

av stor vikt för att verkligen besvara vår fråga. 

3.4 Val och presentation av analyserade företag 

Vi har valt att undersöka företagen Echo och Sigma.4 Anledningen till valen av dessa två 

företag är att dessa företag gav oss tillgång till individer med högre positioner inom 

marknadsföring som varit villiga att ställa upp på intervjuer. Företagen kontaktades i första 

hand tillsammans med ytterligare företag inom samma bransch då de bedömdes som lämpliga 

för denna studie. I och med att urvalet skett baserat på tillgång och bekvämlighet finns det en 

risk att resultatet av studien inte blir representativt för andra liknande företag. I denna studie 

är det dock bedömt som försumbart då båda företagen i första hand kontaktades på grund av 

sina egenskaper och därför anses vara lämpliga för uppsatsens syfte. 

Båda företagen agerar inom en marknad med produkter som ger företagen incitament 

att standardisera såväl som möjlighet att anpassa. Produkterna kan placeras i ett spektrum 

vilket löper från kulturfria eller kulturbundna och beskriver hur starkt eller svagt en produkt 

är kulturellt förankrad i en specifik region. Den produktrelaterade beroendefaktorn benämns 

Product Cultural Specificity (PCS) (Codita, 2011, s. 82f).5 Kulturbundna produkter är 

förankrade i den lokala kulturen och det inkluderar faktorer som smak, lokala seder och vanor 

till skillnad från kulturfria produkter som är svagt eller inte alls knutna till lokal kultur 

(Codita, 2011, s. 82). Livsmedel och konfektyr6 är exempel på produkter som enligt PCS är 

starkt kulturellt förankrade, medan soft drinks (sv. läskedryck) är exempel på produkter med 

                                                
4 Echo och Sigma är fingerade företagsnamn som fortsättningsvis används i uppsatsen. 
5 För illustration, se bilaga 4. 
6 Konfektyr är en samlad term för alla typer av sötsaker(godis), exklusive ren choklad (NE, 2016). 
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mindre kulturell förankring än exempelvis konfektyr. Både Echos och Sigmas produkt finns 

inom PCS-spektrat för standardisering och anpassning varvid en gemensam analys av 

marknadsföringsstrategierna är möjlig trots att det inte är exakt samma produktkategori, men 

båda produkterna finns inom livsmedelssegmentet. Då dessa produkter finns inom jämförbara 

produktkategorier är det därmed möjligt att genomföra en gemensam analys av strategierna 

för denna uppsats. 

Echo producerar en alkoholfri juicedryck som är smaksatt med blandade frukter. Idag 

är företaget etablerat på den skandinaviska marknaden samtidigt som de arbetar med en större 

internationell expansion. Sigma är ett globalt livsmedelsföretag med flertalet produkter 

representerade på internationella marknader. Echo är väl anpassat som företag för denna 

uppsats forskningsfråga med många potentiella fördelar inom standardisering eller 

anpassning. Produkten som lanseras är en alkoholfri dryck som ger utrymme enligt PCS för 

antingen hög eller låg standardisering, men ger även mindre påverkan på yttre faktorer såsom 

lagar och riktad marknadsföring mot vissa grupper när expansion till andra marknader 

planeras. Sigma har många produkter i sin portfölj som innehar incitament för både 

standardisering och anpassning av marknadsföringsstrategierna. Av Sigmas produkter har vi 

valt att analysera strategin för en konfektyrprodukt som ännu inte lanserats på den 

skandinaviska marknaden (Danmark, Norge och Sverige), vilket även medfört ökat krav på 

anonymitet för Sigma i denna uppsats. Valet av en produkt är för att begränsa Sigmas 

marknadsföringsstrategi till en produkt och inte den generella strategin i företaget.  

Anledningen till varför vi har valt Skandinavien som huvudmarknad för Sigma är dels 

tillgången till intervjuobjekt med kunskap om den marknaden samt att en avgränsning är 

nödvändig då Sigmas internationella marknad är för omfattande för denna uppsats. Den 

skandinaviska marknaden möjliggör även analys då den de facto består av flera marknader. 

Vi intervjuade Echos marknadschef, Emma Eriksson7, då hon har god insyn i hur fö-

retaget arbetar med marknadsföringsstrategi, både inhemskt och internationellt. På Sigma 

intervjuades Sara Svensson8, “Category Manager”, det vill säga ansvarig person för 

produktkategorin vi ämnade undersöka och som därmed besitter kunskap om företagets 

marknadsföringsstrategier för denna produkt. I och med valet av nyckelpersoner med god 

insyn i respektive företags marknadsföringsprocesser bör erhållen data vara av god kvalité 

från personer med relevant bakgrund och insyn i företagen. 

                                                
7 Emma Eriksson är ett fingerat namn som fortsättningsvis används i uppsatsen. 
8 Sara Svensson är ett fingerat namn som fortsättningsvis används i uppsatsen 
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Då vi undersöker två företag finns det möjligheter till komparativ jämförelse dem 

emellan. Vårt fokus ligger i att undersöka marknadsföringsstrategierna hos båda företagen för 

att beskriva hur de gått till väga. Eventuella likheter och skillnader i strategierna används för 

analys och underbyggandet av uppsatsens slutsats. 

3.5 Intervjuguide 

Intervjuguiden är inspirerad av Borza och Borzas (2014) “The marketing strategies” och 

operationaliseringen presenteras utförligt under avsnitt 3.6.2. För att genomföra intervjuerna 

på sådant sätt att data av god kvalité kan insamlas användes semistrukturerade intervjuer över 

telefon för att möjliggöra intervjuerna trots långt fysiskt avstånd. Saunders et al. (2016, s. 

421ff) nämner några nackdelar med telefonintervjuer, en sådan nackdel är att det kan vara 

svårare att få kontakt och förtroende med intervjuobjekten om inte de är bekväma med valt 

intervjusätt. Denna nackdel löstes genom att erbjuda deltagarna flera val (telefon, Skype och 

liknande videosamtalstjänster) att genomföra intervjun genom. Båda deltagarna valde telefon 

för att genomföra intervjun. Telefonintervjuer har även använts för datainsamling i tidigare 

forskning (Saunders et al., 2016, s. 421f) varpå denna datainsamlingsmetod inte ska ses som 

en begränsning för reliabiliteten i uppsatsens primärdata.  

3.5.1 Val av semistrukturerade intervjuer 
Valet av semistrukturerad intervjuteknik gjordes då vi ville säkerställa att samla in data som 

var relevant för forskningsfrågan, dock utan att begränsa intervjuobjektets svarsmöjligheter. 

Förhoppningen med valt angreppssätt vid insamling av data är att deltagaren pratar fritt, och 

följdfrågor ställs för att kunna vidareutveckla svar och ge djupare förståelse (Saunders et al., 

2016, s. 391). 

Vi använde öppna frågor och undvek att nämna teoretiska begrepp för att inte förvirra 

intervjuobjektet då deras kunskap eller tolkning av dessa begrepp kan vara annorlunda än vår 

(Saunders et al., 2016, s. 406ff). Frågorna skickades ut via mejl till deltagarna innan 

intervjutillfället så det fanns möjlighet för dem att förbereda sig då vi ville säkerställa att få 

svar på de frågor som behövs för att operationalisera valda teorier. Målet för intervjuerna var 

att samla in en så komplett bild som möjligt av företagens marknadsföringsstrategiska val.  

Existerande problem med semistrukturerade intervjuer ska beaktas vid detta val. 

Saunders et al. (2016, s. 397) tar upp några viktiga punkter att ta hänsyn till. Då intervjuerna 

inte är standardiserade kan det skapa oro kring pålitligheten kring insamlade data. Denna 

osäkerhet är också relaterat till problem kring partiskhet (bias), det kan till exempel vara 
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intervjuarens sätt att betona ord eller frågeformulering som kan få intervjuobjektet att ändra 

sitt svar. Ett annat problem med semistrukturerade intervjuer som tas upp av Saunders et al. 

(2016, s. 397) är kulturella skillnader mellan intervjuare och deltagare som kan skapa 

missförstånd och leda till missvisande data. Slutligen, insamlad data är inte lätt att 

generalisera eller överföra till en annan part eller sammanhang då data är specifika för 

intervjuobjektet eller företaget. Dessa potentiella svagheter måste tas hänsyn till när vi 

utformar vår metod och val av frågor.  

Uppsatsens fråga är vald på ett undersökande sätt vilket enligt Saunders et al. (2016, 

s. 397) leder till att studien inte löper några större risker med någon av dessa ovannämnda 

problem. Då frågorna redovisas i bilaga 6 och operationaliseringen tydligt redovisas i avsnitt 

3.6 anser vi att osäkerheten kring frågorna minskar. Vi anser även att valet med semistruktu-

rerade intervjuer ger oss möjligheten att minska eventuella missförstånd eller övriga 

skillnader hos respondenten då det ger oss möjligheter att förklara frågor eller ställa 

följdfrågor.  

3.5.2 Kritik mot intervju 

Vid intervjuerna har äkthet (Teorell & Svensson, 2007, s. 104) inte utgjort ett problem då vi 

intervjuat representanter för företagets marknadsstrategier och källan är därmed autentisk. 

Händelseförloppet som studeras är inte tidskänsligt (Teorell & Svensson, 2007, s. 104ff) då 

förloppet är pågående och i vårt fall uppfattar vi inte att det har varit ett hinder då företagen, 

under förutsättningen anonymitet, kunnat prata om pågående processer vilket garanterar 

samtidighet. Det tredje steget tendens (Teorell & Svensson, 2007, s. 106), behandlar 

sanningsenlighet och pålitligheten i källan, detta måste vi som uppsatsförfattare vara 

aktsamma på då källorna kan anses som partiska i den mån att de är representanter för Echo 

och Sigma. Det är därmed i deras intresse att företaget har ett gott anseende utåt. I själva 

forskningsfrågans syfte är inte företagens anseende av större relevans då vi är intresserad av 

hur de gjort på ett så objektivt sätt som möjligt. Trots detta är implikationen av tendens 

viktigt att poängtera och vi har gjort bedömningen att Echo lider större tendens till att vara 

optimistiska då det är ett nystartat företag som i praktiken inte genomfört sin lansering än 

vilket gör att Echo kan vara påverkade av interna förhoppningar. Det sista steget beroende 

(Teorell & Svensson, 2007, s. 106) handlar om att källan bör vara sitt eget sanningsvittne och 

inte vara beroende av information från andra.  För vår studie är beroendet problematiskt då 

både Emma Eriksson och Sara Svensson inte gjort allt på företaget själva eller fattat alla 

beslut själva, i sammanhanget är det omöjligt för oss att säga att de är helt oberoende. 
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Området för intervjufrågorna borde inte varit av sådan känslighetsgrad att det finns 

skäl att tro att den information vi mottagit är en förvrängning av vad som faktiskt skedde. 

Genom att garantera båda företagen anonymitet samt att företagen inte ställt några krav på 

oss kopplat till val av ämne, resultat eller annat möjliggör för oss att vara kritiska och därmed 

säkerställer vi ett så objektivt resultat som möjligt. 

3.6 Operationalisering av teori 

För att kunna förstå hur ett företag har valt sin marknadsföringsstrategi på en ny marknad 

ställde vi frågor kopplade till de olika faktorer som beskrivits i teoridelen och illustrerats i 

figur 1. Det fanns svårigheter att hitta validerade intervjufrågor inom denna uppsats ramverk 

och omfattning kopplat till valda teorier i litteraturen, varför vi gjort egna frågor framtagna 

för att på bästa möjliga sätt matcha mot avsedd teoridel och därmed besvara forskningsfrå-

gan. Samtliga använda modeller redovisas i bilaga 1, 2, och 5. Frågeguiden redovisas i bilaga 

6. Den viktigaste bilagan för intervjufrågornas utformning är bilaga 5 då den fungerat som 

utgångspunkt för operationalisering av Kotler och är en av få publicerade artiklar som hade 

väl utformade frågor med teoretisk anknytning i just detta forskningsområde. 

För att svara på forskningsfrågan har vi operationaliserat teorin i intervjufrågor för att 

göra den teorianknytning som krävs enligt Teorell och Svensson (2007, s. 44f), vilket innebär 

att knyta studien som utförs till en mer grundläggande fråga. I vårt fall är det att knyta an mot 

syftet att undersöka hur två företag har valt att utforma sin marknadsföringsstrategi inför 

produktlansering på en ny marknad till den mer grundläggande frågan; Hur väljer företag att 

anpassa och/eller standardisera sin marknadsföringsstrategi på en ny marknad? Denna 

frågeställning har besvarats genom att utgå ifrån Kotlers fyra P:n i analysen – det vill säga 

hur de studerade företagen anpassat eller standardiserat de fyra P:n som bygger upp Kotlers 

teori. De faktorer som analyserats kan ses som en kausal eller förklarande teori, då den 

innehåller flera bestämda ordnade begrepp som har ett kausalt samband med varandra 

kopplat till en idé om vad som påverkar dem och varför (Teorell & Svensson, 2007, s. 44). 

Samtliga operationaliseringar syftar till att förklara de moment som illustreras i figur 

1. Då uppsatsen avser att förklara hur ett företag har valt att standardisera och/eller anpassa 

sin marknadsföringsstrategi ställs inte frågor direkt kopplat till dessa begrepp för att inte 

påverka, eller leda in, resultatet utan kringgå just dessa begrepp när frågorna operational-

iseras för intervjutillfället. Det bör även påpekas att då frågorna är operationaliserade av oss 

själva och därmed inte testade i tidigare studier kan eventuella feltolkningar av faktorerna i 
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denna uppsats finnas. För att minimera denna felmarginal redovisar vi i kommande avsnitt 

hur operationaliseringen genomförts och hur faktorer avses att tolkas kopplat till teorierna. 

3.6.1 Operationalisering av bakgrund och beslutsfaktorer 

Frågorna kopplat till företagens bakgrund ämnar besvara vilken tidigare erfarenhet som fanns 

inom företaget samt hur utbredd erfarenheten är. Genom att få svar på företagets generella 

inställning till marknadsföring av produkt/produktkategori och vilket fokus företaget har får 

vi allmän information om företagets bakgrund och inställning. Bakgrund och beslutsfaktorer 

används för att tydligare förstå företagets beslut och vad som kan ha påverkat valet. 

Bakgrunden syftar däremot inte till att förklara samtliga beslutsfaktorer utan ses enbart som 

ett stöd till förklarandet av vald marknadsföringsstrategi. Därutöver kommer vi få 

information om företagens målbild vid marknadsföringsstrategi vilket även kommer kunna 

användas i analysen för att påvisa skillnader i sagd strategi och utförd strategi. 

För beslutsfaktorer (Burke, 1984; Viswanathan & Dickson, 2007) avser frågorna att 

besvara om, eller vilka, stordriftsfördelar företaget såg med en internationell expansion samt 

vilka övriga fördelar såsom risker företaget identifierade innan. Frågorna kommer i 

kombination med bakgrundsfrågor att svara mot företagets marknadsföringsstrategi och är 

därför viktiga för att förstå hur valet genomfördes. Frågor gällande beslutsfaktorer och 

bakgrund är utformade för att mer exakt svara mot beslutsfaktorer som omnämns i figur 1 

och därigenom vara mer precisa frågor avseende företagets val vid expansionen. Målet var att 

undersöka mer exakt varför marknader har valts och baserat på vilka grunder, både positiva 

och negativa. Det ger oss den information som behövs för att kunna följa eventuella likheter 

och skillnader marknaderna emellan vilket är viktigt för att svara på forskningsfrågan. 

3.6.2 Operationalisering av Kotler 
För att undersöka standardisering eller anpassning har vi valt att dela upp de fyra P:n med 

tanken att få en deskriptiv beskrivning av hur företaget gjorde och om de valde att förändra 

något i sin strategi. Borza och Borzas (2014, s. 244) marknadsföringsstrategiska modell ”The 

Marketing Strategies”9 summerar Kotlers teori och ger ett förslag på operationalisering då det 

är avgörande för ett företag att förstå sina kunders behov och önskemål. För att operational-

isera dessa underfrågor har vi därmed valt att utgå ifrån “The Marketing Strategies” (Borza & 

Borza, 2014, s. 247), då modellen redan påbörjat en operationalisering av Kotlers fyra P:n. 

Borza och Borzas (2014) frågor är öppet ställda, men vi har försökt att utveckla dem för att 

                                                
9 För modell, se bilaga 5. 
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respondenterna skulle ha större möjlighet att utveckla sina svar. Det är även viktigt med 

frågor kopplade till båda marknaderna för att möjliggöra att analysera eventuella likheter och 

skillnader.  

Hur företaget valt att anpassa produkt enligt Kotlers marknadsföringsstrategi operat-

ionaliseras då det är viktigt att undersöka de delkomponenter och attribut som beskrivs i 

denna kategori. Vi ställde därför frågor på de delkomponenter och attribut vilka ska utforska 

faktorerna; hur produkten ser ut, vad produkten heter, vilket behov produkten skall 

tillfredsställa och vilka funktioner produkten skall innefatta. Dessa frågor är viktiga för att 

undersöka eventuella skillnader i företagets utformning av produkten för den nya marknaden 

och varför skillnaderna har skett.  

Frågor som avser att svara mot pris i Kotlers marknadsföringsstrategi har som syfte 

att ge information om hur företaget ser på värdet av sin produkt och hur de tror kunderna 

uppfattar denna aspekt. När vi ställt frågor direkt kopplat till pris har vi alltid försökt att ställa 

dem i generella termer och inte ta upp växelkursproblematik, till exempel så kan en fråga om 

prisanpassning utformas enligt principen om ceteris paribus, alla utomstående variabler 

likställs. Vi ställde även frågor kopplat till distribuering av produkten/produktkategorin.  

Operationaliseringen av påverkan handlar om vad företaget gör för att övertyga kon-

sumenten om att deras produkt är den rätta för dem och varför de bör köpa den. Ett företag 

har många verktyg till sitt förfogande för att synliggöra detta budskap och för att operational-

isera detta ställdes frågor riktade mot; vilka mediekanaler används, vilka budskap företaget 

försöker skicka ut, var och när dessa budskap synliggörs för konsumenten och om det finns 

någon relevant lärdom att ta med sig från hur konkurrenter har gjort på samma marknad eller 

i liknande situationer. 

Frågorna som avsåg operationalisera plats ställdes inom; var produkten säljs, är det 

enbart genom storköp, mindre butiker eller någon annan plats, men även om det är någon 

särskild plats i butiken produkten placeras på. Även om företaget valt att det bara är vissa 

platser som produkten får finnas på eller om det är upp till inköpare/importör att själv beställa 

produkten. 

3.6.3 Operationalisering av standardisering och anpassning 
Då uppsatsens fråga handlar om hur företag Echo och Sigma standardiserar och/eller 

anpassar marknadsföringen av deras produkter krävs en operationalisering av begreppen för 

att analys av insamlad data skall möjliggöras. I intervjun försöker vi att utröna om företagen 

valt alternativa tillvägagångssätt i utformningen av marknadsföringsstrategin för att lösa 
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problem som kopplats till respektive marknad. Således operationaliseras begreppen 

standardisering och anpassning genom att frågor ställdes om Echo och Sigma förändrade 

strategi efter marknadens hinder och övriga utmaningar. 

Standardisering och anpassning är beskrivningar/beteckningar för tillvägagångssätt, 

medan Kotler är ren teori. Därför presenteras ingen kritik mot standardisering och 

anpassning. Contingency är beroende på och därför redovisas kritik där. 

3.7 Kodning av data 

Efter att intervjuer utförts har insamlad data transkriberats för att underlätta analysen av data i 

uppsatsen. För att kunna ta till sig av materialet har vi läst igenom ett par gånger och 

nyckelord och fraser som dyker upp i svaren noteras. Genom att göra detta kan vi lättare 

utvinna vad som är viktigt och av intresse för fortsatt bearbetning.  

I vårt fall letar vi efter när den intervjuade pratar om skillnader och avvikelser i sitt 

tillvägagångssätt i marknadsföringsstrategin. De nyckelord och kategorier som vi använt vid 

kodning av intervjuerna är kopplat till Kotlers fyra P:n: produkt, pris, påverkan (promotion) 

och plats. Det vill säga hur företagen har valt att gå tillväga på marknaderna, är det likheter 

eller skillnader. För produkten innebär det exempelvis att beroende på vilket svar vi får i 

intervjun så gör vi en tolkning, skiljer sig produkten på olika marknader tolkas det som att 

produkten är anpassad och om produkten är densamma tolkas det som att produkten är 

standardiserad. Denna tolkning går igenom överlag i uppsatsen. 

Vi kommer inte att tolka eller analysera om företagen har gjort rätt eller fel i och med 

avgränsningen till att uppsatsen inte innefattar strategins utfall utan tolkningen och analysen 

är fokuserad på hur företagen har valt att utforma strategin. Vi använder därmed vår tolkning 

för att analysera och kategorisera de uttalande som gjorts under intervjuerna efter de 

teoretiska ramverk som ligger till grund för vår analys (Kotler, standardisering och 

anpassning). Vidare sammanställdes Kotlers fyra P:n kopplat till standardisering och 

anpassning för att därefter användas för att påvisa hur företagens marknadsföringsstrategi var 

genomförd. Det var i sammanställningsskedet av analysen som contingency användes för att 

påvisa likheter och skillnader i företagens resultat. 

Beslutsfaktorerna användes för att förstå företagen och därigenom deras förväntade 

utfall. På så sätt kan vi även identifiera skillnader samt komma med förslag då vi kan 

analysera dessa potentiella skillnader. 
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3.8 Reliabilitet, validitet och forskningsetik 

Reliabilitet och validitet är centrala begrepp för bedömning av kvalité på forskning inom de 

flesta vetenskapsområden. Reliabilitet handlar om upprepning och konsistens, kan en annan 

forskare replikera studien och uppnå samma resultat anses studien vara tillförlitlig och 

pålitlig. Validitet handlar om lämpligheten av de mätverktyg som används för forskningsfrå-

gan, exempelvis för prövning av hypoteser (Saunders et al., 2016, s. 202).  Validitet är av stor 

betydelse för denna uppsats då vi valt att göra en fallstudie med två deltagande företag. 

Att respektera Echo och Sigmas val av anonymitet och belysa respondenternas möj-

lighet att avstå från att svara på en fråga är viktiga principer att hålla fast vid (Saunders et al., 

2016, s. 255). Detta måste uppfyllas för att det förtroende som finns parter emellan inte skall 

raseras. Vi är medvetna om att både företagens och intervjuobjektens identitet är konfidentiell 

då vi fått tillgång till information som i vissa fall är företagsspecifik. Därmed måste denna 

studie hantera företagsinformation varsamt vilket hanterades genom att inte ställa frågor om, 

för studien, irrelevanta ting utan istället fokuserade på operationaliseringen av uppsatsens 

frågeställning (Saunders et al., 2016, s. 255). Forskning genom intervjubaserad teknik öppnar 

upp för flera etiska dilemman, exempelvis hur intervjuerna genomförs (Saunders et al., 2016, 

s. 256).  

Det är viktigt att analysens data tolkas objektivt, vilket inkluderar att inte vara selektiv 

i det vi väljer att presentera (Saunders et al., 2016, s. 259). Detta har till viss del utgjort ett 

problem i databearbetningen då alltför företagsspecifik primärdata eller sekundärdata inte 

kunnat redovisas. Vi har löst detta genom omskrivningar av eventuell känslig data vilket inte 

påverkat resultatet i uppsatsen då vi fortfarande kunnat redovisa relevant information tack 

vare anonymitet för Echo och Sigma. Vi har varit konsekventa med våra alias genom hela 

uppsatsen för att inte avslöja deltagarna så väl som att för exakta beskrivningar av företagen 

har undvikits för att inte ge indikationer eller ledtrådar om vilka företag det faktiskt handlar 

om. Vi har inte haft något krav på motprestation från företagen förutom att delge de resultat 

vi kommit fram till. I och med detta har objektiviteten i analysen bibehållits och inte 

påverkats av ställda krav från företagen. 
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4 Resultat 
Den presenterade empiriska studien är baserad på insamlad data kopplat till företagen och 

sammanställs i detta avsnitt. Fallstudierna är baserade på två företag, Echo och Sigma, vilka 

översiktligt presenteras i avsedda avsnitt innan identifierade fynd redovisas.  

4.1 Fallstudie - Företag Echo 

Echo är ett nystartat företag med fokusverksamhet på en juicedryck som redan från början är 

tänkt att vara en global produkt riktad mot en nischad premiummarknad. Echos ledord ska 

synas i allting de gör, från produkten till konsumentgrupperna Echo riktar in sig på (Echo 

företagsinformation, 2016). Juicedrycken är tänkt att fungera till både vardag och fest när 

konsumenterna vill ha någonting extra utan att behöva dricka exempelvis energidryck med 

tillsatser. Idag säljs drycken på den skandinaviska marknaden genom caféer, restauranger och 

mindre återförsäljare. Echo har även tecknat avtal med större grossister. Företaget letar aktivt 

efter nya marknader och inom två år är tanken att företaget ska finnas på flera marknader. 

4.1.1 Bakgrund & beslutsfaktorer 
Echos utgångspunkt är att rikta in sig på en specifik konsumentgrupp som de själva kallar den 

urbana människan. Echos avsikt är att nå denna specifika konsumentgrupp på de marknader-

na där de vill finnas. Emma Eriksson menar att denna grupp är relativt homogen världen över 

och endast små justeringar i marknadsföringen behöver göras för att nå dem på deras lokala 

marknader. Ett exempel på gruppens karaktäristiska som betonas är dess miljömedvetenhet 

och hur den påverkar vilka produkter de eftersöker. Emma Eriksson beskriver; ”... man 

räknade med att det som fungerar i Sverige, samma målgrupp, det kommer även fungera i 

Mellanöstern. Eller i London, eller i Portland, eller i…”.  

Echos strategi fordrar expansion och hur detta genomförs är en viktig beslutsfaktor 

för företaget då målet är att ta en liten del av en global marknad på grund av produktens 

nischade egenskaper eller roll. Målet för expansion är satt till 18 marknader totalt inom två år 

vilket kräver en fortsatt hög expansionstakt. Valet av ny marknad baseras mycket på tidigare 

erfarenheter inom företaget och när bra kontakter knyts. Echo styrs av ekonomiska incitament 

på nya marknader vid expansion, men kontakter och tillgång till distributörer som tror på 

produkten kan också vara en viktig faktor. 

Echos expansion till Mellanöstern valdes då det finns mycket kunskap om den mark-

naden inom företaget sedan tidigare. Ingen extern marknadsundersökning har gjorts utan 

möjligheter och problem har analyserats internt. En annan faktor som bidragit till expansion-
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en till Mellanöstern var kontakten med lokala myndigheter, en viktig aspekt då krav kan 

förändras beroende på vilken instans Echo vänder sig till. Ett exempel som gavs var att regler 

och förhållningssätt i Mellanöstern inte alltid är tydliga för Echo, trots att de har goda 

kunskaper och erfarenheter om marknaden sedan tidigare. Förhandlingsmöjligheterna med 

dessa instanser är små och företaget väljer därför att följa de regler och direktiv som finns för 

att underlätta exempelvis tullprocesser. 

4.1.2 Echo och Kotlers fyra P:n 

4.1.2.1 Produkt 
Echos produkt är enligt dem själva unik och inte heller kulturellt förankrad. Det finns 

substitutprodukter, men ingen produkt liknar deras enligt dem själva. Produkten tillhör ett 

ganska generellt produktsegment, men Echos mål är att tydligt profilera produkten som en 

“premium non-alcoholic drink”. 

Vid den planerade lanseringen av produkten i Mellanöstern har Echo fått ta hänsyn till 

lokala regler gällande drycker. Om produkter skall importeras får det inte finnas något spår 

av alkohol i produkten. När Echo tar fram en av smakerna i drycken, använder de etanol i 

framställningen. Echo tvingades att ändra på denna process för att kunna sälja produkten i 

Mellanöstern då framställningen med etanol hade gett utslag på de tester som görs där. 

Ursprunget är viktigt för marknadsföringen i både Sverige och Mellanöstern, men i 

Mellanöstern har företaget valt att vara ännu tydligare genom att sätta den svenska flaggan på 

flaskans etikett vilket är något som aldrig skulle göras i Sverige. 

4.1.2.2 Pris 
Endast små skiftningar i priset existerar, där mycket beror på vem som utför försäljning, vad 

distributörer säger, material och liknande kostnader, men skillnaden är negligerbar och 

påverkar inte Echos slutpris hos konsumenten på de olika marknaderna. Priset används inte 

för att vara en konkurrensfördel. Då produkten ligger inom segmentet premium innebär det 

att kunderna är beredda att betala ett högre pris. Det innebär dock inte att företaget kan sätta 

vilket pris som helst på marknaderna. 

4.1.2.3 Påverkan 
Echo använder inga traditionella marknadsföringskanaler utan utgår nästan uteslutande från 

sin egen plattform och sociala medier. Företaget rekryterar även brand ambassadors, oftast 

kända personer, vilka i sin tur är en marknadsförare för produkten främst via sociala medier. 

Dessa personer varierar beroende på var i världen juicen avses marknadsföra. 
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Även om Echo anser att det är samma kundgrupp i Mellanöstern och Sverige attrahe-

ras grupperna av olika saker. I Sverige attraheras kunderna av en mer nedtonad och mindre 

färgstark marknadsföring, medan det i Mellanöstern används ett mer färgstarkt och “flashigt” 

uttryck. Echo anser att budskapet inte anpassas i sin marknadsföring beroende på marknad, 

men att de kan dra nytta av att vara ett svenskt företag på marknaden i Mellanöstern. 

Skillnaden i påverkan kan uttrycka sig genom reklamen, i Mellanöstern används exempelvis 

endast personer med skandinaviskt utseende, medan i svensk reklam används personer med 

diversifierad etnicitet. 

4.1.2.4 Plats 
Echo försöker nå sin kundgrupp genom att använda sig av trendiga caféer, food trucks och 

livsmedelsbutiker. I Mellanöstern är det större fokus på “cafébarer”, vilket är ett format som 

inte finns i samma utsträckning på den svenska marknaden, Emma Eriksson säger; 

”...motsvarande ställe i Mellanöstern kan vara en bar i en restaurang […] i ett hotell på rätt 

gata. Så det blir ett annorlunda upplägg då”. Gemensamt för båda marknaderna är att Echo 

försöker vara mycket selektiva i var produkten finns. 

4.2 Fallstudie - Företag Sigma 

Under Sigmas historia har de växt från en småskalig livsmedelstillverkare till ett globalt 

företag med flera välkända varumärken. Idag har Sigma verksamhet i mer än 60 länder med 

hundratals kontor och fabriker som erbjuder en stor variation av olika produkter inom 

livsmedelsbranschen, bland annat konfektyr (Sigmas hemsida, 2016). Sigma kommer att 

lansera en ny produkt inom konfektyrsegmentet på den skandinaviska marknaden under 

2016. Sigmas fokus för den nya produkten är att fylla det konsumtionsbehov som uppstår, 

occasion10, och är därför inte avsedd för en speciell kundgrupp i de skandinaviska länderna 

utan snarare att tillfredsställa behov vid själva köptillfället. 

4.2.1 Bakgrund och beslutsfaktorer 
I Sigmas fall var anledningen till att lansera den nya produkten på den skandinaviska 

marknaden att fylla ett potentiellt gap på marknaden vilket visat sig i marknadsundersökning-

ar. Styrkan i Sigmas varumärke används för att introducera produkten till konsumenter vilka 

redan känner till varumärket. Sara Svensson beskriver; ”vi ser att det finns en stor potential 

för tillväxt och det finns ett gap i marknaden som vi gärna vill täppa till […] Vi är redan 

                                                
10 Begrepp Sigma använder för att beskriva köptillfället 
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etablerade så det blir mer en ‘segment-extension’”. Sigma anser att deras konkurrensfördel 

framförallt sitter i det starka varumärket som gör det lättare för kunderna att köpa produkten. 

För Sigma innebär lanseringen av den nya produkten att marknadsföringsavdelningen 

tagit kontakt med motsvarande avdelningar i Europa i syfte att dra lärdom av deras 

erfarenheter vid lanseringen av produkten, som exempelvis hur kunderna har sett ut och var i 

butiken produkten är placerad. Sara Svensson förklarar; ”Hur kan jag applicera information-

en jag får från tidigare länder som har lanserat och applicera den på vår marknad”. 

4.2.2 Sigma och Kotlers fyra P:n 

4.2.2.1 Produkt 
Sigma har valt att använda en standardiserad storlek på produktens förpackning för den 

skandinaviska marknaden. Utseendemässigt är förpackningen densamma på alla marknader, 

inklusive den skandinaviska, där tanken är att utnyttja produktens varumärke och skapa 

igenkänningsfaktor hos konsumenterna samt även dra stordriftsfördelar i produktionen.  Sara 

Svensson nämner; ”vi vill att man ska kunna hitta samma produkter och igenkänningsfaktor 

överallt i alla marknader där du råkar befinna dig på”. 

4.2.2.2 Pris 
Sigma gör förändringar i priset på de olika marknaderna där små anpassningar sker för att 

bemöta skillnader mellan de skandinaviska länderna. I Norge är konsumenterna inte lika 

priskänsliga och accepterar ett högre pris. I Danmark är konsumenterna mycket priskänsliga 

och det är vanligt att konsumenterna köper produkter inom segmentet på kampanjpris, därav 

blir genomsnittspriset lägre. Prisnedsättning kombinerat med promotion används flitigt av 

Sigma. Sverige hamnar mitt emellan Norge och Danmark i prissättningen. Det är viktigt att 

produkten inte kostar mer än konkurrenternas motsvarande produkt oavsett marknad enligt 

Sara Svensson. 

4.2.2.3 Påverkan 
Sigma använder traditionella kanaler för sin marknadsföring, exempelvis TV och events i 

butik, men även modernare strategier som webb-TV och sociala medier. De använder samma 

verktyg som konkurrenterna använder, däremot skiljer det länderna emellan då produkten 

ifråga är till olika grad familjär beroende på var i Skandinavien den inhandlas. I Sverige och 

Norge är det tilltänkta segmentet av motsvarande produkter tydligt och etablerat, i Danmark 

är det däremot inte det. I Danmark har marknadsföringen anpassats för att visa konsumenter-

na hur produkten skall användas. En utmaning är att förmå konsumenter som är lojala till 
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Sigmas konkurrenter att prova Sigmas produkter. Denna typ av produkter associeras ofta med 

spontanköp och för tillfredsställelse av direkta behov är kunder mer benägna att köpa något 

de känner igen, enligt Sara Svensson. Det tilltänkta segmentet är nytt på marknaden vilket 

betyder att Sigma huvudsakligen fokuserar på att få sina redan lojala konsumenter att prova 

denna alternativa konfektyrprodukt snarare än att försöka locka kunder från konkurrenter. 

4.2.2.4 Plats 
När Sigma placerar produkten fokuserar företaget enligt Sara Svensson på platsen i själva 

butiken, det vill säga placeringen i förhållande till liknande produkter, närhet till kassor, men 

även i förhållande till Sigmas andra varumärken och produkter. Exakt hur produkten placeras 

strategiskt skiljer sig nordiska länder emellan, i Sverige och Norge där produkterna är 

etablerade finns det en tydlig plats på hyllan, men eftersom segmentet inte är etablerat i 

Danmark så är placeringen inte lika självklart. Där matchas produkten med de produkter 

Sigma vill att den skall agera substitut till för att bli ett alternativ för det tilltänkta konsumt-

ionstillfället i butiken. 
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5 Analys 
I detta avsnitt analyseras företagens valda marknadsföringsstrategi och hur företagen har 

valt att genomföra denna med grund i figur 1. Först analyseras företagens bakgrund och 

beslutsfaktorer följt av Kotlers fyra P:n. Företagens resultat kopplas därefter till standardi-

sering, anpassning och contingency vilket därefter sammanfattas i Tabell 1. 

5.1 Bakgrund och beslutsfaktorer 

Både Echo och Sigma anser sig vara relativt standardiserade i sina marknadsföringsstrategier 

då båda företagen säger att de säljer samma produkt fast på en ny marknad. Då båda 

företagens produkter innehar incitament för både standardisering och anpassning ser 

företagen större fördelar med standardisering där detta är möjligt. 

För båda företagen finns det ekonomiska incitament att expandera verksamheterna, 

antingen för att nå sin kundgrupp på andra marknader eller att fylla ett identifierat tomrum på 

marknaden. Hur företagen utför denna expansion skiljer sig däremot åt. Echo expanderar 

snabbt med hjälp av intern kunskap och möjligheten till nya kontakter som tror på deras 

produkt. Det gör att expansionen både är planerad och slumpmässig i och med att företaget 

snabbt kan ta till sig nya möjligheter när de uppstår. Sigma använder kunskap och 

undersökningar, det var exempelvis genom en marknadsundersökning som marknadstom-

rummet lokaliserades. Därefter använder Sigma företagets interna kompetens för att dela 

information om vad som varit lyckat på tidigare marknader. Båda företagen faller därmed in i 

Burkes (1984), och Viswanathan och Dicksons (2007) teorier då empiri tydligt visat att de 

båda tagit exogena så väl som endogena faktorer i beaktande vid utformning av marknadsfö-

ringsstrategin. 

Vidare har Echo inte ännu ett etablerat varumärke, vilket Sigma har, varför Echo inte 

kan utnyttja varumärket som en lika stor fördel i sin marknadsföringsstrategi. Då Echo har 

behov av att nå sin tilltänkta kundgrupp på flera marknader finns det incitament att fortsätta 

bygga varumärket för att långsiktigt skapa en igenkänningsfaktor som gör det lättare att 

överföra sådana fördelar gentemot konkurrenterna, vilket kan tolkas som en positiv möjlighet 

till standardisering av strategiska val. Sigma har redan påvisat vikten av varumärket då det är 

en viktig faktor vid lanseringen av den nya produkten. För Echo finns det fördelar i att de 

redan har identifierat sin kundgrupp och därmed kan påbörja utformandet av en strategi 

vilken matcher mot kundgruppens likheter, vilket stämmer väl överens med Viswanathan och 

Dicksons teorier (2007) vilka talar för standardisering. För Echo bör det betyda att oavsett 
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vilken marknad nästa expansion sker till så finns det underliggande faktorer i kundresponsen 

som är likartade och därför gynnas av en standardiserad marknadsföringsstrategi. 

En svårighet för Echo är att kravet på nya marknader kommer innebära olika mark-

nadslandskap vilka kan komma att kräva bredare kunskap om olika marknader. Skillnaderna 

kan innebära svårigheter att lyfta över befintliga konkurrensfördelar som fungerar till nya 

marknader och ställer därmed krav på anpassning. Sigma står inte inför samma utmaning då 

lanseringen av ett nytt segment sker på marknader där de redan är etablerade. Det bör även 

påpekas att Sigmas grundliga marknadsundersökningar till stor sannolikhet även fångar upp 

problem inom ekonomisk frihet (Viswanathan & Dickson, 2007), exempelvis juridiska eller 

andra marknadshinder, på ett tidigare skede än Echo. Sigma har med andra ord en potentiell 

fördel i att redan finnas på flera marknader där informationen kan delas inom företaget för att 

underlätta framtida beslut, exempelvis inom Kotlers fyra P:n (2010), där kunskap och 

erfarenhet redan finns dokumenterat. Det blir därmed en tydlig koppling mellan Burke (1984) 

och Viswanathan och Dicksons (2007) teorier där kunskap inom marknad och företaget finns 

vilket sedan kan appliceras till standardisering där det finns möjligheter att lyfta över 

konkurrensfördelar. För Echo kan Sigmas välgrundade lanseringsprocess vara incitament att i 

framtiden utveckla marknadsundersökningar för nya marknader baserat på den kunskap som 

erhållits snarare än att fortsätta med interna analyser och beslut. 

5.2 Företagen och Kotlers fyra P:n 

Det går att argumentera för att både Echo och Sigmas produkter är unika i sina avsedda 

segment. Båda produkterna ingår i kategorin livsmedel, men företagens strategier kopplat till 

Kotlers fyra P:n skiljer sig åt. Trots att Echo anser sig standardisera sin produkt sker ändå en 

anpassning i produktionen av drycken för att underlätta expansion. Sigmas produkt kommer 

till den skandinaviska marknaden i en storlek och i ett utförande. Det stämmer väl överens 

med Sigmas uppfattning om att produkten är standardiserad då inga förändringar skett i 

produktens utförande. Att Echo väljer att anpassa produkten kan tydas som ett sätt att kringgå 

juridiska problem och komplikationer, vilket gjordes genom att etanol uteslöts ur produktion-

en av produkten i Mellanöstern. Sigmas standardisering kan tydas som ett effektivt sätt att 

använda stordriftsfördelar i produktionen och därigenom sänka produktionskostnaderna. 

Prismässigt finns argument för standardisering och anpassning hos båda företagen. 

Echo har valt att lansera sin produkt i ett premiumsegment där kunderna är mindre 

priskänsliga och det underlättar i sig för standardisering då priset kräver mindre justering på 

nya marknader. Priset skiljer sig inte nämnvärt mellan olika marknader och vi anser det 
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därmed vara standardiserat då Echo inte arbetar aktivt med pris som en konkurrensfördel. 

Sigma har tre olika priser beroende på marknad inom Skandinavien vilket innebär att Sigma 

har möjligheter att anpassa priset med olika kampanjer för att ytterligare påverka kunderna att 

köpa deras produkt. Skulle Echo välja att göra på liknande sätt kan det finnas risker i att 

skada varumärkets nischning och de värderingar som associeras med produkten. 

Echos tillvägagångsätt och kanaler är likartade mellan marknader, även om valet av 

ambassadörer kan skilja sig åt. En tydlig anpassning sker där Echo väljer att utnyttja det 

svenska ursprunget på vissa marknader, men inte på andra. Användandet av ett mer färgstarkt 

uttryck på marknaden i Mellanöstern är ytterligare ett exempel på hur påverkan anpassas för 

att matcha mot den tilltänkta kundgruppen trots deras påstådda likheter. Sigma använder en 

traditionellare form av marknadsföring genom exempelvis Tv-reklam som är standardiserad 

över alla marknader, förutom språkmässigt. Sigma anpassar däremot reklamen efter kunderna 

i Danmark för att skapa tydligare förståelse över hur produkten ska användas då denna 

kunskap saknas idag, vilket kan förklaras av att produktsegmentet inte är etablerat där än. 

Just i detta fall finns det stora skillnader mellan Echo och Sigma där Echo anser sina kunder 

vara medvetna och därför väljer deras produkt, medan Sigma i vissa fall känner sig tvingade 

att utbilda kunden i hur deras produkt ska användas på korrekt sätt. Båda företagen anses 

falla in i valet av anpassning i Kotlers påverkan. 

För Echo är det viktigt att produkten säljs på “rätt” platser för att nå sin tilltänkta mål-

grupp. Trots att marknaden i Mellanöstern skiljer sig från den svenska placerar Echo sin 

produkt på motsvarande platser, även om dessa platser inte är identiska på marknaderna, 

vilket följer en standardiserad strategi. Det går därmed att argumentera för att Echos strategi 

gällande plats är standardiserad trots att Emma Eriksson säger att det är skillnad på 

marknaderna, dock med förbehållet att Echo på den svenska marknaden söker mer 

samarbeten med grossister varpå plats kan komma att ändras i framtiden. Sigmas val av plats 

på den skandinaviska marknaden anpassas då marknaden i Danmark kräver detta för att 

tydliggöra produktsegmentet för de danska kunderna. 

5.3 Sammanfattning av analys 

Vår analys visar att båda företagen standardiserar sin marknadsföring där de kan, men också 

bejakar skillnader mellan marknader och anpassar delar av strategin för att vara så 

konkurrenskraftiga som möjligt. Tabell 1 redogör för en sammanfattning av de fynd denna 

uppsats presenterat. 
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Tabell 1:  

Sammanfattning av företagens marknadsföringsstrategi i enlighet med Kotlers fyra P:n. 

 Echo Sigma 

Produkt Anpassad Standardiserad 

Pris Standardiserad Anpassad 

Påverkan Anpassad Anpassad 

Plats Standardiserad Anpassad 

 

Analysen visar att båda företagen är så kallade “Middle of the Roaders” enligt Coditas teorier 

(Codita, 2011). Det betyder att båda företagen inser fördelarna med både standardisering och 

anpassning och använder båda delarna av spektrumet, det vill säga contingency. Företagens 

behov av att anpassa sina marknadsföringsstrategier stämmer väl överens med Buzzels 

(1968), Papavassiliou och Stathakopolous (1997) såväl som Coditas (2011) teorier.  

I detta fall anser vi att Echo har mer standardiserade marknadsföringsstrategi än 

Sigma. Den stora skillnaden ligger i att Sigma anpassar sin strategi speciellt för Danmark då 

den marknaden skiljer sig nämnvärt från Norge och Sverige. Sigmas val att anpassa sig för 

den danska marknaden kan tyda på att en standardiserad produkt och därigenom stordrifts-

fördelar i produktionen kan ge företaget större ekonomiska incitament till anpassning av 

marknadsföringsstrategin (pris, påverkan, plats) i övrigt. För Echos del finns det därmed 

anledningar att undersöka incitament att standardisera produkten, exempelvis genom att 

använda samma produktionsfaktorer på samtliga marknader. Det skulle även, med stor 

sannolikhet, innebära att Echo inte behöver justera produktionen för kommande nya 

marknader. 

Marknaden är den beslutsfaktor i förutsättningarna vilken tolkas viktigast för båda 

företagen. För Echo på grund av att kundgruppen är mindre och därmed måste nås på fler 

marknader och för Sigma av att det finns ett identifierat tomrum och därmed ett nytt segment 

att fylla på marknaden. Företagens organisation är en annan viktig faktor som också skiljer 

dem åt. Sigmas möjligheter att använda ett välkänt varumärke, en storskalig produktion och 

tillgång till marknadskunskap ger dem incitament att använda standardisering i överföringen i 

sina konkurrensfördelar i större skala. Echos möjligheter att fånga upp kundgruppens likheter 

och deras möjligheter att bygga ett varumärke som känns igen oavsett var i världen 
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kundgruppen finns är huvudsakliga skäl för Echo att standardisera sin marknadsföringsstra-

tegi. 

Produkt tolkas som den viktigaste faktorn för båda företagen, dock på olika sätt. För 

Echo är produkten och dess egenskaper det som gör att deras kundgrupp kommer välja just 

dem. För Sigma är produkten standardiserad för att minska kostnader och ge konsumenterna 

ett välkänt varumärke när köptillfället uppstår. Därefter argumenterar vi för att båda 

företagen anser att platsen är av vikt. Echo, återigen för att nå sin medvetna kundgrupp och 

Sigma för att kunna matcha mot det köptillfälle som uppstår och inte riskera att inte finnas 

där konkurrenterna finns när occasion uppstår. 

Båda företagen använder grundade strategiska val vilket kan konstateras utifrån ana-

lysen. För att garantera att både Echo och Sigma skall nå den önskade kunden på den nya 

marknaden har de strategiskt anpassat produkten där det krävts och där det funnits 

möjligheter har konkurrensfördelar från andra marknader överförts till den nya. Därför 

argumenterar vi för att båda företagen har sett anpassningarna som en nödvändighet för 

produkterna ska vara framgångsrika och nå den tilltänkta kundgruppen. 
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6 Slutsats 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur två företag har valt att utforma sin marknads-

föringsstrategi inför produktlansering på en ny marknad för att besvara frågan; Hur väljer 

företag att anpassa och/eller standardisera sin marknadsföringsstrategi på en ny marknad? 

Trots att både Echo och Sigma nämner att de är standardiserade kan vi konstatera i vår analys 

att båda företagen faller in i contingency i sina marknadsföringsstrategier. De standardiserar 

sin strategi där det är möjligt, men inser fördelarna med anpassning för att vara konkurrens-

kraftigare på en ny marknad; detta tydliggörs i vår analys där Echo och Sigma anpassat minst 

två av Kotlers fyra P:n vardera. Att företagen valt att använda contingency trots sin uttalade 

vilja att standardisera kan tyda på att standardisering är olämpligt att använda för företag med 

intresse av att finnas på fler marknader i dagens globaliserade värld oavsett företagsstorlek 

eller produktattribut. Vår fallstudie har visat att företagen är tvingade att anpassa sin 

marknadsföringsstrategi för vara säkra på att attrahera den utvalda kundgruppen. Således 

anser vi att anpassning inte är ett val utan ett krav. Fullkomlig standardisering är därmed en 

utopi som är ouppnåelig för internationella företag i dagens globala värld och anpassning är 

ett nödvändigt ont för att verka på flera marknader internationellt. 

Forskningsfrågan är följaktligen besvarad, dock går ingen generell slutsats att dra på 

grund av studiens förutsättningar, vilket tidigare diskuterats. Vår studie, trots sin begränsning, 

visar att det finns anledning att ta hänsyn till företags karaktäristika vid studerandet av 

marknadsföringsstrategi. Dessa karakteristika kan påverka förutsättningarna för både 

standardisering så väl som anpassning av marknadsföringsstrategin och hur väl denna kan 

genomföras. Förhoppningen med detta arbete är att bidra med underlag och inspiration till 

framtida forskning inom hur marknadsföringsstrategi kan studeras som ett fenomen och 

vidareutveckla de teorem som inkorporerats i analysen. Det är värt att återigen påpeka 

kritiken mot contingency och svårigheten i mätbarhet hos faktorerna. Att undersöka företag 

eller produkter utifrån ett konkret koncept av marknadsföring för att sen koppla flera faktorer 

i ett bredare perspektiv är en god utgångspunkt för att förstå företags tillvägagångssätt bättre. 

Ytterligare utveckling av contingencyteoremet genom att identifiera mätbara faktorer är 

därmed också önskvärt som framtida forskningsområde. 
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Bilaga 6 
Frågor 
Nedan följer samtliga basfrågor (det vill säga att eventuella följdfrågor ej redovisas här då 
dessa inte går att förutse på förhand, och återfinns istället i transkriberingen av utförd 
intervju) samt vad frågan ämnar operationalisera. Först är bakgrundsfrågor som ämnar ge 
information om företag x och deras sätt att bedriva sin verksamhet. Nästa steg i intervjun är 
beslutsfaktorer som skall hjälpa till att förklara bakgrunden till deras tillvägagångssätt, detta 
efterföljs av faktorvariabler som är marknadsanalysens faktiska utfall och vad som är viktigt 
enligt företag x. Slutligen är frågorna utformade efter Kotlers marknadsföringsstrategi 
uppdelade efter modellens fyra P:n som skall ge oss insikt i hur produkten anpassas till olika 
marknader.  

 

BAKGRUND 

Saunders et al. förslag och Coditas (2011, ss. 240-244) forskningsfrågor 

Hur skulle du beskriva företagets generella inställning till marknadsföring av produkt 

runtom i världen? 

Vilken Produktkategori är företagets fokus? 

Vilka länder finns ni i? 

Vilka är era konkurrenter? 

Tillväxt och omsättning i Sverige jämförelse med övriga marknader? 

 

 

BESLUTSFAKTORER alt. VARIABLER 

Från (Viswanathan & Dickson,  2007, s. 51; Codita, 2011, s. 244ff) 

Varför valde ni denna marknad (Land)? Fördelar? Nackdelar? 

Inför expansionen till Land marknaden, vilken erfarenheter tog ni med er från tidigare 

inträden? 

Vilka marknadsstudier gjorde ni i eran förberedande fas? 

Är det någonting annat som ni själva tyckte var väsentligt inför ert beslut att expandera? 

 



 VII 

Vad anser ni vara era konkurrensfördelar på den svenska marknaden? Gick dessa att 

överföra? 

Inför ert inträde på land marknad, Vilka svårigheter såg ni kopplat till marknaden? 

Hur skulle ni beskriva skillnader/likheterna mellan land marknad och den svenska 

marknaden? Substitutprodukter, Rivalitet/konkurrens, Förhandling? 

Hur ser ni på land marknad när det kommer till den kundgrupp ni vill nå? 

 

6.1 Kotlers Fyra P:n  

Operationalisering av Kotlers 4a p:n och marknadsföringsstrategi baserat på; modeller av 

Borza och Borza (2014, s. 247) samt Viswanathan och Dicksons (2007, s. 51) modell och 

enkätfrågor av Codita (2011, ss. 241-247). Nedan redovisas intervjufrågorna uppdelat på 

analysmodellen vald för uppsatsens fråga, för utförlig beskrivning se operationalisering i 

metodavsnittet. 

 

  PRODUKT 

Finns det skillnader i produkten på de olika marknaderna? Vilka? Varför har ni valt att göra 

så? 

Vad i er produkt lockar kunderna? Skiljer det sig mellan de olika marknadens? 

Hur använder kunderna er produkt på respektive marknad? Var, när hur? skiljer det 

marknaderna emellan?  

 

PRIS 

Hur skulle du beskriva följande aspekter av produkt prisstrategi på den svenska marknaden 

jämfört med marknaden i land? Finns det skillnad i pris? Varför? 

Vad är värdet för kunden kopplat till er produkt? 

Har ni olika pris för produkt på respektive marknad? i så fall, varför? 
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PÅVERKAN 

Vilka mediekanaler (TV/radio/social media) används för att marknadsföra produkt?  

Hur skulle du beskriva aspekter av produkt marknadsföring/reklam-strategi på den svenska 

marknaden jämför med land?  

Reklambudskap, Reklamens kreativa utförande, Personlig försäljning,  

Public relations och andra sales promotion verktyg? 

Vilka fördelar ser ni med att vara ett “svenskt” företag på land marknad? 

 

 

PLATS 

Hur skulle du beskriva produkt distributionsstrategi på den svenska marknaden jämfört med 

land? Platser? täckning? 

Vad gör era konkurrenter på marknaden i land, och kan ni dra någon lärdom av det? 

 


