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Sammanfattning       
    
Titel: Anpassningar av globala varumärken - en kvalitativ studie om hur svenska varumärke 
anpassar sin marknadsföring 
Författare: Lara Kafafi och Dmitry Leshchinsky 
Handledare: Mathias Malmgren 
Institution: Managementhögskolan, Blekinge Tekniska Högskola 
Kurs: Kandidatarbete i Företagsekonomi, 15 högskolepoäng 
Nyckelord: Globalisering, internationell marknadsföring, globalt varumärke 
Syfte: Syftet med denna uppsats är att granska och analysera anpassningar av marknadsföring 
strategier av svenska varumärken som är verksamma på den globala B2B-marknaden, samt 
med hjälp av analys förklara hur svenska B2B-varumärket kan kännetecknas. 
Metod: I denna uppsats har vi valt att använda oss av en kvalitativ studie för att ge läsaren en 
djupgående bild av tre svenska företaget Atlas Copco, Volvo Trucks och Ericsson och deras 
marknadsföring av varumärket på den internationella marknaden. Deduktiv 
undersökningsansats har använts. Semi-strukturerade intervjuer har genomförts för att samla 
in primärdata 
Slutsatser: Genom vår undersökning av tre svenska företag har vi funnit att de kulturella 
skillnaderna är den viktigaste faktorn när det gäller att utforma den globala marknadsstrategin 
för svenskt B2B varumärke. Detta eftersom kulturen har en stor påverkan på kundernas 
uppfattning bland annat om kvalité, prisnivå mm. Även ekonomiska faktorer och 
konkurrenter påverkar valet av anpassning strategi. Det framgår tydligt att de svenska B2B-
varumärken kan karakteriseras som flexibla och anpassningsbara till de lokala marknaderna. 
 
Abstract 
 
Title: Brand adaption strategy – qualitative study on adaptation strategy of a Swedish brand 
Authors: Lara Kafafi and Dmitry Leshchinsky 
Supervisor: Mathias Malmgren 
Department: School of Management, Blekinge Institute of Technology 
Course: Bachelor’s Thesis in Business Administration, 15 credits 
Key words: globalization, international marketing and global brand 
Method: The present essay has been designed as qualitative study based on deductive 
approach to give the reader better understanding in the area of international branding. The 
essay studies branding strategies of three Swedish companies: Atlas Copco, Volvo Trucks and 
Ericsson on the global market. The three semi-structured interviews with the companies 
managers have been conducted in addition to qualitative data collection aiming to improve 
our knowledge in the subject. 
Purpose: Purpose with this essay is to review and analyze the marketing adaptation strategies 
of Swedish brands that operate on the global B2B market in order to define their major 
feature. 
Results: Our study has found that the cultural differences are the most important factor when 
it comes to designing global marketing strategy for Swedish B2B brand. That makes it clear 
that Swedish B2B-brands can be characterized as flexible and adaptive to the local market’s 
standards, values and norms. 
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1. Inledning 

I detta inledande kapitel ges en introduktion samt en kort bakgrund om ämnet som studien 
behandlar. Vidare diskuteras problematiken kring ämnet och här förklaras även 
problemområdet, syftet samt vilka avgränsningar som har gjorts. 

 

1.1 Bakgrund 
Enligt Ulf Jakobsson (2008) har de svenska storföretagen alltid haft en stark internationell 
inriktning, vilket beror på att den svenska marknadens begränsningar har gjort det nödvändigt 
för de växande företagen att söka internationella marknader. I början skedde det genom export 
av varor men sedan har företagen även valt att expandera verksamheten utanför Sveriges 
gränser. Även politiken spelar en roll i varför stora svenska företag väljer att etablera sig på 
utländska marknader. En enkätundersökning visar att majoriteten av svenska företag uppfattar 
företagsvillkoren som bättre i andra länder än i Sverige (Jakobsson, 2008). De svenska företag 
som är aktiva på flera marknader ställs inför flera utmaningar. Det är inte lätt att nå ut med sitt 
budskap och få sin målgrupp att känna igen varumärket med den produkt de erbjuder. På 
grund av detta blir det viktigt att noggrant välja och utforma rätt marknadsföringsstrategi. En 
del av utmaningen blir att hantera människors olika attityder, beteenden och interaktioner. Det 
krävs en del kulturell anpassning och flexibilitet (Czinkota & Ronkainen, 2007). 

1.1.1. Globalisering 
Globaliseringen har fört med sig en homogen och internationell marknad, vilket innebär att 
flera företag blir internationella aktörer. Tack vare globaliseringen och utvecklingen av 
informationsutbyte finns möjligheten för både små och stora företag att etablera sig på 
utländska marknader. De företag som väljer att satsa på utländska marknader ställer sig inför 
olika utmaningar, eftersom det kräver mer uppdaterad kunskap då varje marknad skiljer sig åt. 

Porter (1996) förklarar att på grund av konkurrens med utgångspunkt i operationell 
effektivitet minskar företag sin marginal och i stället är det konsumenter och leverantörer som 
vinner på en sådan situation. Samtidigt möter företag konkurrens från internationella företag 
även på den lokala marknaden, vilket i sin tur leder till att de blir tvungna att leta efter sina 
kunder i andra länder (Ghauri & Cateora, 2010). Ghauri & Cateora påpekar att antalet företag 
som endast agerar på en lokal marknad minskar som följd av att företag strävar efter att vara 
verksamma på flera marknader. 

Globalisering är ett begrepp som kan användas i flera sammanhang som på ett eller annat sätt 
handlar om ett internationellt samhälle, men ofta syftar ordet på det ekonomiska förhållande 
och utbyte där nationella ekonomier blivit alltmer integrerade (Easterly, 2008). 

Europeiska kommissionens definition av globalisering är: 
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”Globalization can be defined as the process by which markets and production in different 
countries are becoming increasingly interdependent due to the dynamics of trade in goods 
and services and flows of capital and technology” (Held, 2000, s. 92). 

Med globalisering menas att världen knyts ihop och att platser blir mer sammanlänkade. Ju 
mer globalisering desto mer beroende blir vi av andra länder. Globalisering har möjliggjort att 
varor och tjänster samt information lätt kan flöda mellan olika länder och de nationella, 
politiska och ekonomiska gränserna har suddats ut. Dagens globalisering beror på en ökad 
teknologisk kapacitet där transportkostnaderna drastiskt har minskat och 
informationsteknologin har utvecklats. 

Enligt Schön (2008) började globaliseringen i slutet av 1800-talet med arbetsutvandring från 
Europa till andra delar av världen. Den stora tillväxten i ekonomisk globalisering skedde inom 
exporten i mitten av 1900-talet (Schön, 2008). 

Business-to-business (B2B) syftar till relationer företag emellan, medan relationer mellan 
företag och privata konsumenter kallas för business-to-consumer (B2C). Till skillnad från 
B2C är kunderna inom B2B färre och mer köpkraftiga. B2B kännetecknas även av djupa och 
långa kundrelationer. Brennan, Canning & McDowel (2010) förklarar att det är svårt att 
definiera var gränsen går mellan konsument- och affärsmarknadsföring på grund av att företag 
brukar köpa samma produkter som konsumenter. Vidare skriver de att B2B-marknadsföring 
har växt upp ur den industriella marknadsföring som användes på 1980-90 talet för 
marknadsföring av industriella varor. Svenska företag har under lång tid fokuserat sin export 
på industriella varor vilket betyder att en stor del av landets exporttransaktioner förekommer 
på B2B-marknaden. 

1.1.2 Globalt varumärke 
På grund av globaliseringen och tillväxten av konsumtion och investeringar har flera stora 
företag idag en ökad närvaro på den globala marknaden, både på utvecklade marknader samt 
tillväxtmarknader. Ett mer känt varumärke kan underlätta företagsetableringen på nya 
marknader och innebär en konkurrensfördel. Ett starkt globalt varumärke kan ligga bakom 
företagets tillväxt då den engagerar konsumenter och skapar långvarig märkeslojalitet och en 
relation mellan kunderna och företaget. Ett varumärke som marknadsförs i olika länder måste 
oftast välja mellan att vara ett globalt märke som utnyttjar tillförlitlighet och status eller att 
vara ett lokalt märke som anpassar sig till den lokala marknaden. 

Aaker & Joachimsthaler (1999, s. 1) definierar globala varumärken som 

“Brands whose positioning, advertising strategy, personality, look, and feel are in most 
respects the same from one country to another.” 

Det som kännetecknar ett globalt varumärke är att det är försett med samma strategier, 
positionering och utseende i olika länder. Anledningen till att dessa företag bygger ett 
internationellt känt varumärke är bland annat stigande skalekonomier, sökande av 
tillväxtmöjligheter och förstärkning av varumärket (Gregory & Wiechmann, 2002).  
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Vidare påpekar Aaker & Joachimsthaler (1999) att ett globalt varumärke kan vara en riskfylld 
strategi för företaget av tre anledningar. Det första är att det inte är säkert att stordriftsfördelar 
verkligen existerar. Lokal kommunikation kan ibland vara både billigare och mer effektiv än 
en global satsning om man inte alltid når ut till alla länders marknader. För det andra saknar 
vissa företag de kunskaper samt resurser som behövs och därför är det svårt att hitta en 
genomgående global varumärkesstrategi. Slutligen nämner författarna att företag kommer 
möta fundamentala skillnader i olika länder. Utmaningen blir att hantera dessa svårigheter, 
något som beror på företagets resurser. 

1.2 Problemdiskussion 
En väldigt känd historia om anpassning av strategin är det som hände år 1994 med The Walt 
Disney Company när de skulle etablera sig i Frankrike. De misslyckades där med att använda 
så kallad global strategi eller standardiserad strategi. Enligt Rugman & Hodgetts trodde 
många att parken skulle stängas på grund av de höga förlusterna. Ledningen tog inte hänsyn 
till de kulturella skillnaderna, bland annat språk och människors beteende, och inte heller till 
skillnader mellan anställningslagar i USA och Europa. Detta gjorde att de var tvungna att 
införa ändringar och de övergick från global strategi till en mer lokalanpassad strategi. De 
började med att byta namn till Disney Paris och ändra sitt beteende för att återspegla de lokala 
värderingarna. Företaget har kommit att inse att det som fungerar bra i USA inte kan tillämpas 
direkt utomlands (Rugman & Hodgetts, 2001). 

Enigt Vrontis & Vronti (2004) handlar det inte om huruvida ett företag ska anpassa sin 
marknadsstrategi till respektive land eller standardisera den på den globala marknaden, utan 
om till vilken grad ett globalt företag borde anpassa sin standardiserade marknadsföring till 
respektive lands marknad. Vrontis (2003) presenterar sin AdaptStand Process-modell som en 
ledning för hur företag kan kombinera standardiserings- och anpassningsstrategier. Inom 
anpassningsprocessen tar Vrontis & Vronti (2004) upp två strategier: en standardiserad 
marknadsföringsstrategi och en anpassningsstrategi till en specifik marknad. Standardisering 
innebär att företaget använder och erbjuder samma produkt på alla marknader på samma sätt, 
medan anpassning innebär att strategier anpassas till varje marknad där man tar hänsyn till 
kulturella och regionala skillnader (Vrontis & Vronti, 2004). Det som Vrontis & Vronti har 
kommit fram till är att företaget bör använda en kombination av standardisering och 
anpassning, där företaget ska försöka hitta balans mellan dessa båda strategier. Modellen 
kommer att förklaras mer utförligt i teoridelen. 

Graden av standardisering och anpassning varierar beroende på marknaden samtidigt som 
företag väljer en passande varumärkesarkitektur (Douglas & Nijssen 2001). Inom 
varumärkesforskningen har man utvecklat ett ramverk som fokuserar på tre olika nivåer som 
kopplas till varumärkesnamn (Douglas & Nijssen 2001): 

Monolithic: företag marknadsför sina produkter med samma namn som varumärket på den 
globala marknaden, t.ex. Skanska. 

Endorsed: företag marknadsför produktnamn med hjälp av sitt globala namn, ofta presenteras 
varumärkets logotyp med produktnamnet, t.ex. Iphone. 
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Branded: företag använder en strategi med flera olika varumräke på produktnivå vilket 
betyder att det endast är produktvarumärket som marknadsförs, t.ex. Kexchoklad. 

Douglas & Nijssen (2001) förklarar att vissa globala varumärken, som t.ex. Coca-Cola och 
Procter & Gamble, har utvecklats genom internationell expansion, vilket betyder att de i 
början har betraktat utländska marknader som en utvidgning av den lokala marknaden. Ett 
monolitiskt varumärke är i ett sådant fall mycket känsligt för att hitta rätt balans på globala 
marknaden mellan standardisering och anpassning för den enskilda marknaden. En obalans 
mellan de två strategierna kan leda antingen till försämring av varumärkets globala position 
eller till minskning av marknadsandelar i respektive land. 

Förutom betonas det av flera författare, bland annat Douglas & Nijssen (2001) och Pecotish & 
Ward (2007), att ett varumärkes ursprungsland har stor betydelse för dess kunder. Douglas & 
Nijssen (2001) förklarar att många internationella varumärken i början har utvecklats genom 
internationell expansion. Sveriges varuexport består till stor del av industrivaror som 
maskiner, fordon och skogsindustriprodukter (Ekonomifakta, 2014). Enligt Trading 
Economics (2014) uppfattas Sverige som en exportorienterad marknadsekonomi där 
verkstadsindustrin står för 50 procent av exporten. En sådan bild kan bidra positivt till hur 
konsumenter på den globala marknaden uppfattar svenska industriprodukter. 

Skalekonomifördelar och varumärkesigenkännande uppmanar företag att standardisera sina 
strategier på den globala marknaden samtidigt som kulturella skillnader driver företag i en 
annan riktning: att anpassa strategierna till den enskilda marknaden. Problemet som Walt 
Disney stötte på fick oss att fundera över hur man skapar en bra balans mellan anpassning till 
den aktuella marknaden och standardisering av varumärkets marknadsföringsstrategier på den 
globala marknaden. 

Theodosiou & Leonidou (2003) genomförde en genomgång av litteraturen på området 
anpassning och standardisering och deras granskning har tydligt påvisat att forskningen i 
ämnet präglas av ett antal olämpliga begrepp, otillräckliga forskningsdesigner samt 
motsägelsefulla och i viss grad förvirrande fynd som orsakats av olämpliga föreställningar, 
bristfälliga metoder och svaga analytiska tekniker. I deras genomgång av studier inom 
området fann de studier vars resultat visar att standardisering ger en positiv effekt, medan 
andra studier tvärtom visar att anpassning ger en positiv effekt. Den centrala slutsatsen från 
denna analys är att beslutet om att standardisera eller anpassa marknadsföringsstrategierna för 
att uppnå bättre affärsresultat till stor del beror på de omständigheter som ett företag 
konfronteras med på en viss utländsk marknad under en viss tidsperiod. Vidare har studierna 
bara berört amerikanska företag (Theodosiou & Leonidou, 2003). Forskningen inom området 
för standardisering och anpassning av internationella strategier har pågått sedan 60-talet (Jain 
1989), men ännu återstår det att koppla standardisering/anpassning till den internationella 
marknadsföringsstrategin av varumärket. Även om ett flertal kandidat- och magisteruppsatser 
med just detta fokus har publicerats så framgår det inte klart vilken typ av marknad dessa 
studier avser. 

Relationerna mellan företag på B2B-marknaden skiljer sig från de som förekommer på B2C-
marknaden. Där anser vi att det förekommer en lucka i litteraturen om hur globala 
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varumärken beter sig på B2B-marknaden. En anledning till varför vi väljer att studera svenska 
varumärken är att Sverige har skapat sig en bild av ett exportorienterat land som fokuserar sin 
export på industrivaror, maskineri m.m. (Ekonomifakta, 2014). Orsaken till denna bild kan 
vara att svenska varumärken under lång tid har handlat med framgång på den globala B2B-
marknaden samt skaffat sig praktisk erfarenhet på detta område, vilket betyder att de bland 
annat har hittat en bra balans mellan anpassnings- respektive standardiseringsstrategier. En 
sådan balans mellan anpassning till den specifika marknaden samt standardisering av 
marknadsföringsstrategier på den globala marknaden är av stor betydelse och kan försäkra 
företagets lönsamhet. Därför anser vi att undersökningen av svenska B2B-varumärken är av 
stort värde. 

Eftersom tidigare forskning har berört amerikanska varumärken finner vi att det blir mer 
aktuellt att studera svenska varumärken. Den amerikanska kulturen är annorlunda från den 
svenska, vilket gör att företag i Sverige styrs av annorlunda värderingar som påverkar 
anpassningsstrategierna. Flera forskare, bland annat Hofstede och Hall, har visat att det finns 
kulturella skillnader mellan USA och Sverige (Browaeys & Price 2011). Forskarna menar att 
människor i andra länder tänker, känner och agerar mycket olikt oss även om de stöter på 
samma problem, vilket kan leda till att strategivalen blir annorlunda i USA och Sverige. 
Vidare påpekar Holt, Quelch & Taylor (2004) att amerikanska varumärken har en 
dominerande ställning på den globala marknaden samt att kunder i olika länder vill associera 
sig med den amerikanska kulturen. Detta betyder att forskningen om amerikanska varumärken 
inte kan tillämpas på varumärken med ett annat ursprungsland. Därför anser vi att 
undersökningen av svenska B2B-varumärken kan ge en bättre förståelse för den optimala 
balansgången mellan anpassning till den aktuella marknaden och standardisering på den 
globala marknaden. 

1.3 Frågeställningar 

Ovanstående diskussionen har väckt följande frågeställningar hos oss 

Vilka faktorer tar de svenska globala varumärkena hänsyn till vid anpassning av 
marknadsföringsstrategier på den globala B2B-marknaden? 

Varför är de faktorerna viktiga för svenska B2B-varumärkena? 

1.4 Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur svenska globala varumärken anpassar sin 
marknadsföring på den internationella B2B-marknaden. Vi vill skapa djupare förståelse och 
belysa de anpassningsstrategier som svenska varumärken använder sig på globala B2B 
marknad samt med hjälp av analys förklara hur svenska B2B-varumärket kan kännetecknas. 

1.5 Avgränsningar 

För att uppsatsen inte ska hantera för stora områden måste vissa avgränsningar klargöras. 
Undersökningen avgränsas till att studera svenska monolitiska varumärken som endast är 
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verksamma på B2B-marknader. Vi studerar varumärken som redan har etablerats på den 
globala marknaden och bortser därmed från svårigheter med etableringsprocesser. Vidare 
avgränsas studien till svenska varumärken som har sitt huvudkontor i Sverige.  
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2. Metod 
 

I detta kapitel presenteras val av undersökningsområde, vetenskapligt förhållningssätt, 
forskningsmetoder och datainsamling samt val av företag. Vidare diskuteras studiens 
reliabilitet och validitet samt metod och källkritik. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 

2.1.1 Positivism och hermeneutik 

De vetenskapliga förhållningssätten skiljer sig åt beroende på forskningsområde och 
innefattar skilda tolkningar och uppfattningar om människan, världen, filosofin och 
vetenskapen. Uppsatsens syfte är att få en ökad förståelse om vilka marknadsföringsstrategier 
de svenska globala varumärkena väljer på den globala marknaden. Här samlas kunskapen 
genom att studera och tolka människors beteende och försöka leva sig in i deras 
föreställningar om världen. Det innebär dels att vi anser att den situation vi studerar är en del 
av en socialt konstruerad verklighet och dels att den inte är objektivt observerbar. Det finns 
två vetenskapsteoretiska förhållningssätt: positivism och hermeneutik. Inom positivismen ska 
forskarens åsikt inte påverka resultatet och därför fokuserar positivism på att alla fenomen ska 
kunna förklaras med matematiska beräkningar och experiment, där hypotesen testas genom 
empirisk prövning (Andersen, 1994). Det är alltså en teori som bara erkänner säkra fakta och 
observerbara fenomen. Det menas att resultatet blir detsamma även om man byter ut forskaren 
som genomför studien (Jacobsen, 2007). Den andra riktningen, hermeneutik, betonar tolkning 
och förståelse och bygger på tolkningslära (Jacobsen, 2007). Därmed är det hermeneutiska 
synsättet mest lämpligt för att uppnå syftet med uppsatsen och besvara problemformuleringen. 
Hermeneutiker menar att det är möjligt med tolkning av och förståelse för mänskliga 
handlingar och hermeneutiken används ofta inom human-, kultur- och samhällsvetenskap. 
Genom tolkningen av intervjuerna kommer vi att samla de nya kunskaperna inom 
forskningsområdet. Vi är dock medvetna om att vår egen erfarenhet, tankar och fördomar har 
haft påverkan på det slutliga resultatet av tolkningen. 

2.2 Deduktion och Induktion 
Ämnet för vår undersökning valdes utifrån den litteratur och tidigare forskning som vi har läst 
i kombination med ett intresse för det ämnesområde som undersökts. Fuchs & 
Diamantopoulos (2009) förklarar att en mindre effektiv kommunikation kan ge upphov till att 
kunder upplever varumärkespositionen något annorlunda än vad företaget önskar. Samtidigt 
menar författarna att företag strävar efter att minska gapet mellan dessa två positioner. 
Internationella företag som säljer och eventuellt anpassar eller standardiserar sina produkter 
eller tjänster under samma namn på den globala marknaden står även inför en större risk för 
att luckan mellan de två positionerna ökar då kulturella skillnader påverkar hur varumärket 
upplevs av kunderna. Enligt Hultén, Broweus & Van Dijk (2009) syftar varumärket till att 
skapa en företagspersonlighet då det i vårt samhälle betraktas varumärke som en levande 
varelse, vilket betyder att varumärken skiljer sig mycket ifrån varandra. Detta leder till att alla 
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varumärken upplevs annorlunda av sina kunder. Det som är komplicerat med varumärken är 
att det finns ett antal element som kan öka eller minska kundtillfredsställelsen som är mycket 
svåra att kontrollera. Allt detta betyder att det för att fördjupa sig på ett område som studerar 
varumärken behövs en teoretisk bas. Att bygga teorier endast utifrån observationer kan vara 
vilseledande främst på grund av undersökningens storlek. Samtidigt kan användandet av 
redan befintliga teorier bidra till ett mer relevant resultat. 

Syftet med undersökningen är att förklara hur just svenska B2B-varumärken anpassar sin 
marknadsföring till olika marknader. Andersen (2012) förklarar att det finns två vägar att gå 
för att producera kunskap om samhället, organisationer och mänskligt beteende. Dels 
deduktion, där förloppet enligt Bryman & Bell (2007) börjar med redan existerande teorier på 
det område som studeras. Sedan följer hypotesformulering för den konkreta situationen, 
datainsamling och resultat. Beroende på resultat bekräftas eller förkastas hypotesen, vilket 
kan leda till teoriändring. Enligt Lundahl & Skärvad (2011) används deduktion för att göra 
förutsägelser som grundas på teorins implikationer. Den induktiva ansatsen har en omvänd 
processriktning (Bryman & Bell, 2007). Den börjar med observation och resultat och utifrån 
detta formuleras en teori. Andersen (2012) förklarar att vi vid induktion utgår från empiri för 
att sluta oss till generell kunskap om teorin. Induktion utgår från observation av enskilda 
händelser och leder till ett teoribyggande (Andersen 2012). 

För att få en bättre bild av internationell marknadsföring av varumärken behövde vi fördjupa 
oss i befintliga teorier för att förbättra vår kunskap på respektive område. Det finns ett antal 
teorier om hur företag anpassar sig på den globala marknaden. Därför har den deduktiva 
ansatsen en grundläggande roll i vår undersökning. Holme & Solvang (1997) menar att en 
deduktiv ansats kan hjälpa till att utveckla befintliga teorier. Andersen (2012) förklarar att det 
används när författarna utifrån generella principer drar slutsatser om den enskilda händelsen. 
Vi har utgått från de samlade teorier som redan finns i databaser inom internationell 
marknadsföring och sedan utvecklat intervjufrågor med hjälp av teorin. Därefter har vi 
genomfört djupintervjuer med respondenter från företag för att samla in empirin och till sist 
återgått till teorin för att analysera den insamlade empirin. 

I vårt arbete belyser vi de faktorer som påverkar anpassningsstrategier av marknadsföring och 
undersöker hur svenska B2B-varumärken anpassar sig på den globala marknaden. Därmed 
skapas en ny teori om anpassningsstrategier som används just av svenska globala varumärken 
på B2B-marknaden, vilket betyder att även en induktiv ansats förekommer i vårt arbete. 
Andersen (2012) förklarar att det i praktiken blir svårt att skilja mellan induktiva och 
deduktiva tillvägagångssätt eftersom de är invävda i varandra. Bryman & Bell (2007) påpekar 
att den induktiva ansatsen även finns i det sista steget av en deduktiv process eftersom 
forskare tillämpar undersökningens resultat på de tidigare formulerade teorierna.  
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2.3 Forskningsmetoder och datainsamling 

2.3.1 Sekundär datainsamling  
Uppsatsens data innehåller både primär- och sekundärdata. För vår uppsats har vi först samlat 
in sekundärdata såsom undersökningar, elektroniska artiklar, rapporter och litteratur så att vi 
får en bättre förståelse för uppsatsens problemområde. Sekundärdata är den information som 
redan har sammanställts av någon annan, men i ett annat syfte än det för vår uppsats (Lundahl 
& Skärvad, 2009). Fördelen med att använda denna typ av data är att man inte behöver 
spendera tid och resurser själv, samt att användningen av sekundärdata ger möjlighet att göra 
analyser (Bryman & Bell, 2010). För att läsa in information om uppsatsens teorier har vi 
samlat in litteratur och vetenskapliga artiklar. De vetenskapliga artiklar vi har använt oss av 
har vi funnit i BTH:s artikeldatabas. I vissa fall använde vi Google för att hitta relevanta 
artiklar då artikeldatabasens sökningsresultat visat sig otillräcklig. Med syftet att insamla data 
om de undersökta företagen och dess produkter sökte vi därefter efter data på företagens 
webbsidor och även i sociala medier. Detta gjorde vi för att försäkra oss om att de valda 
företagen passar bra för vår undersökning samt för att få insikt i deras verksamhet.   

2.3.3 Primär datainsamling 

2.3.3.1 Kvantitativ och kvalitativ 
Primärdata är den information som samlas i syfte att besvara forskningsfrågan och samlas in 
för förstagången (Lundahl & Skärvad, 2009). För informationsinhämtning och datainsamling 
har vi använt oss av kvalitativa intervjuer, något som definieras som ett samtal med ett 
bestämt syfte där intervjuaren ska få respondenten att lämna ifrån sig information, och det har 
därför varit ett fördelaktigt tillvägagångssätt. För att uppfylla syftet med vårt arbete var det 
nödvändigt att få tillgång till djup och specifik kunskap som endast ett fåtal människor inom 
en organisation besitter. Detta gav oss anledning att tro att intervjuer med individer på ett 
enskilt företag skulle ge oss det bästa resultatet. De metoder som vanligen används i 
forskningssammanhang delas grovt upp i kvantitativa och kvalitativa sådana (Bjereld, 
Demker & Hinnfors, 2009, Jacobsen, 2002). De kvantitativa metoderna bygger principiellt på 
insamlandet av information i form av siffror (t.ex. statistik), medan de kvalitativa bygger på 
insamlandet av information i ord (t.ex. intervjusvar) (Eriksson & Widersheim-Paul, 2006). 
Dessutom syftar den kvalitativa ansatsen till att skapa en bättre förståelse för det fenomen 
som studeras, vilket i sin tur motsvarar vårt syfte. 

2.3.4 Intervju 

Syftet med vår undersökning är att belysa hur företag anpassar marknadsföringen av sitt 
varumärke, något som anses vara ganska komplicerat. De faktorer som ligger till grund för 
strategiformuleringen hos ett företag är produktkategori, bransch, historiska händelser, 
målgruppsprofil, organisatorisk kultur m.m. I fallet med varumärken är det även andra 
faktorer som påverkar dess strategiformulering. Eftersom vi vill skapa en djupare förståelse 
för anpassningsstrategier anser vi att en diskussion kan vara användbar. Vårt val att 
genomföra intervjuer grundar sig i att vi eftersträvar en djupare förståelse för de olika 
intervjupersonernas uppfattning om den kontext och situation vi studerar. Andra metoder 
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såsom observationer eller enkätundersökningar hade inte gett oss tillförlitliga svar på vår 
problemformulering, då det i vårt fall hade givit för ytlig information. En kvalitativ intervju är 
resultatet av en interaktion mellan minst två personer, där intervjuare och intervjuperson 
påverkar varandra och skapar en diskussion (Starrin & Svensson, 1996). Det finns större 
möjligheter att hitta ny information vid kvalitativa intervjuer eftersom det är en mer flexibel 
intervjuform som ger större utrymme åt intervjupersonens tolkning (Bryman & Bell, 2010).  

Enligt Bryman & Bell (2007) finns det tre olika typer av intervjuer: den helt ostrukturerade 
intervjun, den semi-strukturerade intervjun och den strukturerade intervjun. Den första typen 
innebär att forskaren använder sig mestadels av lösa minnesanteckningar under 
genomförandet av intervjun, medan forskaren vid den semi-strukturerade intervjun har en så 
kallad intervjuguide där man specificerar frågor till det valda ämnet. Med den sista typen 
menas att forskaren ställer samma frågor till alla respondenter där det inte förekommer någon 
variation. Vi har valt att genomföra kvalitativa semi-strukturerade intervjuer i vår 
undersökning, då vi anser att denna intervjuform uppmuntrar intervjupersonen att på ett bättre 
sätt utveckla sina resonemang så att vi kan ta del av värdefull kunskap inom vårt 
forskningsområde. Val av ostrukturerad intervju hade kunnat leda till att respondenternas svar 
inte hade haft någon direkt koppling till ämnet för vår undersökning just på grund att våra tre 
företag är verksamma i olika branscher. Val av en helt strukturerad intervju skulle innebära att 
respondenterna inte får så mycket frihet att belysa hur anpassningen pågår just i deras företag. 
Detta bekräftas även av Bryman & Bell (2007) som instämmer i att en semi-strukturerad 
intervju ger möjligheten att rikta in sig på det speciella problemet. 

Respektive företag har fått intervjuförfrågan och information om undersökningen via mejl för 
att skapa kontakt och anordna intervjuerna. Vi har valt att använda en skriftlig förfrågan 
eftersom det med en sådan metod finns möjlighet att vidarebefordra originalet till rätt person 
utan att någon information går förlorad. Lundahl & Skärvad (2011) menar att 
intervjupersonen bör vara någon som kan ge ett ytterst värdefullt bidrag till det område som 
undersöks. Respondenterna för vår undersökning har valts ut av ledningen eller företagens 
personalavdelningar, och de har försäkrat oss om att de besitter den nödvändiga kompetensen 
för att svara på våra frågor. Sekundära data i form av teorier samt information om företagen 
låg till grund för våra frågeställningar till respondenterna. Det är viktigt att vid 
datainsamlingen ha en klar bild av de valda frågeställningarna för att kunna utforma och ställa 
relevanta frågor, tolka svaren på rätt sätt samt tyda motsägelsefull och svårtolkad information 
(Yin, 2007). 

I vårt fall befann sig respondenterna inte bara i olika städer utan även i olika länder: Dallas i 
USA samt Kalmar och Göteborg. Att samla eller hitta alla respondenter på samma ort kan 
vara omöjligt då syftet är att samla in data om globala företag. Eftersom respondenterna har 
höga positioner var det heller inte alltid enkelt att boka in en exakt tid med dem och därför var 
telefonintervjuer det bästa alternativet. Telefonintervjuer baseras endast på muntlig 
kommunikation där intervjuare och respondent ingår i dialog utan att se varandra (Andersen, 
2012). Det finns en del begränsningar med telefonintervjuer jämfört med intervjuer som sker 
ansikte mot ansikte, t.ex. i form av visuellt stöd för intervjuaren såsom diagram, bilder m.m. 
Det går inte heller att observera respondentens reaktion, något som kan vara till hjälp i fall av 
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förvirring och liknande (Bryman & Bell, 2007). Som fördelar med telefonintervjuer nämns att 
de kan genomföras över långa avstånd (Andersen, 2012) och att de är enklare att ordna. 
Längden på våra intervjuer begränsades till en halvtimme och vi har intervjuat respektive 
respondent endast under ett tillfälle. Orsaken till detta var att respondenterna på grund av 
arbetsbelastning inte kunde lägga mer tid på vår undersökning. För att enklare bearbeta data 
och för att försäkra oss om att ingenting förloras har vi använt ljudinspelningsprogram under 
intervjuerna. Detta har skett med respondenternas tillåtelse och det har givit oss möjligheten 
att spara tid som annars skulle behöva användas för att anteckna respondenternas svar. 

2.4 Val av företag 
Muzellec & Lambkin (2009) påpekar att de företag som väljer att marknadsföra sina 
produkter under ett speciellt skapat varumärke minskar risken för försämring av företagets 
image. Denna strategi bidrar till flexibilitet och gör det möjligt att anpassa sina produkter på 
den internationella marknaden. Å andra sidan kan det skapa stora driftsfördelar att 
marknadsföra samma varumärke i olika länder. Samtidigt står dessa företag inför större risker 
för att dessa globala marknadsföringsaktiviteter kommer att påverka varumärkets image 
negativt på grund av kulturella skillnader. Därför anser vi att en undersökning av företag som 
säljer sina produkter under sitt eget namn (monolitiskt varumärke), där 
marknadsföringsstrategin präglas av balans mellan standardisering och anpassning, passar 
bättre för vår undersökning. 

Varumärkets ursprungsland har sin inverkan när beslutet att köpa dessa produkter fattas. Det 
kan vara svårt att identifiera exakt vilket land varumärket kommer ifrån då även stora företag 
ägs av olika internationella aktörer. Ägarbyten förekommer allt oftare vilket leder till att 
tillverkningen och det organisationella beslutsfattandet flyttas till ett annat land. Även stora 
svenska varumärken ägs nu för tiden av utländska bolag eller ägare som letar efter lönsamma 
investeringar över hela världen, vilket gör det mycket svårare att identifiera vilket land 
varumärket kommer ifrån. Samtidigt påpekas det av Pecotish & Ward (2007) att varumärkets 
ursprungsland har stor betydelse när inköpsbeslut fattas. Vidare förklarar Douglas & Nijssen 
(2001) att många globala varumärken i början har utvecklats genom internationell expansion. 
Under expansionen skapade sig kunder som befann sig i andra länder en bild av landets 
kvalitet på produkter i respektive produktkategori. Ändå kan ett varumärke som har flyttat sin 
tillverkning till ett annat land fortfarande associeras med sitt ursprungsland. Detta sker i fall 
varumärket har funnits under lång tid på marknaden och dess produktkvalitet motsvarar den 
kvalité som tillverkningen i ursprungslandet står för 

Med vårt arbete vill vi undersöka svenska varumärken som är verksamma på en global B2B-
marknad. För att få en bättre insikt i strategibyggandet för anpassning på denna typ av 
marknad har vi valt att avgränsa oss till endast de företag som inte säljer vidare sina produkter 
till konsumenter. Dessutom har vi för att skapa förståelse för just svenska varumärken valt de 
företag som har grundats och har sina huvudkontor i Sverige samt har varit på marknaden 
tillräckligt länge, sedan uppkomsten av respektive bransch. Förutom detta finns det ett krav på 
att företaget handlar på den globala marknaden, dvs. att det säljer sina produkter till kunder i 
olika länder. 
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Atlas Copco 

Atlas Copco är en koncern som grundades 1873 i Sverige av Eduard Fränkel med syfte att 
tillverka och sälja varor för byggandet av järnvägar. Koncernen grundades med namnet Atlas 
och bytte senare, efter sammanslutning med Diesel Motorer AB, namn till Atlas Diesel. 
Företaget hade i sin verksamhet fokus på dieselmotorer, pneumatik och kompressorer. Efter 
andra världskriget började koncernen expandera och skapade sig ett nytt namn, Atlas Copco, 
som syftade till enhetlighet med utländska dotterbolag (COmpany Pneumatique COmerciale). 

Just nu tillverkar företaget sina produkter inom ett brett område i mer än tjugo olika länder 
och de säljs vidare på den globala marknaden. Varumärket marknadsför sina produkter under 
sitt namn, t.ex. Atlas Copco Compressors, Atlas Copco Roc L8 Drilling m.m. Detta betyder 
att företaget använder en monolitisk varumärkesarkitektur. Atlas Copcos huvudkontor finns i 
Stockholm. 

 
Volvo Trucks 

Volvo Lastvagnar och även Volvo Trucks är ett aktiebolag som är en del av Volvokoncernen 
och inriktar sin verksamhet på lastvagnstillverkning. Volvokoncernen grundades 1917 i 
Sverige men fordonstillverkningen började inte förrän 1928. Under 1950-talet började Volvo 
Lastvagnar expandera utomlands. Bolagen anses vara ledande inom lastvagnsproduktion och 
representeras över hela världen. Lastvagnar säljs inte bara i hela världen utan tillverkas också 
i olika länder. Volvo Trucks säljer lastbilar med varumärkets namn och två bokstäver eller 
siffror som avser serienummer. Just nu tillverkas t.ex. Volvo FE, Volvo FL o.s.v. Detta pekar 
på att varumärket har en monolitisk arkitektur. Volvo Trucks huvudkontor finns i Göteborg. 

 
Ericsson 

Ericsson är ett svenskt telekommunikationsföretag som grundades i Stockholm 1876 av Lars 
Magnus Ericsson. Nu för tiden är företaget den största tillverkaren av utrustning för att bygga 
mobila nätverk. Ericsson är världsledande i mobilkommunikationsbranschen där dess 
marknadsandel år 2012 uppgick till 35 procent. Företaget har olika produkter och tjänster som 
marknadsförs med hjälp av företagsnamn: Ericson M-Commerce, Ericsson Media Room 
Platform, Ericsson Border and Area Security. Detta är ett tecken på att varumärket har en 
monolitisk struktur. Ericssons huvudkontor finns i Stockholm. 

2.5 Studiens vederhäftighet 
För att en studie ska vara trovärdig bör den uppfylla kraven för validitet och reliabilitet. Enligt 
Bryman & Bell (2010) är reliabilitet och validitet viktiga faktorer för att fastställa 
undersökningens kvalité. Vidare menar författarna att reliabilitet eller upprepningsbarhet är ett 
mått för att mäta i hur stor utsträckning ett resultat är stabilt eller pålitligt. Måttet beskriver 
hur resultatet från undersökningen blir detsamma ifall den upprepas, medan validitet eller 
undersökningens giltighet avser om en fråga verkligen mäter det som forskaren avser mäta. 
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Vi är väl medvetna om svårigheten att bedöma rapportens reliabilitet och validitet då det 
handlar om en kvalitativ studie. Stenbacka (2001) menar att det är svårt att applicera de två 
begreppen i samband med kvalitativa undersökningar. Det är problematiskt att nå kravet för 
reliabilitet då det gäller en semi-strukturerad intervjuundersökning som kan vara mycket svår 
att systematisera. Vidare präglas kvalitativa undersökningar mycket av ett socialt 
sammanhang, något som inte går att upprepa. Enligt Bryman & Bell (2007) består studiens 
validitet av två olika komponenter: yttre validitet, som handlar om studiens generaliserbarhet, 
samt inre validitet, som handlar om sambandet mellan teori och empiri. Enligt Lundahl & 
Skärvad (2011) används kvalitativa studier för att undersöka hur en viss företeelse uppfattas 
av respondenter. Där ligger fokus snarare på att skapa sig förståelse om ämnet och i fall med 
intervjuundersökningar gäller det ofta ett mindre antal källor. Detta leder till i sin tur till att 
urvalet av respondenter knappast är representativt med utgångspunkt i ett statistiskt 
perspektiv. 

Som nämnts tidigare är det svårt att nå upprepningsbarhet av en kvalitativ intervju. Vi har 
försökt förbättra detta genom att nå intervjupersoner för vår studie bland personal från höga 
positioner inom organisationen eftersom att de anses ha stor kunskap om marknadsföring i 
respektive företag. Detta leder till att om en annan liknande studie genomförs kommer 
respondenternas svar blir ”nästan likadana”. När det gäller intervjuerna har de planerats på 
förhand för att möjliggöra någon grad av systematisering. Vi har även lagt till bilagor, 
intervjuguide samt mejl med intervjuförfrågan för att underlätta upprepningar av 
datainsamlingen. 

Stenbacka (2001) menar att giltighet av en kvalitativ studie kan nås när syftet är att öka 
förståelsen om ett visst fenomen genom att ge låta respondenten som har den yttersta 
kunskapen på respektive område tala fritt. Våra respondenter har en ledande position och 
jobbar själva med internationell marknadsföring för respektive företag vilket betyder att de 
har den nödvändiga kunskapen för att korrekt ge svar på frågorna. Valet av semi-strukturerad 
intervju försäkrar att respondenterna har fått tillräcklig frihet att svara på frågan. 
Utgångspunkten för intervjufrågorna har varit uppsatsens syfte samt de befintliga teorier som 
har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. Detta syftar till att försäkra sambandet mellan 
empiri och teori. Telefonintervjuerna har spelats in via röstinspelningsprogram för att 
information inte ska gå förlorad och för att undersökningens objektivitet ska förbli hög. 
Vidare har resultatet från intervjuerna kopplats till teorin och sekundärdatan, vilket styrker 
undersökningens giltighet. Slutligen har författarna inte endast fördjupat sig på området 
internationell marknadsföring med hjälp av olika teorier och skapat en nödvändig koppling 
mellan teori och frågor till respondenterna, utan har också själva en internationell bakgrund 
vilket gör det enklare att hitta relevanta teorier som belyser kulturella problem samt att på ett 
bättre sätt förstå respondenternas svar. 

2.6  Kritik av metodval 
En av nackdelarna med intervjuer är att deras objektivitet kan påverkas av den som intervjuar. 
Svenning (2003) förklarar att intervjuare oavsiktligt kan påverka respondentens svar. 
Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängnerud (2012) nämner olika typer av sådan oönskad 
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påverkan: kroppsspråk och betoning då intervjuaren ställer frågor. Vi har använt 
telefonintervjuer som ju minskar den oönskade effekten när det gäller kroppslig 
kommunikation. Vidare har vi försökt hålla samma röstintonation under hela intervjun och 
låta respondenterna tala fritt i sina svar. Intervjuaren har spelat in respondenternas svar som 
senare bearbetades av båda författarna. Detta gjordes i syfte att minska sådana tolkningsfel 
som kan förekomma omedvetet av intervjuaren. Samtliga intervjuer genomfördes av samma 
person för att minska den variation som kan orsakas av att flera intervjuare samlar in data 
(Bryman & Bell, 2007). 

2.7 Källkritik 
Vi är medvetna om att det inte finns någon hundraprocentigt säker källa och därför har vi varit 
kritiska mot våra källor och granskat den information som vi har inhämtat för studien. För att 
ge en så rättvis bild som möjligt har vi försökt ta upp flera författares perspektiv kring ämnet. 
De sekundära källor som vi har använt för att skapa information om företaget anses vara 
tillförlitliga eftersom samtliga har skapats av företagen själva. Vad gäller de muntliga källorna 
vid intervjutillfällena finns det en risk att informationen som vi har samlat in kan vara 
inkorrekt då respondenterna kan försöka försköna verkligheten för att presentera företaget och 
deras marknadsföring på ett positivt sätt. 
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3. Teoretisk referensram 
 

Här presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Syftet är att ge läsaren en djupgående 
förståelse för de begrepp och områden som uppsatsen kommer fokusera på. Vidare redogörs 
för modellen AdaptStand Process. 

 

Enligt Kuhn, Alpert & Pope (2008) byggs ett starkt B2B-varumärke med hjälp av en process i 
fyra steg: 

·         Varumärkesidentitet 
·         Varumärkesinnebörd 
·         Varumärkesrespons 
·         Varumärkesrelationer 
 

Varumärkesidentitet står för varumärkesutmärkande. Det betyder att företag skapar och 
kommunicerar sin position på marknaden till kunderna. Därför är en undersökning av 
varumärkesposition relevant när det gäller identitetsbyggande. Varumärkesursprungsland är 
en annan faktor som kan ha inverkan på identitetsbyggandet och bör därför också studeras 
här. 

Varumärkesinnebörd betyder det värde som varumärket skapar för sina kunder med hjälp av 
produktegenskaper och andra element. Där ingår även element av marknadsföringsmix, t.ex. 
erbjudande, pris m.m. Vi studerar anpassningar av marknadsföringsmixen med hjälp av 
AdaptStand Process-modellen. 

Varumärkesrespons står för de emotioner som varumärket skapar hos sina kunder. När det 
gäller B2B-varumärken skapar det ofta emotioner som kopplas till anställningstrygghet och 
prestige (Kuhn, Alpert & Pope 2008). 

Varumärkesrelationer står för relationsbyggande och kundlojalitet, där även 
varumärkeskommunikation syftar till att bygga och behålla relationer med kunderna. Även 
om processen gäller strategin för varumärkesuppbyggande resulterar den i att de fyra stegen 
leder till att respektive varumärkesegenskap förstärks, som t.ex. varumärkesidentitet. Ovan 
har vi redogjort för olika element som ska beaktas i syfte att förstärka ett varumärke. Vårt 
arbete riktar in sig på att belysa anpassningsstrategier hos globala B2B-varumärken. Det är 
därför nödvändigt att betrakta hur vart och ett av elementen på den globala marknaden 
anpassas. 

3.1 Positionering och varumärkesursprungsland 
Kotler (2003, s. 308) definierar varumärkespositionering på följande sätt 

”the act of designing the company’s offering and image to occupy a distinctive place in the 
mind of the target market. The end result of positioning is the successful creation of a 
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customer-focused value proposition, a cogent reason why the target market should buy the 
product” 
 
Varumärken, enligt Fuchs & Diamantopoulos (2009), kommunicerar sin önskade position för 
målgruppen med hjälp av olika marknadsföringsverktyg såsom reklam, sociala medier m.m. 
Vidare kopplas positionering till målgruppens speciella behov (Fuchs & Diamantopoulos, 
2009) vilket betyder att varumärkespositionering ska anpassas speciellt till en enskild kultur 
eller land.  

Akaka & Alden (2010) förklarar att globalisering leder till skapandet av en global 
konsumentkultur. Detta fenomen definieras som 

”a set of consumption-related symbols and behaviours that are commonly understood but not 
necessarily shared by consumers and businesses around the world ” 

( Akaka & Alden 2010, s. 37) 
 
Även om begreppet gäller konsumenterna menar författarna att det kan beskrivas som att 

världens kultur uppkom på grund av ”increasing interconnectedness of various local cultures” 
(Alden, Steenkamp & Batra 1999, s. 76). Fenomenet avser kulturell förändring i dagens 
samhälle och kan därför tillämpas på både B2C- och B2B-marknader. 

Global konsumentkultur (GKK) ska inte betraktas som ett tecken på homogenisering. I stället 
förklarar Akaka & Alden (2010) att konsumenter accepterar globala värderingar men 
använder sitt lokala system för att tolka dem. Författarna påpekar också att GKK ständigt 
förändras och utvecklas på grund av att nya kulturer byggs inom redan kända lokala kulturer 
som även överlappar externt med varandra. En orsak till dessa förändringar är strävan efter att 
associera sig med nya produkter som konsumenter förknippar med modernisering och 
kosmopolitism. 

Alden, Steenkamp & Batra (1999) förklarar att det finns tre centrala komponenter som ska 
anpassas beroende på varumärkets positioneringsstrategi. Den första är språket, vilket 
används av företaget som en symbol i marknadsföringen. Engelska pekar på modernisering, 
mobilitet och internationell inriktning (Alden, Steenkamp & Batra, 1999). Den andra är 
estetisk konstruktion som lyfter fram hur varumärkets logotyper och färger kopplas till 
speciella kulturer. Vissa varumärken använder internationella tecken i sina logotyper, medan 
andra kopplar sina logotyper till en speciell kultur. Den sista komponenten är det tema som 
används i varumärkets berättelse och historier. Det kan kopplas till global konsumentkultur 
eller i stället till den enskilda kulturen.   

Enligt Alden, Steenkamp & Batra (1999) finns det tre positioneringsstrategier som 
internationella varumärken kan använda. Lokal positionering syftar till att associera 
varumärket till de lokala värderingarna. Global positionering betyder att varumärket försöker 
skapa sig en global bild och utländsk positionering som betyder att varumärket identifierar sig 
med en främmande kultur, vilken då används som en symbol. Ghauri & Cateora (2011) 
påpekar att det, beroende på marknadssituation, kan vara relevant att förändra 
varumärkespositionen. 
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Vidare leder verksamhet på den globala marknaden även till att ett globalt varumärke 
exponeras för kunder något oftare och i internationella sammanhang. Enligt Maierer (2010) 
exponeras globala varumärken för kunder i samband med resor utomlands och även hemma 
där inhemska kunder stöter på varumärkeskommunikation som syftar till att nå kunder på 
andra marknader. Ghauri & Cateora (2011) förklarar att kunder associerar speciella värden 
med ett visst varumärke. På grund av kommunikation och exponeringar som uppstår i 
internationella sammanhang kan då en förvirring uppstå hos de kunder som har redan har 
skapat sig en bild av varumärket. Dahlén (2003) menar istället att varumärket ska utforma sin 
kommunikation och sitt budskap så att kunder upplever att det passar till olika situationer. 

Varje varumärke representeras med hjälp av vissa färger. Under lång tid fanns det en stark 
koppling mellan varumärke och färger (Hoek & Gendel, 2010) där syftet med färgerna bland 
annat var att bidra till varumärkets igenkännande och skapa eller förstärka önskad image. Det 
finns flera fall där varumärken har försökt att lagligt skydda de färger som förekommer i 
logotyp eller varumärkesnamn (Hoek & Gendel, 2010). Girard, Anitsal & Anitsal (2013) 
menar att människor skapar meningen från de färger som representerar varumärket. Hulten, 
Broweus & Van Dijk (2009) menar att färg påverkar våra uppfattningar även om vi är 
omedvetna om det. Choi et al (2010) förklarar att förutom verbal kommunikation finns det 
alltid icke verbal kommunikation där människan även använder färger för att uttrycka sina 
emotioner, tankar och liknande. Författarna pekar på att kulturella skillnader leder till att 
samma färger kan uppfattas annorlunda i olika länder. Till exempel kommer färgen som 
används i Japan för att skapa uppmärksamhet för en produkt kanske inte lyckas göra det i 
Storbritannien. 

Varumärkesursprungsland eller COO (Country of origin) kan ha effekt på hur kunder 
uppfattar egenskaperna hos en eller annan produkt. Kunder utvecklar sin egen bild av 
respektive land genom att tillämpa sin egen erfarenhet av den information som personen har 
fått från andra källor eller som har formulerats med utgångspunkt av existerande stereotyper 
om respektive land (Agrawal & Kamakura, 1999). Kunder skapar positiva eller negativa 
bilder gällande lokala produkter, vilket betyder att COO kan betraktas som ett sätt att 
förstärka varumärkeskapitalet (Agrawal & Kamakura, 1999). Douglas & Nilssen (2001) 
förklarar att de flesta internationella varumärkena har skapat sig en global marknadsposition 
genom internationell expansion, vilket betyder att det i början var nationella företag som 
senare har trätt in på den utländska marknaden. Flera undersökningar visar att COO är en av 
många faktorer som tas i beaktande av konsumenten under beslutsfattandet vid respektive 
inköp (Agrawal & Kamakura, 1999). Detta pekar på att COO-upplysning ska övervägas 
beroende på marknad.  

Nu för tiden använder många internationella företag den global branding-strategi som 
definieras enligt Özsomer, Batra, Chattopadhyay & Hofstede (2012, s. 2) som en strategi “in 
which firms market their products on a global basis with only limited adaptation to local 
markets”. Förutom skalekonomiska fördelar vid tillverkning blir det enklare för det globala 
varumärket att tillfredsställa de kunder som reser runt i världen (Sichtmann & 
Diamantopoulos, 2013). Enligt Sichtmann & Diamantopoulos (2013) påverkar den globala 
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imagen varumärket positivt tack vare att kunder förknippar det med kvalitet, trovärdighet och 
bra renommé. En undersökning av faktorer som påverkar hur kunder upplever ett varumärke 
visat sig att den marknadsföring som fokuserar på positiv image av varumärkesursprungsland 
är mer fördelaktig än marknadsföring som endast sker global (Sichtmann & Diamantopoulos, 
2013) 

3.2 AdaptStand Process-modellen 
En studie som genomfördes av Vrontis år 2003 visar hur internationella företag påverkas av 
att välja en anpassad eller en standardiserad marknadsföringsstrategi och över 500 av 
Storbritanniens största företag var med i undersökningen. Av de data han samlade in från 
företagen utvecklade Vrontis en modell för hur företaget bör gå tillväga vid utformningen av 
marknadsstrategi. 

Som vi har redan har nämnt har globaliseringen lett till alltmer homogena marknader i olika 
länder, vilket inte gör standardisering till det absolut bästa, men å andra sidan inte gör 
anpassning till det heller då det medför stora kostnader. Därför anser Vrontis (2003) att en 
balans mellan anpassning och standardisering måste infinna sig. Frågan är vilken grad av 
anpassning som gäller för den lokala marknaden för att uppnå det mest optimala resultatet för 
det enskilda företaget. Vronitis har därför skapat modellen för att kunna hjälpa företag att 
välja mellan anpassnings- och standardiseringskomponenter i marknadsföringsmix och 
marknadsstrategi och som kommer att ge både kundnöjdhet och företagslönsamhet. Denna 
modell är en process som kallas AdaptStand (Vrontis, 2003). Modellen består av en 
kombination av standardisering och anpassning där syftet med modellen, eller processen, är 
att den ska ses som ett hjälpmedel för att öka förståelsen för och kunskapen om den 
integrerade strategin. Vidare ska modellen hjälpa marknadsförare att konkurrera effektivt på 
en högt konkurrensutsatt internationell marknadsplats samt komma fram till till vilken grad en 
strategi ska anpassas/standardiseras. Efter att företaget fastställt fördelarna och nackdelarna 
med strategierna kan de besluta om till vilken grad de ska standardisera eller anpassa sitt 
erbjudande (Vrontis 2003). Om vi tittar närmare på modellen ser vi hur dessa centrala faktorer 
påverkas av externa element och olika argument avgör till vilken grad företaget anpassar eller 
standardiserar sin strategi och som man bör ta hänsyn till. Vrontis (2003) beskriver i modellen 
vilka faktorer som till högst grad förmår företagen till anpassning: kultur, marknadens 
utveckling, konkurrens, lagar, ekonomiska skillnader, sociala aspekter och skillnader i 
konsumenters uppfattning. Vidare menar författarna att en anledning till varför företag kan 
välja en mer anpassad strategi kan vara att företaget finns på fler än en kontinent. 
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Figur (1) Adaptstandprocess- modell, Vrontis (2003) 

Vi kan se att den klassiska marknadsföringsmixen, eller 4:P, finns med i modellen: produkt, 
pris, plats och påverkan. Enligt Vrontis (2003) kan företaget använda dessa som verktyg för 
att marknadsföra sig och påverka marknaden. 

Med produkt menar författarna allt som erbjuds på marknaden i form av tjänster eller 
produkter. Vidare menar Vrontis (2003) att produkten är den viktigaste delen, för om 
produkten inte kan tillfredsställa kunder kan inte de andra faktorerna hjälpa till för att prestera 
bra på marknaden. Produkt är den del av marknadsmixen som standardiseras mest (Vrontis 
2003).  

Pris är den summa pengar som konsumenten betalar för att få den slutliga produkten. Enligt 
författaren finns det flera faktorer att ta hänsyn till vid prissättning på de utländska 
marknaderna, till exempel konkurrensen. Enligt Vrontis (2003) är priset det som anpassas 
mest.  

Den tredje faktorn är plats, vilket innefattar var produkten säljs, men även hur den ska 
distribueras, vilket bland annat omfattar marknadstäckning, kanaler och logistik - med andra 
ord hur företaget vill göra produkten tillgänglig för målgruppen och nå den. I modellen som 
Vrontis (2003) presenterar finns plats mitt emellan anpassning och standardisering. 

Påverkan är den del av marknadsföringen som innehåller aktiviteter som kommunicerar 
produkten till kunderna och leder till köpbeslut. Den faktorn befinner sig närmare anpassning 
i modellen. Enligt Vrontis (2003) kan påverkan mest anpassas till olika marknader och detta 
beror på flera faktorer såsom språkskillnader, regler, media samt konkurrenternas aktiviteter. 

Vrontis har lagt till tre faktorer i sin modell som han anser kan påverka företagets beslut om 
standardisering eller anpassning på olika marknader: personal, fysiska bevis och 
ledningsprocess. 

Med personal (people) menar han personal som har kontakt med kunder. På vissa marknader 
krävs det väl utbildad personal med rätt kunskaper och rätt personliga egenskaper. Fysiska 
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bevis är den miljö i vilken försäljningen utförs och den spelar en stor roll för vilken nivå av 
förtroende kunderna får för företaget. Till exempel blir atmosfären i en butik avgörande 
genom inredningen, där färger kan spela en avgörande roll för kundens humör. Denna faktor 
kan anpassas på olika marknader då kunder kan uppfatta olika tecken på olika sätt. Till sist 
ledningsprocess, vilket innebär tillvägagångssättet, alltså de olika delar och flöden av 
aktiviteter som förekommer för att leverera produkten eller tjänsten. Ledningsprocessen 
handlar alltså om hur kunden tas emot och hur den upplever tjänsten eller produkten. 

På bilden i figur (1) har Vrontis (2003) på vänstra sidan om marknadsföringsmixen placerat 
de faktorer som argumenterar för anpassningsstrategi och på högra sidan finns de faktorer 
som argumenterar för att ett företag istället ska inrikta sig på en standardiserad strategi. 

Argument som talar för anpassning: miljöfaktorer, sociala-kulturella faktorer, teknologiska 
faktorer, ekonomiska faktorer, politiska faktorer, konkurrensfaktorer och demografiska 
faktorer. 

Argument som talar emot anpassning: global enhetlighet och image, enklare planering och 
kontroll, överensstämmelse med den rörliga kunden, ekonomiska skalfördelar, reducerade 
lagerkostnader samt synergistiska och överförda erfarenheter. 

3.3 Emotionsskapande 
För många varumärken är lösningen för att kunna sticka ut bland de stora konkurrenterna att 
kunna marknadsföra sitt varumärke på rätt sätt. Lynch & Chernatony (2004) påpekar att 
psykologiska och emotionella element är av stor betydelse för att skapa ett konkurrensstarkt 
varumärke. För detta gäller det att företaget fattar rätt beslut om vilket budskap de ska 
förmedla med sin marknadsföring. Enligt Dahlén & Lange (2012) är ett rationellt budskap det 
typ av budskap som framställer produktens olika funktioner och egenskaper och bygger på 
vad produkten har att erbjuda och till vilket pris. Vidare menar författarna att reklamen är 
grundad på rationella behov såsom akuta eller rutinmässiga motivköp. Emotionell 
marknadsföring grundar sig däremot på att förmedla känslor och syftar mer till att skapa en 
emotionell respons som motiverar och lockar kunden till ett köp. Enligt författarna används 
rationella budskap då företag erbjuder produkter med uppenbara fördelar såsom egenskaper 
och prisnivå. Nackdelen är dock att denna typ av marknadsföring kan vara kortsiktig då målen 
endast uppfylls då företaget erbjuder de bästa produkterna och det bästa priset. När en 
konkurrent kan erbjuda en bättre eller billigare produkt så kommer kunderna att välja deras 
varumärke i stället. När det kommer till emotionell marknadsföring gäller inte detsamma 
eftersom kunden då betalar för märket och inte för produktens funktioner. 

Lynch & Chernatony (2004) påpekar att varumärkets emotionella egenskaper påverkar 
köpbeslutet även på en B2B-marknad. Författarna anser att varumärken är ett kluster som 
samlar funktionella och emotionella egenskaper. Vidare förklarar de att B2B-köpbeslut inte 
fattas i ett emotionellt vakuum utan istället påverkas av ett antal emotionella faktorer som 
skapas av varumärket, till exempel prestige, anställning, karriärstrygghet, förtroende, 
vänskap. Trots detta marknadsförs B2B-varumärken snarare utifrån rationella och 
funktionella produktegenskaper (Lynch & Chernatony, 2004). Emotionella egenskaper hjälper 
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varumärket att skapa en konkurrensfördel genom att bygga en djupare relation till 
varumärkets intressenter. 

Enligt Browaeys & Price (2011) finns det ett antal studier som fokuserar på kulturella 
skillnader. Där ingår bland annat Hofsedes kulturella dimensioner. Författarna förklarar att 
det finns fem olika kulturella dimensioner som beskriver skillnader i kulturella värderingar. 
Matsumo, Nakagawa & Yee Hoo (2008) menar att två av de dimensionerna har en direkt 
koppling till emotioner: osäkerhetsundvikande, där människor vill kontrollera sin oro för 
framtiden genom att skapa institutioner, samt ritualer och värderingar. Vad gäller lång- och 
kortorientering så präglas långorienterade kulturer av att människor styr sina egna emotioner 
med syftet att inte skada relationer med andra. Vidare förklarar författaren att emotionerna är 
en primär driftkraft för mänskligt beteende samt att de har en viktig social funktion 
(Matsumo, Nakagawa & Yee Hoo, 2008). 

3.4 Relationsbyggande och kommunikation 
 
Enligt Grönroos (1997) grundas relationsmarknadsföring på antagandet om att effektiva 
relationer mellan företag och deras kunder bidrar till kundernas lojalitet. Företag strävar under 
interaktionen med kunderna efter att skapa extra värde till en produkt eller tjänst som i sin tur 
leder till byggandet av långvariga relationer. Vidare delar Coviello, Brodie & Munro (1997) 
upp olika typer av marknadsföringsinteraktioner, där transaktionsmarknadsföring syftar till att 
skapa en enda affärstransaktion. Databasmarknadsföring betyder att interaktionen pågår med 
hjälp av IT och internet för att få en bättre förståelse för kundernas behov. 
Interaktionsmarknadsföring lyfter fram mellanmänsklig kommunikation och även relationer 
som skapar värde för båda parterna. Den sista är nätverksmarknadsföring, vilket syftar till att 
upprätthålla sin position i ett nätverk som präglas av både direkta och indirekta relationer. 

När det gäller relationer på B2B-marknaden förklarar Axelsson, Melin & Goldkuhl (2002) att 
B2B-transaktioner ofta påverkas genom att köpare ställer nya krav på produktionen, vilket 
leder till säljarens kapacitetsutveckling. I internationella sammanhang kan detta ge upphov till 
nya produktegenskaper, tillverkningsprocesser m.m. 

Rauyruen & Miller (2007) förklarar att kundlojalitet består av två delar. Den första är 
beteendemässig lojalitet som står för upprepade inköp och den andra är attitydmässig lojalitet 
som står för den inställning som kunden har till varumärket samt hur kunden kommunicerar 
med andra. Tidigare har forskare utgått från perspektivet att upprepade inköp är ett tecken på 
kundlojalitet. Vidare visar Rauyruen & Miller (2007) att beteendemässig lojalitet har 
stokastiska egenskaper vilket betyder att det blir svårt att fastställa en direkt koppling till 
företagets aktiviteter (Rauyruen & Miller, 2007). Därför är det mycket viktigt att kombinera 
beteendemässig och attitydmässig lojalitet för att få en bättre insikt i vilka faktorer som skapar 
en djupare relation till kunderna. 
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Kommunikation med kunder spelar en stor roll för varumärkesigenkännandet just eftersom 
det syftar till att informera och påminna konsumenten om varumärket (Delgado-Ballester, 
Navarro & Sicilia 2010). I en undersökning med syftet att fastställa hur företag använder 
sociala medier på B2B-marknaden visade det sig att B2B-företag använder sociala medier för 
marknadsundersökningar, innehållsmarknadsföring och affärsnätverkande (Bennan & Croft, 
2012). I dagens samhälle uppfattas sociala medier som ett centralt element i varumärkens 
kommunikationsstrategi och något som skapar interaktion mellan företag och dess kunder 
(Ryan, Perouta & Chouman 2013). 

Tidigare har direkt dialog skapats mellan kund och företag genom telefon, ansikte-mot-
ansikte-interaktion, mejl eller postkommunikation (Gallanger & Ransbotham, 2010). Indirekt 
kommunikation har skapats genom word of mouth-kommunikation (WOM), något som var 
dolt för företagen (Gallaugher & Ransbotham 2010). Sociala medier har förändrat denna 
relation genom att möjliggöra bättre insikt i andra kunders synpunkter för både företag och 
dess kunder (Gallaugher & Ransbotham 2010). En annan förändring som sociala medier har 
bidragit till är att de har transformerat monolog till dialog (Berthon, Pitt, Plangger & Shapiro 
2012). WOM är sedan länge känt som en faktor som kraftigt kan påverka inköpsbeteenden 
(Kapoor, Jayasimh & Sadh 2013). Det som ska uppmärksammas i denna dialog är att 
trovärdigheten hos de budskap som förmedlas med denna typ av kommunikation påverkas av 
objektiva och subjektiva mottagares uppfattningar (Kapoor, Jayasimh & Sadh 2013). Sociala 
medier tillåter även obekanta eller anonyma personer att kommunicera angående en produkts 
kvalitet och liknande. Därför präglas elektronisk WOM-kommunikation av en hög grad av 
osäkerhet på grund av interlokutörens okända identitet samt informationens okända riktighet 
(Kapoor, Jayasimh & Sadh, 2013). Trots att det finns en viss osäkerhetsgrad påpekar Berthon 
et al (2012) att det som i dagens samhälle sprids tidigare endast skulle ha stannat på lokal nivå 
utan att spridas vidare till den globala nivån. Författaren kompletterar detta med påståendet att 
även globala problem tolkas utifrån den lokala uppfattningen (Berthon et al, 2012 ). Vidare 
påpekar Berthon et al (2012) att även populariteten hos de existerande globala sociala 
medierna varierar beroende på land. 
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4. Empiri 
 
I detta kapitel kommer det empiriska materialet att presenteras. Empiriavsnittet innehåller 
sammanställningar av samtliga intervjuer som genomförts. Innan varje intervju ges en kort 
introduktion till respektive företag.  

 

4.1 Atlas Copco 
Atlas Copco är ett globalt svensk industriföretag som grundades år 1873 och har sitt 
huvudkontor i Stockholm. Företaget har idag ca 40 000 anställda samt kunder i fler än 180 
länder. Under 2013 hade Atlas Copco en omsättning på 48 miljarder kronor. Atlas Copco 
verkar inom affärsområdena kompressorteknik, industriteknik, gruv- och anläggningsteknik 
samt maskinuthyrning. 

Vi har intervjuat Erik Sigfridsson, Vice President Design & Development Atlas Copco. 
 
I sin verksamhet på den globala marknaden identifierar sig inte Atlas Copco med någon 
speciell ort. Den image som företaget vill skapa för sig är snarare som ett globalt varumärke. 
Därför används alltid engelska som ett andra alternativ på alla marknader. Annars är det 
lokala språket som gäller vid annonsering och kommunikationen med kunder. I frågan om 
anpassning av grafiska element svarar respondenten: ”Det finns riktlinjer om hur varumärket 
ska vara representerat så att det finns en global representation. Tanken är att det ska vara 
globalt och det ska ha samma representation var man än befinner sig. Men naturligtvis är 
Atlas Copco ett skandinaviskt varumärke2”.  

När det gäller logotypfärger tillåter Atlas Copco sina distributörer att välja mellan tre olika 
alternativ: vit, svart och blå, där blå färg är definierad med speciell kod. Logotypens bakgrund 
är också väldefinierad med syftet att öka igenkännandet av varumärket. Sådana regler gäller 
för samtliga länder. 

Atlas Copcos värderingar som kommuniceras globalt är stannar detsamma internt inom 
företaget. Medan produktmarknadsföringen sker lokalt och varieras från marknad till marknad 
försöker man ha ett visst inslag av lokala värderingar. I kommunikationen framhäver man inte 
det faktum att det är just ett svenskt varumärke särskilt mycket. Företaget försöker inte skapa 
sig en främmande eller exotisk image på den globala marknaden, utan det blir snarare en 
image av ett globalt varumärke med hjälp av de globala värderingar som ligger till grund för 
lokal kommunikationsanpassning.  

Respondenten förklarar att företaget producerar globalt men på vissa marknader används en 
kommunikationsstrategi som fokuserar på att produkterna är europeiska. Beroende på 
marknaden kan kommunikationen också framhäva att produkterna har exempelvis svensk 
eller tysk kvalité. 

                                                 
2 Erik Sigfridsson Vice President Design & Development Atlas Copco, telefonintervju den 30 april 2014 
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När det gäller frågan om effekten av de extra exponeringar av varumärket som förekommer i 
internationell kontext svarar respondenten att effekten är positiv: “Varumärket är känt för de 
som befinner sig i respektive bransch, men för den stora massan är varumärket okänt och jag 
tror att det är bra ju mer exponering vi får 3”. 

Bland de faktorer som anses extra viktiga vid anpassning till andra marknader förklarar 
respondenten att kulturen är en nyckelfaktor när det gäller marknadsföring. Samtidigt betonas 
det att den ekonomiska situationen har en stor betydelse på affärsmarknaden. Utifrån denna 
analys kan beslut fattas om speciell anpassning av produkter som leder till lägre kostnadsnivå 
eller liknande, vilket betyder att produkter och priser anpassas lokalt beroende på 
marknadsegenskaperna. Vidare förekommer det inte så stor skillnad mellan produkter på 
samma kontinent, utan skillnaden blir större när det kommer till utvecklingsländerna. 
Respondenten preciserar att i Indien, Kina och vissa andra länder har Atlas Copco väldigt 
anpassade produkter medan det i Europa och USA rör sig om i stort sett samma produkter. På 
frågan om Sverige har en positiv effekt på de produktkategorier som företaget är verksamt 
inom svarar respondenten att ”många av företagets produkter är produkter av högre standard 
och vi vill gärna tro att det är svensk kultur som bidrar till denna höga standard, höga tekniska 
nivå och goda kvalité. Det gäller kanske inte överallt men i många länder det är giltigt4”. 

Atlas Copcos marknadsföring fokuserar snarare på produkter än varumärket. Samtidigt 
förklarar respondenten att det är underförstått med dessa produkter att Atlas Copco står för 
hög teknisk nivå och högre standard. Det finns alltid ett starkt samband till varumärket när det 
gäller produktmarknadsföringen, något som förekommer med hjälp av logotyp och liknande. 
Företaget brukar inte relatera sin reklam till de värden som varumärket står för, utan i stället 
riktar de sin reklam för att lyfta fram produkten och dess egenskaper.  

De flesta varumärkeskunder beskrivs som relativt konservativa och håller gärna fast vid det 
som har varit. Om deras profil tolkas utifrån dimensionen kosmopolit–patriot så är de snarare 
patrioter. Någon emotionell ansats vid beslutsfattandet förekommer ganska sällan. De utgår 
från ett funktionellt produktperspektiv där dimensionen pris–kvalitet står på den första 
platsen. Dock förklarar respondenten att slutanvändaren kan vara mer emotionellt påverkad av 
varumärket. Företag anpassar inte sina strategier utifrån perspektivet rationell–emotionell på 
speciella marknader. Däremot påpekar respondenten att samma produkter ofta uppfattas som 
annorlunda av kunder i olika länder, även när det gäller samma kontinent där skillnaden 
mellan produkterna är mycket liten. Kundrelationer bygger i princip på att endast ha relationer 
med de kunder där kulturella skillnader påverkar relationens karaktär. 

Kommunikation via sociala medier initieras ofta av Atlas Copco och pågår på en nivå som 
enligt respondenten definieras som ”inte så väldigt nära kunderna5". I fallet med Facebook 
nämner respondenten att det inte finns så många användargrupper och poängterar också att 
företagskunder snarare är passiva när det gäller kommunikation i sociala medier. Allt detta 

                                                 
3 Erik Sigfridsson Vice President Design & Development Atlas Copco, telefonintervju den 30 april 2014 
4 Erik Sigfridsson Vice President Design & Development Atlas Copco, telefonintervju den 30 april 2014 
5 Erik Sigfridsson Vice President Design & Development Atlas Copco, telefonintervju den 30 april 2014 
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ger företag en bra möjlighet att kontrollera kommunikationen i sociala medier och 
varumärkets image. Någon strategi som går ut på att bevaka kundaktiviteter i sociala medier 
inte är känd eller förekommer av annan avdelning inte. Syftet med användandet av sociala 
medier för Atlas Copco definierar respondenten som att ”det är ett enkelt sätt att nå ut till 
kunder6”. Företag använder för det mesta Youtube för att lägga ut videoklipp och reklam om 
varumärkesprodukter, hur de används samt framgångshistorier, som enligt respondenten 
sprider sig mycket bra. Det anses vara en bra kanal för att skapa kommunikation mellan 
kunderna. Ur ett globalt perspektiv är det samma typ av sociala medier som används, ofta 
utan någon lokal indelning samt utformad på engelska. Sociala mediers påverkan på 
varumärket anses vara positiv, och det finns inga exempel på att sociala medier har orsakat 
problem eller liknande för varumärket. 

4.2 Volvo Trucks 
Volvo Trucks är en svensk lastbilstillverkare som ingår i Volvokoncernen som dotterbolag till 
Aktiebolaget Volvo och har sitt huvudkontor i Lundby, Göteborg. Volvo Trucks grundades år 
1927 och är en av världens största tillverkare av tunga lastbilar. Enligt Volvo Lastvagnars 
årsredovisning för år 2013 var omsättningen för Volvo Trucks globalt 178,5 miljarder 
kronor. Lastbilarna säljs och servas i över 140 länder runt om i världen via 650 
återförsäljare och i 1450 verkstäder, med sammanlagt nio monteringsfabriker på olika 
platser i världen och åtta fabriker som ägs av lokala partnerföretag. 

Vi har intervjuat Annika Viberud, Director Strategic Marketing Communication Volvo 
Trucks Global Brand 
 
Volvo Trucks positioneringsstrategi går ut på att i allra högsta grad vara ett globalt varumärke 
men med ett väldigt tydligt svenskt ursprung. Bolaget har just utvärderat sin 
varumärkesplattform där man tidigare marknadsfört sitt skandinaviska ursprung och det har 
visat sig att det på flera marknader långt borta, bland annat i Latinamerika och Asien, är mer 
fördelaktigt med en svensk koppling eftersom svenska varumärken brukar ha ett gott rykte. 
Alltså ligger fokus vid varumärkesmarknadsföring på att det är ett globalt varumärke med ett 
tydligt svenskt ursprung. Varumärket ägnar otroligt mycket av sin kommunikation åt 
intressenterna på lokala språk t.ex. i kundtidningar med mera. Men när det gäller globala 
kanaler förekommer kommunikationen ofta på engelska. Det händer att man vid stora 
kampanjer låter marknaden välja mellan engelska och lokala språk för att kommunicera 
budskapet. I flera fall förekommer det en språkblandning mellan engelska och lokala språk i 
form av rekommendation, men i slutändan är det upp till marknaden att välja. De 
mediekanaler som används vid marknadsföring på olika marknader varierar inte så mycket. 
Respondenten förklarar att varje marknad gör sin egen kommunikationsplan beroende på 
resurser. Sociala mediekanaler varieras till exempel beroende på hur det ser ut lokalt och även 
beroende på vilka resurser företaget har på respektive marknad, då hon menar att det är 
ganska resurskrävande att hålla liv i sociala medier. 

 
                                                 
6 Erik Sigfridsson Vice President Design & Development Atlas Copco, telefonintervju den 30 april 2014 
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Varumärkets logotyp representeras på samma sätt oberoende av marknaden. När det gäller 
färgerna som Volvo Trucks använder på olika marknader finns det riktlinjer för att genom 
användandet av färger skapa en igenkänningsfaktor samt gemenskap på olika marknader. 
Respondenten påpekar dock att detta är mycket svårt att tillämpa och kontrollera. Svenskhet 
som tema har inte förekommit mycket i kommunikationen tidigare men det kommer mer i 
framtiden. 

På frågan om Volvo Trucks marknadsför varumärket eller sina produkter först svarade 
respondenten att det hänger ihop. Det går möjligtvis att marknadsföra varumärket utan 
produkter men det vore fel att marknadsföra produkter utan varumärket. Produkter är 
företagets styrka och har mervärde i kommunikationen eftersom den är intressant. Vidare 
förklarar respondenten att för företagets intressenter är produkterna av stort intresse och 
därför försöker Volvo Trucks ha med sig produkterna i kommunikationen. 

Respondenten medger att även interna målgrupper betraktas som viktiga vid 
externkommunikation, ”då vi under lanseringarna förra året (2013) har sett att det har tagits 
emot enormt positivt internt och det är många som kommer tillbaka till oss och säger att de 
känner en ökad stolthet i att jobba för företaget. Och den emotionella delen av detta är ju en 
stark faktor för att man känner sig stolt över det varumärke man jobbar för. Det tror vi är 
jätteviktigt7” 

Angående den målgrupp som Volvo Trucks vill nå så är den inte speciellt tydlig utan en 
väldigt differentierad grupp, vilket gör att det blir svårare att kommunicera med den. Det ses 
som en av de största utmaningarna. ”Vi har kunder alltifrån den lilla väldigt, väldigt stolta 
lastbilsägaren som kör sin egen lastbil och kanske bor i den fem dagar i veckan och lever 
lastbilskulturen till de stora globala företagen som har flera tusen lastbilar och som i alla 
högsta grad är kosmopoliter 8”. 

Ofta är Volvos reklam riktade mot vanliga konsumenter och inte bara mot kunder från B2B-
marknader, något som respondenten förklarar med att deras strategival har sin grund i att 
gruppkunden är splittrad och är mycket påverkad av alla andra. ”Därför kommunicerar vi 
brett och väljer att gå ut med kampanjer där budskapet har ett allmänt intresse och skapar ett 
stort genomslag, men för kärngruppen är budskapet väldigt relevant. Vi skjuter brett för att 
träffa rätt9 ”. Hon tar Van Damme-reklamen som ett exempel och berättar att vanliga 
konsumenter som inte har kunskaper om lastbilar ser reklamen som en härlig film med en 
känd person och bra musik och tycker det är snyggt gjort, medan en lastbilschaufför ser något 
annat och reagerar på ett annat sätt: “Han ser på lastbilar som backar på något visst sätt och 
säger 'så går det inte att backa lastbilar', men vi säger att 'jo det går att backa så med den 
fantastiska nya tekniken 10”. De kampanjerna har dubbla budskap och folk ser olika på dem, 
man ser något annat om man är i branschen. 

 
                                                 
7 Annika Viberud Director Strategic Marketing Communication Volvo Trucks, telefon ntervju den 5 maj 2014 
8 Annika Viberud Director Strategic Marketing Communication Volvo Trucks, telefonintervju den 5 maj 2014 
9 Annika Viberud Director Strategic Marketing Communication Volvo Trucks, telefonintervju den 5 maj 2014 
10 Annika Viberud Director Strategic Marketing Communication Volvo Trucks, telefonintervju den 5 maj 2014 
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Volvo Trucks mäter deras kundlojalitet med återköp eller återkommande kunder. Vidare 
anses kunder väldigt viktiga då de anses som viktiga ambassadörer för att påverka företagets 
image. Företaget jobbar väldigt mycket med att skapa verktyg som tillåter intressenterna att 
sprida vidare sin positiva erfarenhet. När det gäller emotionell ansats är det viktigt för Volvo 
Trucks att skapa emotioner hos sina intressenter vid varje interaktion. ”Ju tidigare i 
inköpsprocessen emotionerna skapas desto mer mottaglig blir kunden, vilket leder till att 
kunden blir alltmer rationell ju längre inköpsprocessen pågår 11”.  Materialet som Volvo 
skapar ska ha en global relevans men förutsättningar att skapa lokalt engagemang. De skapar 
även ett visst lokalt material som varierar utifrån marknadsförutsättningarna och utifrån hur 
lokalt management ser ut. 

Vidare menar respondenten att relationsbyggandet med kunder ser annorlunda ut på olika 
marknader, och skiljer sig även från säljare till säljare. “Vi har ju så klart en grundidé som är 
inbyggd i vår varumärkesplattform om hur vi vill vara en affärspartner som det är “easy to do 
business with”. Det är inget vi ska kommunicera utåt, utan det ska upplevas 12” 

På tal om erbjudanden eller promotion som Volvo Trucks erbjuder sina kunder så är de 
anpassade för varje marknad. Respondenten menar att kundernas värld skiljer sig åt och även 
om de har samma behov och problem så påverkar traditioner, var man kommer ifrån och hur 
marknaden ser ut hur erbjudanden anpassas. Samtidigt förklarar respondenten att “ju mer 
homogent utbud företaget kan ha i världen desto effektivare organisation kan vi skapa13”. 
Volvo Trucks försöker alltså i allra möjligaste mån driva ett gemensamt utbud. 

Volvo Trucks är medvetna om att det finns vissa företeelser som inte är accepterade överallt 
och försöker undvika sådant som i en kultur kan verka direkt stötande. Därför försöker de 
vara försiktiga med sin formulering av marknadsföringen. Vidare menar respondenten att 
kommunikationen blir mer och mer global vilket ju också ökar acceptansen för andra inslag 
även lokalt. Hon tar Mellanöstern som exempel och berättar att man där har “vant” sig vid 
västerländska inslag.  

Att Volvos kunder uppfattar varumärket som internationellt anses vara positivt för företaget. 
För Volvo Trucks är inte alla marknader lika och inte heller deras mål är lika på alla 
marknader. På vissa marknader ska Volvo inte vara det största märket utan det finns andra 
märken, och då har de sålt lastbilar med väldigt låga funktioner för att kunna anpassa priset 
mer. Vidare menar respondenten att de aldrig drar ner kvaliteten på lastbilar eller 
säkerhetsdetaljer, utan man säljer lastbilar med lägre specifikationer och därmed billigare. 

Vad gäller sociala medier så skapar Volvo Trucks sina egna kanaler. Däremot skapar 
kunderna innehållet och deras strategi är att kunna bevaka det som skrivs och försöka ha en 
öppen och ärlig dialog. Syftet med sociala medier ska vara att skapa ett engagemang kring 
varumärket och de försöker använda det som en bas för undersökningar. Vidare menar 
respondenten att sociala medier ses som en starkare kanal för att skapa engagemang kring 
varumärket än t.ex. en annons. ”Ofta händer det att någon kund blir illa behandlad men det 
                                                 
11 Annika Viberud Director Strategic Marketing Communication Volvo Trucks, telefonintervju den 5 maj 2014 
12 Annika Viberud Director Strategic Marketing Communication Volvo Trucks, telefonintervju den 5 maj 2014 
13 Annika Viberud Director Strategic Marketing Communication Volvo Trucks, telefonintervju den 5 maj 2014 
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som händer då är att våra trogna kunder går in och försvarar vårt varumärke och berättar goda 
historier istället14.” Volvo Trucks anpassar även de sociala medierna beroende på varje 
marknad och hur det går till bestämmer varje lokal organisation. I t.ex. Brasilien använder 
Volvo Trucks en lokal kanal som är större än Facebook. Sedan vill de inte skapa flera kanaler 
då det blir svårare att underhålla dem alla.  

4.3 Ericsson 
Ericsson grundades år 1876. Företaget är en världsledande leverantör av 
kommunikationsnät, telekomtjänster och supportlösningar. Ericsson har 114 000 
medarbetare som arbetar för kunder i över 180 länder och har sitt huvudkontor i Kista, 
Stockholm. Verksamheten är fördelad i fyra enheter: Modems, Networks, Global Services och 
Support Solutions. Under år 2013 var årsomsättningen 227,4 miljarder kronor enligt 
årsredovisningen.  
 
Vi har intervjuat Arun Bhikshesvaran, Chef Marketing Officer, Ericsson 
 
Respondenten förklarar att Ericsson tillgodoser sitt behov av kunder från hela världen vilket 
leder till att företaget även blir mer globalt. Syftet med denna strategi är att dra fördelar av de 
affärsmöjligheter som finns på den globala marknaden. Förutom detta förklarar respondenten 
att Ericsson är ett multinationellt företag som sätter värde på kulturell mångfald. Vidare 
menar respondenten att Ericsson trots sin globala position har en tydlig koppling till Sverige. 
Företaget styrs ifrån Sverige och svenska värderingar och kulturarv står i centrum vid 
utarbetandet av operativa program i de olika länderna. Respondenten definierar Ericsson som 
”we are the Swedish company that operates in different countries.15” Just eftersom dagens 
samhälle präglas av en stor grad av globalisering står Ericsson inför en utmaning: att bevara 
sitt kulturarv som är av oerhört stor betydelse för dessa kunder och därför inte ska försvinna 
och samtidigt vara relevant för den marknad där företaget bedriver sin verksamhet. Att hitta 
rätt kombination mellan de två olika nivåerna där man betonar just det som är viktigt för den 
speciella marknaden är en uppgift som ligger på de medarbetare som befinner sig på plats på 
respektive marknad. Företaget formulerar globala strategier i Sverige men använder 
medarbetare med lokalt ursprung för att hitta en bra balans mellan bilden av Sverige och den 
lokala kulturen. 

När det gäller färger och grafiska element förklarar respondenten att logotypens färg är 
densamma oberoende av land men annars använder företaget en färgpalett i 
kommunikationen.  

I vissa situationer blir det upp till lokala representanter att välja mellan de huvudfärger som 
finns i paletten. 

Ericssons språkstrategi bygger på både lokala språk och engelska. Engelska används som 
huvudspråk i kommunikationen men respondenten preciserar att i vissa länder, som t.ex. 

                                                 
14 Annika Viberud Director Strategic Marketing Communication Volvo Trucks, telefonintervju den 5 maj 2014 
15 Arun Bhikshesvaran Chef Marketing Officer, Ericsson telefonintervju den 9 maj 2014 
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Ryssland, Kina, Brasilien, Japan med flera, översätts kommunikationen till lokala språk. 
Någon språkblandning där olika språk blandas förekommer inte. Produktanpassning 
förekommer när det behövs men i sin helhet försöker Ericsson standardisera sina produkter så 
att de passar till hela den globala marknaden.  

När det gäller faktorer som anses vara extra viktiga för anpassningsstrategierna förklarar 
respondenten att mycket beror på den marknad där verksamheten befinner sig. På frågan om 
hur Ericsson hanterar kulturella skillnader mellan olika marknader svarar respondenten att det 
bästa sättet är låta människor hantera det. Eftersom Ericsson står för kulturell mångfald inom 
företaget går strategin ut på att hantera kulturella skillnader genom att förlita sig på kulturell 
expertis av de medarbetare som verkar på respektive marknad. Varumärkesmarknadsföringen 
är i viss grad likadan och standardiserad för den globala marknaden men produkterbjudanden 
anpassas regionalt i samband med respektive marknad och dess affärsmöjligheter. 

Respondenten medger att exponering i en internationell kontext har en positiv effekt på 
varumärket. Skälen till detta är att Ericsson försöker skapa sig en bild som kopplas till 
stabilitet, globalt ledarskap och förtroende. Med sin kommunikation försöker Ericsson nå sina 
kunder som primär målgrupp samt de som utvärderar kundernas arbete, t.ex. mobiltekniska 
marknadsanalytiker. Även om kommunikationen skapas för affärskunder syftar den till att 
väcka mänskliga känslor. Reklamen är i sin helhet standardiserad men det förekommer lokala 
anpassningar då ett erbjudande gäller affärsmöjligheter som finns på den aktuella marknaden. 

Ericssons kunder är telekomoperatörer och trots att deras beslutsfattande snarare är rationellt 
har emotioner naturligtvis en påverkan på beslut, särskilt i fall med långvariga relationer. 
Respondenten bekräftar att kulturella skillnader påverkar emotionella element och vissa av 
Ericssons kunder är mer emotionella än de andra när det gäller beslutsfattande. Det är 
Ericssons anställda med respektive kulturell bakgrund som försäkrar en korrekt emotionell 
nivå när gäller kommunikation på den lokala marknaden. 

Strategin att bygga relationer med kunderna går ut på att skapa och bibehålla personlig 
kontakt mellan säljare och köpare. Företag bjuder ofta in kunder från olika delar av världen 
för att besöka huvudkontoret. Förutom detta har Ericsson utvecklat ett program som syftar till 
att öka kundengagemanget där en djupgående och långvarig relation står i fokus.  

När det gäller reklam marknadsför Ericsson snarare sitt varumärke än produkter på den 
globala marknaden. Kommunikation på nätet är mycket viktigt för företaget men förutom det 
används också andra typer av medier. Sociala mediekanaler väljs beroende på situation och 
respondenten nämner t.ex. att Facebook är bra för att nå intressenter lokalt medan Twitter 
passar bättre för pressmeddelanden. Det förekommer lokala indelningar av sociala mediesidor 
som baseras på språk och belägenhet. Lokala sociala medier används då det finns speciella 
förutsättningar för detta, som i fallet med Kina där Facebook, Twitter och Youtube blockerats 
av styrande parti. Respondenten hävdar att användare från olika länder beter sig likadant i 
sociala medier. Delvis försöker företag även kontrollera kommunikationen där mellan olika 
användare. Samtidigt förklarar respondenten att det är en stor utmaning att hantera medier på 
rätt sätt för att skapa en positiv effekt på varumärket. 
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5. Analys  

I detta kapitel kommer vi att analysera empiri mot teori, intervjuerna från varje företag 
analyseras utifrån de fyra områden.  

5.1 Positionering och varumärkesursprungsland 
Enligt Alden, Steenkamp & Batra (1999) finns det tre positioneringsstrategier som 
internationella varumärken kan använda. Lokal positionering syftar till att associera 
varumärket med de lokala värderingarna. Global positionering betyder att varumärket 
försöker skapa sig en global image och utländsk positionering betyder att varumärket 
identifierar sig med en främmande kultur och används som en symbol. Respondenten från 
Atlas Copco medger att tanken är att det ska vara globalt och ha samma representation var 
man än befinner sig, vilket tyder på global positionering. Volvo Trucks positioneringsstrategi 
går ut på att i allra högsta grad vara ett globalt varumärke. Även Ericsson har valt en global 
strategi, där syftet är att dra fördelar av de affärsmöjligheter som finns på den globala 
marknaden. Globala varumärken drar nytta av skalekonomiska fördelar vid tillverkning samt 
av att ett globalt varumärke kan tillfredsställa de kunder som förväntar sig att hitta 
varumärkets produkter var som helst i världen (Sichtmann & Diamantopoulos, 2013). Det 
betyder att global positionering är viktigt för ett svenskt varumärke på grund av att redan 
nämnda skalekonomiska fördelar är svårare att åstadkomma i Sverige där marknaden enligt 
Jakobsson (2008) har sina begränsningar. Samtidigt innebär verksamhet på den globala 
marknaden en sådan möjlighet för svenska företag. 

Alden, Steenkamp & Batra (1999) förklarar att en av de centrala komponenterna som ska 
anpassas beroende på varumärkets positioneringsstrategi är språket. Det kan användas av 
företaget som symbol i marknadsföringen. I fallet med engelska pekar det på modernisering, 
mobilitet och internationell inriktning. Vid annonsering och kommunikation med kunder 
använder Atlas Copco det lokala språket och engelska som ett andra alternativ. Volvo Trucks 
anser att det är viktigt att anpassa språket på lokala marknader för att kunna kommunicera 
med intressenter. Vidare berättar respondenten att reklam i t.ex. tidningar kan vara på lokala 
språk men att de vid stora kampanjer däremot låter marknaden eller den lokala organisationen 
välja mellan engelska och det lokala språket för att kommunicera budskapet. Språket som 
används i kommunikation är viktigt för att kunderna ska kunna förstå budskapet, men det kan 
också användas som en symbol (Alden, Steenkamp & Batra 1999). I flera fall förekommer det 
språkblandning mellan engelska och lokala språk i form av rekommendation men i slutändan 
är det upp till marknaden att välja. Ericssons språkstrategi bygger på både lokalt språk och 
engelska. Engelska används som huvudspråk i kommunikationen och i vissa länder anpassas 
strategin och kommunikationen översätts till det lokala språket. Enligt Czinkota & Ronkainen 
(2007) är det viktigt att prata ett lokalt språk även om engelskan är väldigt utbredd och ses 
som det officiella företagsspråket. Detta då det kan medföra dramatiska skillnader eftersom 
ord kan ha olika betydelser. Vi ser i fallet med svenska varumärken att engelska alltid 
används i kommunikationen, vilket styrker en global positioneringsstrategi (Alden, 
Steenkamp & Batra, 1999). Samtidigt är anpassning till lokala språk också viktigt för att få en 
bättre koppling till andra kulturer. 
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Den andra av de centrala komponenter som ska anpassas beroende på varumärkets 
positioneringsstrategi är enligt Alder et al (1999) grafiska element, där bland annat färger och 
logotyp ingår. Varje varumärke representeras med hjälp av vissa färger. Under lång tid fanns 
det en stark koppling mellan varumärket och dess färger. (Hoek & Gendel, 2010). Choi et al 
(2010) förklarar att förutom verbal kommunikation finns det även alltid icke verbal 
kommunikation där människor använder färger för att uttrycka sina emotioner, tankar och 
liknande. Författarna pekar på att kulturella skillnader leder till att samma färger kan uppfattas 
annorlunda i olika länder. Volvo Trucks logotyp förblir densamma på alla marknader. Detta 
görs för att skapa en igenkänningsfaktor och en gemenskap på olika marknader. När det gäller 
färgerna som Volvo Trucks använder på olika marknader finns det riktlinjer för att nå samma 
mål. Respondenten påpekar dock att detta är mycket svårt att applicera och kontrollera på 
grund av kulturella skillnader, där syftet med färgerna bland annat är att bidra till varumärkets 
igenkännande och att skapa eller förstärka önskad image. När det gäller varumärkesfärger 
strävar Atlas Copco snarare efter att varumärket ska visas på korrekt sätt i hela världen i 
stället för att anpassa sig till den speciella marknaden. Detta gör man för att skapa en global 
representation och därmed öka varumärkesigenkänningen. Samtidigt förklarar respondenten 
att Atlas Copco har ett svenskt ursprung när det gäller de grafiska elementen. Ericsson väljer 
att ha en standardiserad logotyp med samma färger i bakgrunden som används på alla 
marknader. Varumärkets logotyp är en del i att representera företaget. Färger på logotypen 
spelar en roll där syftet med färgerna bland annat är att bidra till varumärkets igenkännande 
och att skapa eller förstärka önskad image (Hoek & Gendel, 2010). Annars använder Ericsson 
färgpaletter i kommunikationen som erbjuder ett val av olika alternativ. Här uppstår en 
möjlighet att anpassa färgerna speciellt efter varje marknad då kulturella skillnader kan leda 
till att samma färger uppfattas annorlunda i olika länder (Choi et al, 2010). Att skapa en 
global representation med hjälp av färger är viktigt för varumärkesigenkännandet. Samtidigt 
ser vi att svenska varumärken trots detta övergripande mål i flera fall använder speciella 
strategier för att även anpassa detta till den aktuella marknaden. 

Varumärkesursprungsland eller COO (Country Of Origin) kan ha effekt på hur kunder 
uppfattar ett varumärke och egenskaperna hos olika produkter. Kunderna utvecklar sin egen 
bild av respektive land genom att tillämpa sin egen erfarenhet. Där skapas bilden med hjälp av 
existerande stereotyper om respektive land (Agrawal & Kamakura, 1999). Atlas Copco 
marknadsför sig som ett globalt varumärke och vill inte knyta sig till något speciell ort. Detta 
kan förklaras med företagets historia eftersom det blev ett internationellt företag nästan från 
början och därför inte vill associera sig med något speciellt land. Företaget har valt att inte 
använda sig av temat att det är ett varumärke med svenskt ursprung, utan endast där en sådan 
strategi är fördelaktig för företaget framkommer det på vissa marknader att det är europeiska 
produkter samt att produkterna har svensk och tysk kvalité. Volvo Trucks väljer i stället att 
marknadsföra sig med att det är ett globalt varumärke med ett tydligt svenskt ursprung, även 
om det tidigare har marknadsförts annorlunda. Ghauri & Cateora (2011) menar att beslut om 
varumärkesompositionering fattas utifrån de förutsättningar som råder på marknaden. Att 
marknadsföra varumärket med Sverige som ursprungsland anses ha en positiv inverkan 
eftersom svenska varumärken har bra rykte, speciellt i regioner som Latinamerika och Asien. 
En undersökning av de faktorer som påverkar den image som kunderna skapar för varumärket 
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har visat att marknadsföring av en positiv image som kopplas till varumärkets ursprungsland 
är mer fördelaktig än positionering som endast sker globalt (Sichtmann & Diamantopoulos, 
2013). I fallet med Ericsson finns det en tydlig koppling till Sverige. Respondenten förklarar 
att Ericsson trots sin globala position har en tydlig koppling till Sverige. Företaget styrs ifrån 
Sverige och svenska värderingar och kulturarv står i centrum. Ericsson försöker anpassa detta 
kulturarv på utländska marknader genom att hitta en balans med den lokala kulturen med 
hjälp av medarbetare med internationell bakgrund. Vi ser även att det förekommer 
anpassningar av varumärkesursprungsland och ofta har produkterna och varumärkena en 
koppling till Sverige. Det kan förklaras med att Sverige under lång tid har skapat sig en image 
som exportland med fokus på industriella produkter (Ekonomifakta, 2014). Det i sin tur pekar 
på att svenska B2B-varumärken vill utnyttja en image av hög produktkvalité på den globala 
marknaden. 

Extra varumärkesexponering, som enligt Maierer (2010) förekommer på grund av 
internationell verksamhet och som syftar till att nå kunder på andra marknader, upplevs att ha 
en positiv inverkan på Atlas Copco. Internationell exponering bidrar till att öka 
varumärkesigenkännandet hos de som befinner sig utanför respektive bransch vilket pekar på 
att internationell verksamhet är ett bra verktyg för att nå fram med sin kommunikation även 
hos de målgrupper som inte har något direkt intresse i företagets verksamhet. Att Volvo 
Trucks kunder exponeras för varumärket anses i internationella sammanhang vara positivt och 
anledningen till detta är att kommunikationen syftar till att nå en mycket varierad och bred 
målgrupp. Detta bekräftar Dahléns (2003) teori som säger att varumärken ska sträva efter att 
kunder upplever att det passar till olika situationer. Kommunikationen som skapas för att nå 
en mycket bred målgrupp med varierande intressen bidrar med en bild av att varumärket 
passar för att tillfredsställa behoven hos olika intressegrupper. Det i sin tur förstärker 
varumärkets image genom att varumärket framstår som stort och att det passar alla. Här ser vi 
en gång till att det är viktigt för svenska varumärken att visa sig utanför sin marknad, något 
som kan förklaras med den svenska marknadens begränsningar samt strävan efter att hitta 
potentiella kunder och andra intressenter på andra marknader. Respondenten från Ericsson 
medger att exponering i en internationell kontext har en positiv effekt på varumärket. Skälet 
till detta är att Ericsson försöker skapa sig en bild som kopplas till stabilitet, globalt ledarskap 
och förtroende. Ghauri & Cateora (2011) förklarar att kunder associerar speciella värden med 
ett visst varumärke. Här ser vi att Ericsson med hjälp av internationella exponeringar lyckas 
förstärka de värden som företaget står för. Enligt Sichtmann & Diamantopoulos (2013) 
påverkar den globala imagen varumärket positivt tack vare av att kunder förknippar det med 
kvalitet, trovärdighet och bra renommé. Här ser vi en gång till att det är viktigt för svenska 
varumärken att visa sig utanför sin marknad, något som kan förklaras med den svenska 
marknadens begränsningar samt strävan efter att hitta potentiella kunder och andra 
intressenter på andra marknader. 
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5.2 AdaptStand Process-modellen 
Enligt Vrontis (2001) leder skillnader i kulturella attityder till stora variationer i produkt- och 
marknadsföringsstandarder. Det är nödvändigt att vara flexibel när det gäller kulturella 
skillnader för att varumärket ska kunna lyckas på de lokala marknaderna i respektive land 
(Czinkota & Ronkainen, 2007). Som vi redan har nämnt så anpassas de språk som används i 
kommunikationen till lokala marknader även om engelskan finns med som ett annat 
alternativ. I Vrontis modell ser vi att påverkan, som är den del av marknadsföringen som 
innehåller sådana aktiviteter såsom att kommunicera produkten till kunderna, ligger nära 
anpassning i figur (1). Enligt Vrontis (2003) kan påverkan mest anpassas till olika marknader, 
vilket beror på flera faktorer såsom språkliga skillnader, regler, media samt konkurrenternas 
aktiviteter. Alla respondenter är överens om att det är viktigt att förstå de kulturella 
attityderna när det gäller marknadsföringen av produkter i olika länder. Det är nödvändigt att 
förstå olika kulturella normer och värderingar för att skapa en lämplig konsument-
varumärkesrelation (Park et al, 2009). Det som fungerar bra i Sverige kan ha en negativ 
påverkan i andra länder. De svenska varumärkena ser till att anpassa de 
varumärkesvärderingar som finns på huvudkontoren i Sverige till respektive marknad då alla 
respondenter är överens om att kulturella skillnader är mycket viktiga att förstå. Volvo Trucks 
ser till det innehåll som kommuniceras då de är medvetna om att ett visst innehåll inte är 
accepterat i vissa länder, och de försöker undvika sådant som i en viss kultur kan verka direkt 
stötande. Även Ericsson anser att kulturella skillnader är den viktigaste faktorn och där 
hanterar medarbetarna dessa skillnader i respektive land, där företaget försöker att behålla en 
balans mellan den svenska kulturarv samt den lokala marknadens värderingar.  Park et al 
(2009) menar att de kulturella skillnaderna inte försvinner trots homogenisering och studier 
som visar att variationen mellan olika kulturer minskar, vilket gör det viktigt att förstå dessa 
skillnader. 

Den andra faktorn som respondenterna nämner när det gäller anpassning är de ekonomiska 
faktorerna. Atlas Copco erbjuder anpassade produkter i Indien, Kina och andra länder medan 
det i Europa och USA rör sig om i stort sett samma produkter. Tittar vi på resultatet av 
GLOBE-undersökningen som kartlägger världens kulturer baserat på kulturella skillnader i 
olika kluster ser vi att USA:s kulturella mönster liknar mönstret hos europeiska kulturer 
(Browaeys & Price 2011). Ericsson försöker i sin helhet att standardisera sina produkter så att 
de passas till hela den globala marknaden, men vidare medger respondenten att 
produktanpassning förekommer när det behövs. Även Volvo Trucks säljer anpassade lastbilar 
i vissa utvecklade länder och i andra länder där Volvo möter en hög konkurrens och inte ska 
vara det största märket menar respondenten. På sådana marknader säljs lastbilar med lägre 
specifikationer för att erbjuda lägre priser, medan kvalité- och säkerhetsfunktionerna är 
desamma. Här ser vi att även konkurrens och marknadens situation har spelat en roll vid 
anpassningen. Volvo Trucks och Ericsson anpassar även produkterbjudanden regionalt i 
samband med respektive marknad och dess affärsmöjligheter. Mehta (2012) menar att 
kunduppfattningen av produktkvalité hänger ihop med dessa förväntningar, vilket betyder att 
samma produktkvalité kan uppfattas annorlunda i olika länder på grund av kulturella 
skillnader. Svenska industriella varor har skapat sig en image som kopplas till hög kvalité 
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(Roland Berger Strategy Consultants, 2014) vilket betyder att för att behålla en sådan image 
är det viktigt att anpassa produktkvalitén till förväntningarna på den aktuella marknaden. 

5.3 Emotionsskapande  
Enligt Lynch & Chernatony (2004) marknadsförs ofta B2B-varumärken endast med hjälp av 
rationella och funktionella produktegenskaper. Enligt respondenten förekommer det inte 
någon emotionell ansats i Atlas Copcos kommunikation, vilket betyder att den snarare 
anpassas utifrån ett rationellt perspektiv. Enligt Dahlén & Lange (2012) används rationella 
budskap då företag erbjuder produkter med uppenbara fördelar, som t.ex. egenskaper och 
prisnivå. Respondenten förklarar att det är produkter som marknadsförs och anpassas till 
respektive marknad vilket betyder att någon emotionell ansats inte behöver anpassas till 
respektive marknad och att alla anpassningar utgår från ett rationellt perspektiv där produkt- 
och prisegenskaper står i fokus. 

Volvo Trucks har också hittat en plats i kommunikationen för att lyfta fram funktionella 
egenskaper hos sina produkter. Respondenten medger att reklamen brukar ha dubbla budskap 
då den belyser både produktegenskaper som är viktiga för professionella men som även 
skapar intresse för varumärket hos andra intressenter. Lynch & Chernatony (2004) påpekar att 
psykologiska och emotionella element är av stor betydelse för att skapa ett starkt varumärke. 
Vidare anser författarna att varumärken är som kluster som samlar funktionella och 
emotionella egenskaper. När det gäller den emotionella ansatsen har Volvo Trucks gått något 
längre och hittat en speciell plats för emotionsskapande i sin kommunikation. Respondenten 
menar att emotionsskapande även bidrar till att kunder upplever att deras beslutsfattande blir 
mer rationellt. I sin kommunikation når Volvo Trucks en mycket bred publik. Enligt Lynch & 
Chernatony (2004) hjälper emotionella egenskaper till för att skapa en konkurrensfördel 
genom att bygga en djupare relation med varumärkets intressenter. Vi ser i fallet med Volvo 
Trucks att emotioner syftar till att skapa en slags kultur som är öppen för alla som intresserar 
sig för varumärket, där extern kommunikation skapar sådana emotioner så att man inte bara 
når olika målgrupper i publiken som t.ex. ”stolta lastbilförare” och vanliga konsumenter utan 
även medarbetare som arbetar internt för Volvo Trucks. Akaka & Alden (2010) förklarar att 
det ofta skapas subkulturer som byggs upp på grund av att konsumenter strävar efter att 
associera sig med någon produkt eller varumärke som kan förknippas med modernisering 
eller kosmopolitism. Dessa subkulturer överlappar ofta de nationella eller lokala kulturerna. 
Fallet med Volvo Trucks är ett exempel på hur även B2B-varumärken kan skapa en 
varumärkeskultur som förenar olika intressenter kring varumärket och som möjligtvis minskar 
inverkan av nationella kulturella skillnader på grund av att medlemmarna känner tillhörighet 
med de speciella värden som varumärket står för. 

I fallet med Ericsson har ett rationellt perspektiv en stor betydelse, något som respondenten 
förklarar beror på deras målgruppsprofil. Enligt Dahlén & Lange (2012) fokuserar det 
rationella perspektivet på produktens olika funktioner och egenskaper och bygger på vad 
produkten har att erbjuda och till vilket pris. Lynch & Chernatony (2004) menar att B2B-
köpbeslut inte fattas i ett emotionellt vakuum utan i stället påverkas av ett antal emotionella 
faktorer som skapas av exempelvis varumärkets prestige, anställning, karriärstrygghet, 
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förtroende och vänskap. Respondenten nämner att emotioner har sin påverkan på beslut, 
särskilt i fall med långvariga relationer. Vidare förklarar Matsumo, Nakagawa & Yee Hoo 
(2008) att emotionerna är den primära driftkraften för mänskligt beteende samt att kulturella 
skillnader påverkar emotionsskapandet. Respondenten bekräftar att kulturella skillnader 
påverkar emotionella element och vissa av Ericssons kunder är mer emotionella än andra när 
det gäller beslutsfattande. Samtidigt förklarar han att det är Ericssons anställda med 
respektive kulturell bakgrund som står för anpassningen till lokala marknader och försäkrar 
korrekt emotionell nivå när det gäller kommunikationen med kunderna. 

Rationella element, där produktfunktionalitet samt pris står i fokus, är av stor betydelse när 
det gäller marknadsföring av ett svenskt B2B-varumärke. Detta kan förklaras med att den 
image som skapats på den globala marknaden gällande svenska företag och dess produkter 
kopplas samman med en hög kvalité. Samtidigt står svenska företag under den senaste tiden 
inför en ny utmaning: att erbjuda sina kunder produkter som prismässigt kan konkurrera med 
det som erbjuds av t.ex. kinesiska företag (Roland Berger Strategy Consultants, 2014). 

5.4 Relationsbyggande och kommunikation 
Relationsbyggandet med kunder kan variera från marknad till marknad. Volvo Trucks 
relationsbyggande är nog det som mest anpassas till varje lokal marknad och som skiljer sig 
från säljare till säljare. Det är här värt att påpeka att just eftersom kommunikation syftar till att 
nå olika intressegrupper handlar Volvo Trucks relationsbyggande snarare om ett nätverkande 
som leder till positionsskapande i ett nätverk som präglas av både direkta och indirekta 
relationer (Coviello, Brodie & Munro, 1997). Enligt Grönroos (1997) grundas 
relationsmarknadsföring på antagandet att effektiva relationer mellan företag och deras 
kunder bidrar till kundernas lojalitet. För Atlas Copco ligger fokus på att skapa en personlig 
relation eftersom det blir enklare att sälja till en redan etablerad kund. Detta visar att 
företagets strategi snarare gäller interaktionsmarknadsföring (Coviello, Brodie & Munro, 
1997). Respondenten förklarar att relationer med kunder präglas mycket av kulturella 
skillnader. Även Ericsson bygger sina relationer med kunderna genom att skapa och bibehålla 
en personlig kontakt mellan säljare och köpare. Detta är en av egenskaperna hos 
interaktionsmarknadsföringsstrategin, något som lyfter relationen och skapar värde för båda 
parterna (Coviello, Brodie & Munro, 1997). Att svenska varumärke som är verksamma på 
B2B marknaden bygger sina relationer på interaktionsmarknadsföringsstrategi kan förklaras 
med bland annat att den typen av förhållande kan underlätta svenska företag att bättre anpassa 
sin marknadsföringsstrategi till aktuella marknaden och de kulturella värderingar som råder 
där. 

Ett varumärke som är mycket känt kan underlätta sin etablering på nya marknader vilket 
innebär en konkurrensfördel. Enligt Delgado-Ballester et al (2010) spelar kommunikation 
med kunder en stor roll för varumärkets igenkännande just eftersom det syftar till att 
informera och påminna konsumenten om varumärket. Ett starkt globalt varumärke kan ligga 
bakom företagets tillväxt, då det engagerar konsumenter och skapar långvarig märkeslojalitet 
och relation mellan kunder och företag. Vad gäller marknadsföring av varumärket eller en 
produkt anser Volvo Trucks att de båda hänger ihop och att det blir fel att bara fokusera på 
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produkten utan varumärket. Kommunikationen med kunder är viktig för svenska varumärken 
då den ses som ett verktyg för att upprätthålla förståelsen mellan varumärket och kunderna. 
Med hjälp av produktegenskaper går det alltså att på ett bättre sätt att exemplifiera för 
kunderna de värden som varumärket står för och därmed skapa en djupare förståelse om 
varumärket. Ericsson marknadsför däremot snarare sitt varumärke än en produkt. Det sista 
företaget, Atlas Copco, fokuserar sin marknadsföring snarare på produkter än på varumärket. 
Men vidare menar respondenten att det förekommer ett samband mellan 
produktmarknadsföring och varumärkesmarknadsföring med hjälp av logotypen. Närvaron av 
en symbol kan vara en nyckelingrediens då ett varumärke ska utvecklas. 

I dagens samhälle uppfattas sociala medier som ett centralt element i varumärkens 
kommunikationsstrategier och är något som skapar interaktion mellan företag och dess kunder 
(Ryan, Perouta & Chouman 2013). Volvo Trucks anser att sociala medier är den viktigaste 
kanalen för att skapa engagemang kring varumärket. Enligt den årliga rapporten ”IT i 
företagen” (2014) från Statistiska Centralbyrån framgår det att nästan hälften av de svenska 
företagen använder sociala medier. Detta pekar på att sociala medier för svenska varumärken 
är ett viktigt kommunikationsverktyg som hjälper företag att skapa en bättre förståelse för 
sina kunders önskemål och behov (Gallaungher & Ransbotham 2010). Det gör även Ericsson 
som anser att kommunikation på nätet är mycket viktigt för företaget. Sociala medier har 
möjliggjort att kunder kan komma med sina egna synpunkter och erfarenheter, vilket kan 
påverka företaget både positivt och negativt (Gallaugher & Ransbotham 2010). Vad gäller 
Volvo Trucks kunder så brukar det hända att någon kund som har blivit illa behandlad 
berättar om sin erfarenhet online, men det som händer att de trogna kunderna går in och 
försvarar varumärket och berättar goda historier istället, och här händer skiftar makten från 
företag till konsument (Berthon et al. 2012). Detta visar att det i fallet med Volvo Trucks 
kunder även finns en attitydmässig lojalitet (Rauyruen & Miller 2007) som förekommer i 
kommunikation med andra.  

I Sverige används mest Facebook och Twitter enligt statistik ”Kommunikation och sociala 
nätverk” (2013) från .SE:s, men det behövs inte vara så i alla länder. Berthon et al (2012) 
påpekar att även populariteten hos de existerande globala sociala medierna varierar beroende 
på land. Därför väljer Volvo Trucks och Ericsson att anpassa sidorna för sociala medier, så att 
de väljer var de ska finnas beroende på varje marknad. En annan faktor för varför media och 
speciellt sociala medier, som Volvo Trucks anpassar, är hur det ser ut lokalt men även vilka 
resurser respektive marknad har. Därför gör man på varje marknad upp sin egen medieplan. 
Ericsson anpassar valet av sociala medier och kanaler väljs beroende på situation. Som 
exempel tas Kina tas upp, där Facebook, Twitter och Youtube har blockerats av styrande 
parti. Här tar man hänsyn till den politiska faktorn vid anpassning av Ericssons lokala 
kommunikation. I fallet med Atlas Copco förekommer ingen lokalanpassning av sociala 
medier och det är snarare samma typ av sociala medier som används av företaget på olika 
marknader. Även kommunikationen via sociala medier förekommer på engelska, vilket visar 
att Atlas Copcos liv i sociala medier är ganska standardiserat även i olika länder.  

Sociala medier möjliggör för bättre insikter i andra kunders synpunkter (Gallaungher & 
Ransbotham 2010) som även hjälper att djupare förstå de kulturella skillnader som gäller på 
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den speciella marknaden. Vi ser att svenska B2B-varumärken för det mesta anpassar sina 
sidor i sociala medier vilket underlättar för kommunikation med kunder som präglas av 
kulturella skillnader. 
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6. Slutsats och vidare forskning 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera studiens slutsatser som bygger på en empirisk 
analys av tre svenska varumärken samt ge svar på den forskningsfråga som vi vill bidra till 
med vår studie. 

6.1 Slutsats  
Syftet med vår undersökning har varit att belysa hur svenska globala varumärken anpassar sin 
marknadsföring på en internationell B2B-marknad samt att med hjälp av analys förklara hur 
ett svenskt B2B-varumärke kan kännetecknas. 

Vi har valt att besvara undersökningssyftet med hjälp av två frågeställningar: Vilka faktorer 
tar svenska globala varumärken hänsyn till vid anpassning av marknadsföringsstrategier på 
den globala B2B-marknaden? Och varför är de faktorerna viktiga för svenska B2B-
varumärke? 

Möjligheten att expandera och handla på den globala marknaden, som kan betraktas som 
relativt homogen på grund av globaliseringens inflytande, är av oerhört stor betydelse för 
svenska B2B-varumärken då den svenska marknaden har sina begränsningar. Svenska 
varumärken fokuserar sin strategi på en global positionering där det engelska språket finns 
med i kommunikationen och syftet med färgerna och logotypen är att skapa ett 
varumärkesigenkännande på den globala marknaden. Det som är intressant är att trots att 
varumärken positioneras globalt förekommer det vissa tecken på att svenska varumärken även 
anpassar sin marknadsföring till den lokala marknaden. Det förklarar respondenterna med att 
kulturella skillnader är en faktor som spelar en större roll vid anpassning av 
marknadsföringsstrategier på den globala marknaden. När det gäller 
varumärkesursprungsland förekommer det vissa anpassningar beroende på marknad och den 
situation som råder där men ofta väljer företag att koppla sig själva till Sverige. Det kan 
förklaras med att svenska industriella varor har skapat sig en image som präglas av hög 
kvalité och exportorientering. 

Varumärkesexponering i internationella sammanhang kan bidra till ett identitetsuppbyggande. 
Det anses ha en positiv effekt på svenska varumärken, inte endast på grund av att det 
förstärker varumärkesigenkännandet utan också tack vare att global exponering förstärker de 
värden som varumärket står för. Att företagen anser att global exponering är bra för svenska 
varumärken är ett annat bevis på att svenska företag letar efter nya marknader och intressenter 
på grund av att den svenska marknaden har sina begränsningar. 

Svenska varumärkens kommunikation byggs med hjälp av rationella perspektiv, vilket kan 
förklaras med att verksamheten sker på B2B-marknaden och att produkterna är komplexa. 
Samtidigt är det viktigt med ett rationellt perspektiv eftersom svenska industriella varumärken 
har skapat sig ett rykte om hög kvalité samt att de under senaste åren har stött på 
priskonkurrens från kinesiska tillverkare. 
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Vi har funnit att det som anpassas i AdaptStand-modellen är produkt, pris och påverkan på 
grund av olika faktorer såsom kulturella skillnader samt ekonomiska faktorer. Anledningen 
till att de kulturella faktorerna anses vara viktiga vid anpassning av marknadsföringsstrategi 
för varumärket kan förklaras med att kunderna kan ha olika uppfattningar och förväntningar 
beroende på var de befinner sig. Där kan vi se att kulturen har en stor påverkan på dessa 
uppfattningar. Som vi redan har nämnt kopplas de svenska industriella varorna till hög kvalité 
men samtidigt vet vi att uppfattningar om kvalité kan variera beroende på marknaden, vilket 
gör anpassningar av marknadsföring utifrån kulturella skillnader till något som är viktigt för 
de svenska företagen. 

Det som gäller produkt och pris har svenska företag anpassat efter de ekonomiska faktorer 
som råder på den enskilda marknaden. Vidare nämns att även konkurrensen spelar en roll vid 
anpassning av produkt och pris. Det blir viktigt för svenska företag att ha en bra uppfattning 
om marknaden, den ekonomiska situationen och konkurrenternas aktiviteter och samtidigt 
kunna veta vilken produkt som kunderna är beredda att betala och till vilket pris. Detta för att 
bestämma vilken produkt de ska erbjuda på varje marknad. Idag erbjuder de kinesiska 
tillverkarna produkter för låga priser vilket gör att de ekonomiska faktorerna och 
konkurrensen är viktiga för de svenska företagen när det gäller anpassningsstrategi. Vad 
gäller påverkan så anpassas även den utifrån kulturella skillnader, där marknadsföringen av 
varumärket och kommunikationen med kunderna anpassas. 

Undersökningar av varumärken präglas av hög komplexitet. Ett varumärke består av olika 
element. Det finns ett antal synliga element som färg, logotyp, form m.m. Samtidigt finns det 
också andra element som upplevs mycket olika av var och en av oss. Vi ser att svenska 
företag är medvetna om betydelsen av varumärkesanpassningar till de kulturella skillnader 
som råder på den specifika marknaden. Varje företag har utvecklat sin egen strategi för att 
hantera kulturanpassningen på bästa sätt beroende på varumärkets egenskaper. Genom 
respondenternas svar kom vi fram till att olika företag uppfattar respektive varumärke och 
dess element på olika sätt och detta påverkar hur utformningen av anpassningsstrategin för 
varje varumärke ska se ut. Atlas Copco bygger sin anpassning av marknadsföringsstrategi på 
ett rationellt perspektiv. Något emotionsskapande som kan kopplas till varumärket 
förekommer inte alls utan det fokuseras istället endast på funktionella produktegenskaper. 
Alltså ligger fokus vid kulturella anpassningar endast på produktens egenskaper, pris, språk, 
kvalité och andra liknande faktorer som ska beaktas vid internationell verksamhet. 

I fallet med Ericsson är det medarbetare med respektive lands bakgrund som tar hand om 
anpassningarna på den aktuella marknaden. Personliga långvariga relationer med kunder står i 
fokus här vilket underlättar för kulturell anpassning av varumärket. 

Volvo Trucks lägger stor vikt på emotionsskapande hos en mycket bred publik där olika 
intressentgrupper ingår. Detta leder till att en varumärkeskultur skapas. Syftet med 
varumärkeskulturen är att förena medlemmarna kring varumärket och dess värden. Eftersom 
varumärket skapar sina speciella värden kan nationella kulturella skillnader upplevas som 
mindre viktiga för de som hör till en sådan varumärkeskultur. Sociala medier har en speciell 
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roll för varumärkets kulturskapande, då det fungerar som en internationell plattform för 
kommunikation mellan medlemmarna. 

Relationer med kunder bygger på interaktion och personlig kontakt vilket är viktigt bland 
annat eftersom det kan underlätta för kulturella anpassningar till speciella marknader. Svenska 
B2B- företag syftar till att skapa långvariga relationer med sina kunder. Detta är en anledning 
till varför relationer och även val av sociala medier, där indirekt kontakt med varumärket 
förekommer, anpassas till de kulturella skillnaderna. Detta förstärker det som Park et al 
(2009) menar, att trots homogenisering och studier som visar att variationen mellan olika 
kulturer minskar så försvinner inte de kulturella skillnaderna, vilket gör det extra viktigt att 
förstå dem. 

Vår undersökning visar att även om svenska varumärken använder en global 
positioneringsstrategi så är anpassningen till de kulturella faktorer som råder på den enskilda 
marknaden av mycket stor betydelse. Detta händer eftersom uppfattningen om bland annat 
kvalité, produktfunktionalitet samt prisnivå varierar beroende på marknaden och då behöver 
varumärket anpassa sig till de förväntningar som kunderna på respektive marknad har. En 
annan anledning till varför svenska B2B-varumärken är mycket uppmärksamma på kulturella 
anpassningar är att på grund av den svenska marknaden begränsningar beror 
företagslönsamhet och även dess överlevnad av verksamheten på utländska marknader. Vi ser 
att det i fallet med amerikanska varumärken blir något annorlunda och ofta kritiseras 
amerikanska företag för att bortse från kulturella faktorer (Holt, Quelch & Taylor, 2004). 
Detta händer eftersom den amerikanska kulturen är mycket populär och det finns många som 
vill associera sig med den. Därför förekommer kulturella anpassningar något mer sällan, 
vilket i sin tur kan leda till stora misslyckanden som t.ex. i fallet med Disneyland i Paris. 
Därför kan vi påstå att ett svenskt B2B-varumärkes marknadsföringsstrategier är mycket 
flexibla när det gäller den enskilda marknadens kulturella värderingar. Detta betyder i sin tur 
att vid verksamhet på den globala marknaden kännetecknas svenska B2B-varumärken av att 
anpassningen till de kulturella faktorer som råder på den enskilda marknaden är av mycket 
stor betydelse och har sin speciella plats i varumärkets marknadsföringsstrategi. 

6.2 Vidare forskning 
Studien undersökte företag inom B2B-marknaden och för vidare forskning skulle det vara 
intressant att undersöka företag som verkar på en B2C-marknad och se vilka skillnader som 
finns när det gäller anpassning och standardiseringsstrategier av marknadsföring och hur 
anpassningsgraden väljs. Ett annat förslag kan vara att studera tjänsteföretag. 

Det kan även vara intressant att studera hur utländska företag väljer att anpassa sin 
marknadsföring på den svenska marknaden. 
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Bilagor 

Intervjumall 1 
 
Hur positionerar ni ert varumärke på globala marknaden? 
 
På vilket sätt kopplar ni varumärkes marknadsföring med Sverige? 
 
Vad är er globalstrategi gällande språk, varumärkeslogotyp och färger? 
 
Vilka anpassningsfaktorer anser vi är extra viktiga att ta hänsyn till när det gäller anpassning 
till lokala marknaden? 
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Hur anpassas reklam på globala marknaden? 
 
Vilken typ av effekt på varumärke har dess exponering i internationellt kontext? 
 
Hur kan du beskriva dina kunder? 
 
Finns det emotionell komponent vid beslutsfattande av era kunder och hur varieras det 
beroende på marknaden? 
 
Vad är era strategier att skapa och behålla relationer med kunder? 
 
Hur kan du beskriva kundlojalitet? 
 
Vilken målgrupp försöker ni att nå med sin kommunikation? 
 
Vad är syftet med social media för ert varumärke? 
 
Hur förändras social media kanaler beroende på marknaden? 
 
 
 
 

Intervjumall 2 
 
How can you describe your brand position on the global market? 
 
What are your ties with country of origin( Sweden)? 
 
What is your global strategy regarding language, colors, logos? 
 
When it comes to adaptation strategy to a local market what are the factors you are taking into 
account? 
 
What kind of effect does the exposure in the international context have on the brand? 
 
Who are your customers? 
 
When customers making a decision, is there any emotional component? Does it vary 
depending on the culture? 
 
What is your strategy to maintain relations with your customers? 
 
How do you build the customers loyalty? 
 
What is your target audience when it comes to communication? 
 
How do you describe the purpose with social media for your brand? 
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Do you use the same set of the social media in different countries? 
 

Intervjuförfrågan 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som läser företagsekonomi på Blekinge Tekniska Högskola och just nu 
skriver kandidatuppsats om internationell B2B marknadsföring och varumärket. 
Undersökningens syftet är att studera internationell marknadsföringen som fenomen utan att 
inrikta sig på konkreta aktiviteter. 
 
….. är ett företag som har oerhört mycket erfarenhet i detta ämne! Ert varumärke är välkänt 
och mycket uppskattat i hela världen. Vi undrar om det går att ställa till dig eller din kollega 
några relevanta frågor om detta? 
 
Vi är medvetna att ni får väldigt många förfrågningar som gäller intervju för uppsatser och 
liknande. Därför är vi mycket flexibla i det som gäller intervju format och tidpunkt. Det 
viktigaste är era tankar och åsikter.  
 
Här kommer några praktiska detaljer angående vår uppsats! 
 
Vi har tänkt mig att ställa frågor till några svenska företag/varumärke som har sin verksamhet 
i olika länder. 
 
Det som gäller tiden planerar vi att intervju inte tar längre än 25- 30 min. Vi har tid att vänta 
på era svar t.o.m. den 9de Maj. 
 
Områden som vi undersöker är varumärket anpassningar på globala marknaden där fokus 
ligger på social media, marknadsföringsmix, relationer med kunder, varumärkespositionering 
samt kommunikation.  
 
Tack för förhand! 
 
MVH 
Lara Kafafi & Dmitry Leshchinskiy  
 


