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Sammanfattning 
 
I vår allt mer globaliserade värld, som kännetecknas av ökad världshandel, integrerade 
ekonomier och landsgränser som suddas ut, krävs en allt större kunskap om hur länder skiljer 
sig åt. En marknad som på senare tid, då främst under 2000-talet, varit ledande när det gäller 
globalisering, teknologisk utveckling och inte minst inom byggsektorn är Dubai, Förenade 
Arabemiraten. Dubai har satsat enorma summor i turism och kommersialism, det i 
kombination med ett förmånligt skattesystem har gjort att många företag valt att söka sig till 
Dubai. Många av dem är tjänsteföretag och det går i linje med trenden att vi går mot en 
tjänsteekonomi. Denna bakgrund har lett uppsatsens författare till problemformuleringen: Hur 

påverkar kulturskillnader ett internationellt tjänsteföretags utformande av sin 

marknadsföring? Med utgångspunkt i marknadsförings- och kulturteorier är uppsatsens 
övergripande syfte att undersöka om det existerar skillnader och likheter i ett internationellt 
tjänsteföretags tillvägagångssätt att arbeta med marknadsföring i Sverige och i Dubai. Mer 
specifikt ska studien visa om det går att hänföra dessa likheter och skillnader till de kulturella 
differenser som råder länderna emellan. För att ge en ökad förståelse för motiv och orsaker till 
de strategiska val som respondenterna gör, kommer också en övergripande bild av 
marknadsföring i allmänhet i de respektive länderna att presenteras. Uppsatsen grundar sig på 
en kvalitativ ansats och intervjuer med tre anställda på UPS Dubai och två anställda på UPS 
Sverige. Slutsatserna av studien är att kultur har påverkan på utformandet av 
marknadsföringen. Faktorer som påverkar är bland annat hög- och lågkontext, språk, 
relationer, religion och osäkerhetsundvikande. Studien visar också marknadsföringsverktyg 
som påverkas, bland annat PR, annonsering, direktmarknadsföring och centralt producerad 
reklam. 
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Förord 
 
Vi vill börja med att ge ett stort tack till våra respondenter på UPS i Dubai och i Sverige. John 
Tansey, Annalisa Cummings, Brent Melvin, Lotta Söderström och Hedvig Armand, utan Er 
hade den här uppsatsen inte alls sett ut som den gör idag. Vill också ge vår handledare Navid 
Ghannad ett stort tack för all välbehövlig hjälp och feedback.  
 
Vi vill även tacka våra familjer och nära o kära. Tack för allt stöd och all support under hela 
arbetsprocessen.  
 
Slutligen vill vi önska en trevlig och intressant läsning. 
 
 
 
 
 
 
 
_________________    _________________ 
 
Johan Gustafsson    Adam Östling 
 
 
Göteborg, juni 2009 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 



 4 

Innehållsförteckning 
 
1. INLEDNING...................................................................................................................................................... 7 

1.1 Bakgrund ...................................................................................................................................................... 7 

1.2 Problemdiskussion........................................................................................................................................ 9 

1.3 Problemformulering...................................................................................................................................... 9 

1.4 Syfte.............................................................................................................................................................. 9 

1.5 Disposition.................................................................................................................................................. 10 

 

2. TEORI.............................................................................................................................................................. 11 

2.1 Kultur.......................................................................................................................................................... 11 

2.1.1 Definition av kultur ............................................................................................................................. 11 

2.1.2 Arabisk kultur...................................................................................................................................... 12 

2.1.3 Svensk kultur ....................................................................................................................................... 13 

2.2 Nationalkulturens olika dimensioner .......................................................................................................... 14 

2.2.1 Maktdistans ......................................................................................................................................... 15 

2.2.2 Individualism kontra kollektivism....................................................................................................... 15 

2.2.3 Maskulinitet kontra Femininitet .......................................................................................................... 16 

2.2.4 Osäkerhetsundvikande......................................................................................................................... 17 

2.3 Kulturella faktorer ...................................................................................................................................... 18 

2.3.1 Språk.................................................................................................................................................... 18 

2.3.2 Religion ............................................................................................................................................... 18 

2.3.3 Värderingar och attityder..................................................................................................................... 19 

2.3.4 Beteende och Sedvänjor ...................................................................................................................... 19 

2.3.5 Materiella faktorer ............................................................................................................................... 19 

2.3.6 Estetik.................................................................................................................................................. 20 

2.3.7 Utbildning............................................................................................................................................ 20 

2.3.8 Sociala institutioner ............................................................................................................................. 20 

2.4 Marknadsföring........................................................................................................................................... 20 

2.4.1 Tjänsteföretag...................................................................................................................................... 20 

2.4.2 Påverkan .............................................................................................................................................. 21 

2.5 Anpassad kontra standardiserad marknadsföring........................................................................................ 23 

2.6 Segmentering .............................................................................................................................................. 25 

 

3. METOD ........................................................................................................................................................... 26 

3.1 Forskningsmetod......................................................................................................................................... 26 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt ......................................................................................................................... 26 

3.3 Inriktning .................................................................................................................................................... 27 

3.4 Val av fallstudie .......................................................................................................................................... 27 



 5 

3.5 Datainsamlingsmetod ................................................................................................................................. 27 

3.5.1 Primärdata ........................................................................................................................................... 27 

3.5.2 Presentation av respondenter ............................................................................................................... 28 

3.5.3 Sekundärdata ....................................................................................................................................... 28 

3.6 Dataanalysering .......................................................................................................................................... 29 

3.7 Validitet och reliabilitet .............................................................................................................................. 29 

 

4. EMPIRI............................................................................................................................................................ 30 

4.1 Presentation av företag................................................................................................................................ 30 

4.2 Marknadsföring i Dubai respektive Sverige ............................................................................................... 30 

4.2.1 Karaktäristiskt för marknadsföring i Dubai respektive Sverige .......................................................... 30 

4.2.2 Utmaningar med marknadsföring i Dubai respektive Sverige............................................................. 31 

4.2.3 Möjligheter med marknadsföring i Dubai respektive Sverige ............................................................. 33 

4.3 Kundrelationer och belöningssystem.......................................................................................................... 33 

4.4 Kundbemötande och servicekvalitet ........................................................................................................... 34 

4.5 Promotionmix ............................................................................................................................................. 35 

4.6 Extern kommunikation ............................................................................................................................... 37 

4.7 Word-of-Mouth........................................................................................................................................... 37 

4.8 Standardisering och anpassning.................................................................................................................. 38 

4.9 Religion ...................................................................................................................................................... 39 

 

5. ANALYS .......................................................................................................................................................... 40 

5.1 Marknadsföring i Dubai respektive Sverige ............................................................................................... 40 

5.1.1 Karaktäristiskt för marknadsföring i Dubai respektive Sverige .......................................................... 40 

5.1.2 Utmaningar med marknadsföring i Dubai respektive Sverige............................................................. 41 

5.1.3 Möjligheter med marknadsföring i Dubai respektive Sverige ............................................................. 42 

5.2 Kundrelationer och belöningssystem.......................................................................................................... 43 

5.3 Kundbemötande och servicekvalitet ........................................................................................................... 44 

5.4 Promotionmix ............................................................................................................................................. 45 

5.5 Extern kommunikation ............................................................................................................................... 47 

5.6 Word-of-mouth ........................................................................................................................................... 49 

5.7 Standardiserad eller Anpassning................................................................................................................. 49 

5.8 Religion ...................................................................................................................................................... 51 

 

6. SLUTSATSER................................................................................................................................................. 52 

 

7. EPILOG ........................................................................................................................................................... 54 

7.1 Rekommendationer till UPS ....................................................................................................................... 54 



 6 

7.2 Förslag till vidare forskning........................................................................................................................ 54 

7.3 Kritiskt granskande ..................................................................................................................................... 54 

 
REFERENSER 
 
BILAGOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 7 

1. Inledning 

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till vår studie, vilken mynnar ut i en 

problemdiskussion. Därefter presenteras problemformuleringen och en förklaring av vårt 

syfte med uppsatsen. I detta kapitel återfinns även en beskrivning av hur vi har disponerat 

uppsatsens innehåll.  

1.1 Bakgrund 

Vår allt mer globaliserade värld kännetecknas av ökad världshandel, integrerade ekonomier 
och utsuddade landgränser (Vad är globalisering?, 2008). Globaliseringen1, denna ständigt 
omtalade utvecklingsfas, som vår värld idag befinner sig i har ökat markant de senaste 
decennierna och allt fler länder är delaktiga i den (Vad är globalisering?, 2008). I takt med 
denna ökning av affärsrelationer över landsgränser krävs en allt större kunskap om hur länder 
skiljer sig åt (Schuster & Copeland, 2006).  
 
Den ökade världshandeln har medfört att marknader som tidigare varit stängda nu öppnats 
(Schuster & Copeland, 2006). Den intensifierade köpkraften hos kunder och den höjda 
konkurrensen har utvidgat företagens verkningsområden (Czinkota & Ronkainen, 2007). Att 
hantera människors olika attityder, uppträdanden och interaktioner är nu en del av de 
utmaningar som dagens företag möter vardagligen. Czinkota och Ronkainen (2007) påstår att 
för att nå framgång utomlands krävs en blandning av kulturell anpassning, tålamod, 
flexibilitet och tolerans för andra människors tro. 
 
Tidigare berördes inte lika många företag av kulturella skillnader och kunde helt enkelt 
förbise dessa och koncentrera sig på den inhemska marknaden. I dagens allt mer globaliserade 
värld fungerar inte den taktiken längre. En förståelse för andra kulturer kan idag hjälpa företag 
att fastställa om anpassning av produkter och tjänster är nödvändiga (Czinkota & Ronkainen, 
2007). Kulturskillnader är enligt Kotler, Wong, Saunders och Armstrong (2005) också en 
potentiell fördel. De menar att det genom olikheter kan utvinnas bättre lösningar på produkter 
och tjänster, som kan fungera på olika marknader.  
 
Länderna som i folkmun tillhör västvärlden2 har länge legat långt fram vad det gäller 
globalisering, teknologisk utveckling och gränsöverskridande kommunikation (Anjum, 2008). 
Enligt Anjum (2008) krymper västvärldens försprång i tidigare nämnda områden och bland 
annat de islamiska länderna har reducerat dessa skillnader.  
 
Under 1970-talet utspelade sig händelser som vissa refererar till som ”oljekrisen” och andra 
”oljeuppsving” (Bjerke, 1998).  

                                                 
1 Globalisering syftar i vid mening på handel, gränsöverskridande investeringar och kapitalflöden samt utbyte av 
information och teknologi mellan länder (Vad är Globalisering?, 2008) 
2 Västvärlden definierar vi som Europa och Nordamerika sett i förhållande till resten av världen (AskOxford: 
west, 2009) 
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Utan att beröra detta ytterligare så skriver Bjerke (1998) att en av följderna blev att 
västvärldens medvetande om arabvärlden3 ökade markant. För internationella företagare 
öppnade sig en ny kultur och en marknad som tidigare var outforskad. Det blev en stor 
vändpunkt (Bjerke, 1998). 
 
På knappt två decennier förändrades den arabiska ekonomin totalt. Från att nästan uteslutande 
ha ägnat sig åt jordbruk och regional handel blev länderna (vissa mer än andra) 
industrialiserade och skaffade sig globala kontaktnät, enligt Bjerke (1998). 
  
Browaeys och Price (2008) skriver att dörren nu står öppen till mellanöstern och att de 
arabiska länderna ur många hänseenden tagit till sig västerländsk kultur. Mellanöstern, som 
sträcker sig från Irak genom den arabiska halvön och längs med Afrikas norra kust, har i 
århundraden varit en korsväg där väst och öst mötts (Browaeys & Price, 2008). Här har araber 
framgångsrikt handlat mellan de båda kontinenterna och köpt och sålt produkter från andra 
länder så väl som sina egna (Browaeys & Price, 2008). En marknad som på senare tid, då 
främst under 2000-talet, varit ledande när det gäller globalisering, teknologisk utveckling och 
inte minst byggsektorn är Dubai, Förenade Arabemiraten (Platt, 2007). 
 
Dubai är ett av de sju emirat som utgör Förenade Arabemiraten, beläget på den arabiska 
halvön. Under senare tid, i takt med att oljeresurserna börjat tryta, har Dubai satsat allt större 
resurser för att hitta en alternativ inkomstkälla till oljan, som tidigare varit deras främsta 
inkomstkälla (Gimbel, 2007). Enorma summor satsas på turism och kommersialism (Gimbel, 
2007). Det, parallellt med det förmånliga skattesystemet, har gjort att många företag valt att 
söka sig till Dubai och gränsande regioner (Horwitz, 2007). Affärsledare i Dubai står inför ett 
dilemma när de vill balansera inflytandet från den globaliserade ekonomin med religion, 
seder, kultur och tradition (Browaeys & Price, 2008). Även de företag som vill in på 
marknaden i Dubai ställs in för utmaningar grundade i de olikheter som kan råda jämfört med 
hemmarknaden och hur de olikheterna ska bemötas. Trots det påpekar Horwitz (2007) att allt 
fler utländska företag etablerar sig i Dubai. 
 
Internationella företag4 som är aktiva på flera marknader ställs inför valet av att antingen 
standardisera eller anpassa sin marknadsföring. Att som internationellt företag nå ut med sitt 
budskap och att få sin tilltänkta kundgrupp att känna igen och associera företagets varumärke 
med den produkt eller tjänst som de erbjuder, kan vara både svårt och kostsamt (Melin, 1999). 
Företags utformande av marknadsföring är därför av vital betydelse och bör således noga 
bearbetas vid verkan på den globala marknaden (Kotler et al., 2005). Den valda strategin 
beror delvis på vilken typ av företag det rör sig om. En stor trend på senare år är den 
explosionsartade ökningen av tjänsteföretag. Orsaken till att vi går mot en tjänsteekonomi är 
det högre välståndet, mer fritid och fler komplexa produkter som kräver tilläggstjänster och 
                                                 
3 Arabvärlden definierar vi som de länder som är medlemmar i Arabförbundet, d.v.s. Algeriet, Bahrain, Förenade 
Arabemiraten, Djibouti, Egypten, Irak, Jemen, Jordanien, Komorerna, Kuwait, Libanon, Libyen, Marocko, 
Mauretanien, Oman, Palestina, Qatar, Saudiarabien, Somalia, Sudan, Syrien och Tunisien. 
(Globalis.se:Arabförbundet, 2009) 
4 Internationellt företag är ett företag som är aktivt på fler marknader och verkar över landsgränser. (Författarnas 
definition) 
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service. I de större europeiska länderna, Japan och USA är det fler anställda i tjänstesektorn 
än i alla andra sektorer tillsammans. Det ökade intresset för tjänsteföretag har lett till ett ökat 
intresse för tjänstemarknadsföring och de speciella utmaningar som medföljer. (Kotler et al., 
2005) 

1.2 Problemdiskussion 

För företag torde globaliseringen medföra en våg av möjligheter. Dörrar öppnas för att 
operera på nya, större marknader och nå ut till nya kunder. De företag som har ambitionen att 
växa begränsas inte längre av sitt geografiska ursprung. Finns det en efterfrågan på företagets 
produkter på andra sidan jordklotet så är nu, genom globaliseringen, dörren öppen för att 
expandera och ta marknadsandelar. Men trots nya möjligheter så menar Czinkota och 
Ronkainen (2007) att det kvarstår många svårigheter för företag som ger sig in på en marknad 
som kännetecknas av en annorlunda kultur. En expandering och en globalisering av 
verksamheten ställer således företagets olika avdelningar inför olika utmaningar.   
 
Vi är intresserade av att veta om företagen använder sig av standardiserad eller anpassad 
marknadsföring, varför de gör det och vilka konsekvenser detta får. Befintlig forskning i 
ämnet som vi har tagit del av berör främst hur kulturskillnader påverkar utformandet av 
konsumentprodukter. För att inte uppfinna hjulet igen anser vi att det därför är av intresse att 
undersöka detta kulturdilemma ur ett tjänsteföretags perspektiv. Anledningen till varför vi 
finner det intressant är att en tjänst, till skillnad från en konsumentprodukt, måste tillverkas 
och utföras i det aktuella landet. En konsumentprodukt kan produceras var som helst i världen 
för att därefter distribueras till den aktuella marknaden. Trenden mot en tjänsteekonomi gör 
att ett tjänsteföretagsperspektiv känns extra aktuellt. 
 
Med anledning av den snabba utveckling som Dubai går igenom och som benämns i 
bakgrunden ovan, finner vi det särskilt intressant att undersöka hur kulturskillnader påverkar 
utformandet av marknadsföringen på just denna marknad. Kulturskillnaderna mellan öst- och 
västvärlden är för oss uppenbara och vi anser därför att en jämförelse mellan Dubai och 
Sverige på tidigare nämnda områden är intressant.  
 
Den här diskussionen har lett oss till följande problemformulering:  

1.3 Problemformulering 

Hur påverkar kulturskillnader ett internationellt tjänsteföretags utformande av sin 
marknadsföring?  

1.4 Syfte 

Med utgångspunkt i marknadsföringsteorier är vårt övergripande syfte att undersöka om det 
existerar skillnader och likheter i ett internationellt tjänsteföretags tillvägagångssätt att arbeta 
med marknadsföring i Sverige och i Dubai. Mer specifikt vill vi se om det går att hänföra 
dessa likheter och skillnader till de kulturella differenser som råder länderna emellan. För att 
ge en ökad förståelse för motiv och orsaker till de strategiska val som våra respondenter gör 
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vill vi även ge en övergripande bild av marknadsföring i allmänhet i de respektive länderna vi 
avser att undersöka. 

1.5 Disposition 

I teorikapitlet, uppsatsens andra kapitel, presenterar vi vår teoretiska referensram. Vi börjar 
med att definiera begreppet kultur för att därefter presentera befintlig forskning av arabisk och 
svensk kultur. I teorikapitlet redovisas även Hofstede och Hofstedes (2005) nationalkulturella5 
dimensioner samt Czinkota och Ronkainens (2007) åtta kulturella faktorer.  
 
Efter denna teoretiska referensram kring kultur redovisas teorier kring marknadsföring, då 
främst med utgångspunkt från Kotler et al. (2005). Eftersom vi avser att undersöka hur 
kulturskillnader påverkar utformandet av marknadsföring, anser vi det lämpligt att först 
presentera den teoretiska referensram som behandlar kultur, för att sedan presentera den 
teoretiska referensram som berör marknadsföring. 
 
I tredje kapitlet presenteras vår metod. Här ger vi läsaren en förståelse för de val vi har gjort 
under arbetet med uppsatsen och vad som legat till grund för dessa val. Vi beskriver även 
tillvägagångssättet med studien samt en motivering av vårt val av företag och respondenter. 
 
I empirin, som är vårt fjärde kapitel ger vi en kortare beskrivning av det företag som vår 
fallstudie kretsar kring. Därefter redovisar vi resultatet av vår empiriska undersökning på 
företagen i de två kulturerna vi valt att undersöka. 
 
Femte kapitlet består av analys, där vi länkar vår insamlade empiri med vår teoretiska 
referensram. Här förklarar vi även varför eller varför inte empirin överensstämmer med den 
teoretiska referensramen.  
 
Uppsatsen avlutas med slutsatser där vi svarar på studiens syfte och problemformulering. I 
detta kapitel ger vi också rekommendationer till företaget och till vidare forskning. 
 

 

 

 

 

 
 

                                                 
5 Kultur inom en nations gränser (Hofstede & Hofstede, 2005) 
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2. Teori 

Det här kapitlet innehåller den sekundärdata vi samlat in i form av tidigare forskning, teorier 

och modeller. Eftersom en stor del av kapitlet kretsar kring begreppet kultur inleder vi med en 

definition av kultur. Därefter vill vi ge en bild av arabisk respektive svensk kultur, kulturella 

faktorer och avslutningsvis presentera ett flertal forskares syn på marknadsföring.  

2.1 Kultur 

2.1.1 Definition av kultur 

Kultur har enligt Czinkota och Ronkainen (2007) blivit definierat av över 160 olika forskare. 
Kulturdefinitionernas olika innehåll skiljer sig markant beroende på i vilken kontext kultur 
definieras. En del associerar kultur med litteratur, konst och underhållning medan andra syftar 
mer på attityder, normer och värderingar som ter sig olika bland olika människor. Det är den 
sistnämnda associationen som den här studien kommer att syfta till då begreppet kultur 
används. (Czinkota & Ronkainen, 2007) 
 
Czinkota och Ronkainen (2007) menar att det i alla olika definitioner av kultur finns några 
gemensamma faktorer som alltid förekommer, dessa faktorer är att; kultur är något man lär 
sig, delar med sig av och som smittar av sig från generation till generation. Kultur sprids 
vidare främst från föräldrar till barn men påverkas även av sociala organisationer, speciella 
intressen, regeringen, skolan och kyrkan. Ett gemensamt sätt att tänka och agera präntas sedan 
in hos individer genom en social press från ovan nämnda områden. (Czinkota & Ronkainen, 
2007)   
 
Czinkota och Ronkainen (2007) hävdar att få kulturer idag är homogena. De menar att länder 
ofta består av interkulturella skillnader grundade i nationalitet, religion eller geografiska 
områden. Detta har resulterat i subkulturer och en internationell marknadsförare måste därför 
veta vad som kännetecknar kulturer för att kunna identifiera möjligheter och hot på dessa 
marknader. (Czinkota & Ronkainen, 2007)  
 
Exempel på befintliga definitioner av kultur är: 
 
”Den kollektiva mentala programmering som särskiljer de människor som tillhör en viss 

grupp eller kategori från andra.” (Hofstede & Hofstede, 2005, s.17) 
 
”An integrated system of learned behaviour patterns that are distinguishing characteristics of 

members of any given society.” (Czinkota & Ronkainen, 2007, s.54) 
 

”The set of basic values, perceptions, wants and behaviours learned by a member of society 

from family and other important institutions.”  (Kotler et al., 2005, s.219) 
 
”Culture is the way in which a group of people solves problems and reconciles dilemmas.” 

(Trompenaars & Hampden-Turner, 1998, s.6) 
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De flesta, inklusive ovanstående, kulturdefinitioner påminner mycket om varandra och 
skillnaden i dess innebörd är oftast marginell. Vi har under arbetets gång utgått från den 
definition som går mest i linje med vårt syfte med uppsatsen, nämligen Kotler et al. (2005) 
definition.  

2.1.2 Arabisk kultur 

Bjerke (1998) påpekar att västvärldens affärsmän- och kvinnor tidigt har fått erfara vid 
kontakt med arabvärlden att religionen täcker alla aspekter på livet hos araber, på ett sätt som 
är ovanligt i resten av världen. Besökare som visar respekt för den islamiska religionen får ett 
fördelaktigt mottagande nästan överallt. Såvida du inte är kvinna vill säga, då arabvärlden är 
en mansdominerad plats och kvinnor förväntas inte ha en framträdande roll (Bjerke, 1998). 
Det kan låta förlegat i västerländska öron och Hofstede och Hofstede (2005) menar att det 
finns ett stort emotionellt motstånd mot förändring i den arabiska kulturen. Problem löses 
genom prejudikat eller utan att ändra på traditioner. Araber skiljer på modernisering och 
västvärldsorientering och Bjerke (1998) menar, med anledning av detta, att amerikanska 
teman i reklam, i allmänhet, inte är goda säljargument bland araber. 
 

När det talas och skrivs om olikheter kulturer emellan är det vanligt att hög- respektive 
lågkontext och symbolism nämns. Med detta åsyftas exempelvis hur beroende 
kommunikationen är av gömda, underförstådda och kontextuella signaler såsom icke-verbalt 
beteende (Hall & Hall, 2000). Vidare menar Hall och Hall (2000) att den arabiska 
kommunikationen för en utlänning kan te sig mycket inexakt, implicit och indirekt. Browaeys 
och Price (2008) påpekar att frasen ”Inshallah”, ofta översatt till ”Guds vilja” eller ”Om Allah 
så önskar” är vanlig i vardagstal och reflekterar en djuprotad tro på ödet och fatalism. 
Användandet av frasen visar på den extrema hänsyn som måste tas till kontexten ord används 
i. Dess exakta betydelse varierar helt och hållet beroende på vad som diskuteras och vilka 
personer som är inblandade. Ibland betyder det ja, ibland betyder det nej. Ibland kan det 
betyda ”jag ordnar det”, men det kan också betyda ”jag vill inte diskutera det här”. 
Kommunikation kan därför bli ett problem för utomstående som inte behärskar språket fullt ut 
(Browaeys & Price, 2008). Bjerke (1998) skriver också att araber har en ”benägenhet till 

verbalt överdödande” vilket i sin tur leder till att de tar till i överkant när de presenterar sin 
situation. En koppling till detta går att läsa i Hofstede och Hofstede (2005) där det står att 
mellanösterlänningar agerar och reagerar på känslor till skillnad från västerlänningar som i 
högre utsträckning agerar på logik. 
 
Följande figur av (Browaeys & Price, 2008) visar olika nationers grad av hög- respektive 
lågkontext: 



 13 

 
Figur 1: Hög- och lågkontext (Browaeys & Price, 2008, s.104) 

 
Den arabiska kulturen är alltså högkontextuell och det ökar betydelsen av den icke-verbala 
kommunikationen, genom exempelvis intensiv ögonkontakt, beröring, närhet och sist men 
inte minst tystnad (Bjerke, 1998). De inledande kontakterna affärspartners emellan handlar 
enbart om att lära känna varandra. Att beröra affärer, som trots allt är slutmålet med 
kontakten, vore direkt olämpligt i ett tidigt skede och skulle kunna skada relationen allvarligt. 
Att beakta sociala introduktioner och visa tålamod är egenskaper som araber värderar högt. 
(Bjerke, 1998) 
 

Enligt Bjerke (1998) har araber en uppenbart makligare känsla för tid än västerlänningar. 
Punktlighet är ett underordnat värde och en avtalad tid behöver inte betyda att de inblandade 
personerna dyker upp just då. Detta har sin förklaring i att mellanösterlänningen inte anser sig 
ha kontroll över sin tid. En tidsplan ska inte avgöra huruvida en handling ska utföras eller 
inte, istället är det tidpunkten som anses avgörande. Detta anses av många vara den arabiske 
företagsledarens största problem men Bjerke (1998) menar att det finns orsaker till att det 
”slösas” med tid. Organisatorisk och ekonomisk otillräcklighet i infrastrukturen, icke-
existerande transportmöjligheter och lågt utnyttjande av kommunikationskanaler är några 
exempel på detta. 

2.1.3 Svensk kultur 

Svenskar lever, enligt Daun (1998), med föreställningen att alla människor är lika. Det som 
skiljer kulturer åt är utvecklingen i de aktuella regionerna. Daun (1998) hävdar också att 
svenskar är jämförelsevis indifferenta, alltså ointresserade av människor som inte tillhör deras 
egen grupp. 
 
Jämfört med andra länder och kulturer är svenskar generellt sett mycket reserverade och detta 
kan av andra tolkas som blyghet. Svenskar å sin sida betraktar inte sig själva som blyga utan 
anser sig istället vara begåvade samtalsaktörer. Skillnad bör dock göras mellan retorisk 
kompetens och viljan att använda den, för svenskar är mindre villiga att tala jämfört med 
andra nationaliteter (Daun, 1998). Daun (1998) resonerar därför kring om det är orsaken till 
att svenskar uppfattas som blyga. Phillips-Martinsson (1995) skriver att tystnad upplevs av 
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svenskar som något behagligt och detta bekräftas också av Daun (1998). Vidar skriver Daun 
(1998) att motsatsen till tystnad – att tala högt – upplevs som pretentiöst, skrytsamt och drygt. 
 

Enligt Daun (1998) strävar svenskar efter en tydlig gräns mellan privat- och arbetsliv. Det är 
två helt skilda områden som inte mår bra av att blandas ihop i större utsträckning. Eftersom 
det inte är en åsikt som delas av övriga världen kan det skapa irritation bland utländska 
affärskontakter (Daun, 1998) och bli förödande då en god relation i många länder ses som en 
förutsättning för att affärer ens ska diskuteras (Phillips-Martinsson, 1995).  
 
Många utlänningar skulle beskriva svenskar som naiva och blåögda på grund av det ärliga 
beteende som förespråkas i Sverige. Svenskar säger inte alltid hela sanningen men de är noga 
med att inte ljuga (Daun, 1998). På samma sätt avstår svenskar från överdrifter (Daun, 1998) 
och Phillips-Martinsson (1995) skriver att det är en tydlig svensk egenskap att ta andra på 
orden.  

2.2 Nationalkulturens olika dimensioner 

1974 studerade Geert Hofstede en omfattande enkätundersökning med frågor om människors 
värderingar. Undersökningen hade besvarats av IBM-anställda från mer än 50 länder runt om 
i världen. Ett antal år senare utökades undersökningen med 24 länder, så totalt sett omfattar 
undersökningen 74 länder och regioner. När Hofstede analyserade enkäterna fann han att 
länderna i undersökningen hade gemensamma problem. De gemensamma problemen var 
följande; 
 

1. Social ojämlikhet, inklusive förhållande till auktoriteter. 
2. Förhållandet mellan individen och gruppen. 
3. Föreställningarna om manlig och kvinnligt. 
4. Sätt att hantera osäkerhet och tvetydighet, vilket var relaterat till sätt att hantera 

aggressioner och uttrycka känslor. 
 
Dessa grundläggande problemområden motsvarade fyra dimensioner som Hofstede och 
Hofstede (2005) benämner; maktdistans, kollektivism kontra individualism, femininitet kontra 

maskulinitet och osäkerhetsundvikande. Hofstede och Hofstede (2005) kompletterade vid ett 
senare tillfälle dessa fyra med ytterligare en dimension kallad långsiktig kontra kortsiktig 

inriktning. Denna femte och sista dimension utelämnas i denna studie, då den endast berör 
Sverige och inte Arabisktalande länder. Av den anledningen anser vi att den femte 
dimensionen inte är relevant och heller inte applicerbar för denna studie. 
 
Vi kommer nedan att beskriva resultatet från Hofstede och Hofstedes (2005) undersökning, 
med utgångspunkt från de ovannämnda dimensionerna. Vi har även utvecklat en egen modell 
över Sverige och Arabisktalande länder, där Dubai ingår, med syftet att ge en enkel och 
överskådlig bild av hur de båda länderna placerade sig i undersökningen. Den egenutvecklade 
modellen nedan benämns figur 2. 
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Figur 2: Egenutvecklad jämförelse mellan Sverige och Arabisktalande länder baserad på Hofstede och Hofstedes (2005) undersökning. 

2.2.1 Maktdistans 

Maktdistans är den första av de dimensioner hos nationalkulturer som Hofstede och Hofstede 
(2005) kom fram till efter deras omfattande undersökning. Ordet maktdistans definieras som 
”Den utsträckning i vilken de mindre inflytelserika medlemmarna av organisationer och 

institutioner i ett land förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad” (Hofstede 
& Hofstede, 2005 s.59). Med institutioner syftar författarna till de grundläggande elementen i 
samhället såsom familjen, skolan och arbetsplatsen. 
 
Resultatet av undersökningen visar att arabisktalande länder har relativt sett hög maktdistans, 
80 poäng att jämföras med Sveriges 31 poäng. I länder med hög maktdistans värderas respekt 
för föräldrar och för äldre människor oerhört högt. (Hofstede & Hofstede, 2005) 
 
På arbetsplatsen är det accepterat att överordnade och underordnade inte är jämlika. 
Organisationer är ofta centraliserade och makten ligger hos ett fåtal människor. De 
underordnade förväntar sig att bli styrda och tenderar till att bli övervakade av de 
överordnande. Synliga statussymboler bidrar mycket till att stärka en persons auktoritet och 
materiella ting såsom bilar eller hus spelar en betydande roll i statushierarkin. (Hofstede & 
Hofstede, 2005) 
 
Arbetsplatserna i Sverige kännetecknas av låg hierarki och decentraliserade organisationer. 
Löneklyftorna mellan jobb på högre nivå kontra låg nivå inom företagen är inte speciellt stora. 
I beslutsprocesser förväntar de underordnade sig att bli tillfrågade om deras åsikt innan 
viktiga beslut skall fattas. Statussymboler betraktas ofta som suspekta. Om chefen köper en 
dyr bil för företagets pengar finns det stor risk att beteendet skapar rykten med negativ klang 
bland de underordnade. (Hofstede & Hofstede, 2005) 

2.2.2 Individualism kontra kollektivism 

Den andra av Hofstedes dimensioner benämns Kollektivism kontra individualism och 
definieras enligt följande: ”Individualism kännetecknar samhällen med svaga band mellan 

individer: alla människor förväntas ta hand om sig själva och den närmaste familjen. 

Kollektivism är dess motsats och är utmärkande för samhällen där människor redan från 

födseln integreras i egengrupper med stark sammanhållning som utgör ett skydd för individen 

hela livet i utbyte mot förbehållslös lojalitet.” (Hofstede och Hofstede, 2005, s. 89) 
 
Arabiska samhällen är kollektivistiska. Kollektivsim har i detta sammanhang ingen politisk 
innebörd, det är inte statens makt över individen som avses, utan gruppens makt. En hård 
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tolkning av begreppet kollektivism är att gruppens intressen går före individens i alla lägen. 
(Hofstede & Hofstede, 2005)  
 
Ett samhälle där individens intresse går före gruppens benämns som ett individualistiskt 
samhälle. Hofstede och Hofstede (2005) hävdar att Sverige faller inom ramen för denna typ 
av samhälle. Att säga vad man tycker i alla lägen uppmuntras i individualistiska samhällen. 
Barn lär sig tidigt att säga ifrån då de anser att något är fel och konflikter anses normala och 
något som stärker relationer inom individualistiska samhällen anser Hofstede och Hofstede 
(2005).  

2.2.3 Maskulinitet kontra Femininitet 

Den tredje av Hofstede och Hofstedes (2005) dimensioner benämns maskulinitet kontra 

femininitet och definieras enligt följande: ”Ett samhälle kallas maskulint när emotionella 

könsroller är tydligt åtskilda: män ska hävda sig, vara tuffa och fokuserade på materiell 

framgång, medan kvinnor ska vara mer blygsamma, ömsinta och bry sig om livskvalitet. Ett 

samhälle kallas feminint när emotionella könsroller överlappar varandra: både män och 

kvinnor ska vara blygsamma, ömsinta och bry sig om livskvalitet.” (Hofstede & Hofstede, 
2005, s.133) 
 
Enligt Hofstede och Hofstede (2005) är Sverige det mest feminina land i undersökningen. 
Arabisktalande länder är betydligt mer maskulina. Familjer i maskulina kulturer såsom de 
arabisktalande länderna, karaktäriseras av en dominant hård far och en undergiven mor. 
Männen skall vara ”macho” dvs. hävda sig, vara ambitiösa och tuffa, kvinnor ska vara mjuka 
och relationsinriktade. (Hofstede & Hofstede, 2005) 
 
Sex är mer tabubelagt i maskulina kulturer än i feminina. I informationskampanjer angående 
sex och sexualitet är maskulina kulturer betydligt mer begränsade i vad som sägs, medan 
feminina kulturer är mer rakt fram. Sex diskuteras sällan öppet i maskulina länder, det anses 
mer eller mindre tabubelagt, dock är det vanligt med underförstådd erotisk symbolik i reklam 
och tv-program. (Hofstede & Hofstede, 2005) 
 
Enligt Hofstede och Hofstede (2005) beskrivs ofta bilen som en statussymbol. I maskulina 
kulturer är det vanligare att familjer har två bilar, till skillnad från feminina kulturer då man 
och hustru ofta delar bil. Inköp av andra statusprylar såsom dyra klockor, äkta smycken och så 
vidare är generellt sett vanligare i maskulina kulturer.  
 
Maskulina kulturer dyrkar en hård Gud, som rättfärdigar att man behandlar sina 
medmänniskor på ett hårt sätt (Hofstede & Hofstede, 2005).  
 
I feminina kulturer, som Sverige, karakteriseras familjeförhållandena av jämlikhet. Föräldrar 
är inte dominanta och bryr sig om relationer, livskvalitet, fakta och känslor.  
 
Enligt Hofstede och Hofstede (2005) är den medelmåttiga studenten normen i feminina 
kulturer, medan det i maskulina kulturer är den bästa studenten som är normen. Föräldrar i 
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maskulina kulturer förväntar sig att deras barn skall försöka bli lika bra som den bästa i 
klassen, medan den bästa i klassen i feminina kulturer kan ses som en löjlig figur. Att vara 
duktig i feminina kulturer är något som bör hållas för en själv, annars leder det lätt till 
avundsjuka. Att försöka överglänsa andra, i feminina kulturer, förlöjligas ofta och feminina 
länder, främst de skandinaviska, kännetecknas av den så kallade jantelagen. Jantelagen bygger 
i stort på att du inte ska tro att du är bättre än någon annan och att du ska hålla låg profil för 
att inte sticka ut för mycket. (Hofstede & Hofstede, 2005) 
 
Generellt sett är statusprylar inte lika viktiga i feminina kulturer, det är inte ovanligt att 
bilägare i feminina kulturer inte känner till hur stark motorn i deras bil är. Det läggs mer 
pengar på hemmet i feminina kulturer än i maskulina. (Hofstede & Hofstede, 2005) 

2.2.4 Osäkerhetsundvikande 

Den fjärde av Hofstedes dimensioner benämns som ”osäkerhetsundvikande” och definieras 
enligt följande: ”I den utsträckning som människorna i en kultur känner sig hotade av 

tvetydiga eller okända situationer” (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 183). I undersökningen 
hamnade arabisktalande länder i mitten av de 74 länder och regioner som undersöktes. 
Sverige placerade sig bland de sista länderna i undersökningen.  
 
Arabisktalande länder är enligt Hofstede och Hofstede (2005) länder med relativt sett högt 
osäkerhetsundvikande. I kulturer med högt osäkerhetsundvikande är också ofta ”uttrycksfulla 
kulturer”. Med detta menas länder där folk pratar med händerna, där det är acceptabelt att höja 
rösten, att visa känslor och att slå näven i bordet.  
 
Konsumenter i starkt osäkerhetsundvikande kulturer känner ofta tveksamhet inför nya 
produkter och ny information. Det tog längre tid innan dessa kulturer började använda 
Internet, e-post och andra elektroniska kommunikationsverktyg (Hofstede och Hofstede, 
2005). Det styrks också av Darby, Jones och Al Madani (2003) som skriver att det fortfarande 
finns hinder i form av avsaknaden av en fungerande internetlagstiftning och allmän 
medvetenheten om internet bland invånarna i Dubai. (Hofstede & Hofstede, 2005) 
 
I fråga om religion är länder med starkt osäkerhetsundvikande av uppfattningen att ”Det finns 

bara en Sanning och vi vet den. Alla andra har fel” (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 215). 
Vägen till Sanningen är den enda vägen till frälsning och det huvudsakliga målet för 
människan. (Hofstede & Hofstede, 2005) 
 
I länder med svagt osäkerhetsundvikande används det oftare humor i reklamkampanjer än vad 
det gör i kulturer med starkt osäkerhetsundvikande, där det är vanligare med experter som 
rekommenderar en produkt (Hofstede & Hofstede, 2005).  
 
I religionsfrågan tror medborgare i svagt osäkerhetsundvikande kulturer i allmänhet på 
Sanningen, men de har mindre behov av att tro att de är de enda som känner till den. ”Det 

finns bara en Sanning och vi letar efter den. Andra letar också efter den och vi accepterar det 

faktum att de letar i andra riktningar” (Hofstede & Hofstede, 2005, s. 215). Något man är 
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säker på i dessa kulturer är att Gud inte vill att någon ska förföljas på grund av sin tro 
(Hofstede & Hofstede, 2005). 

2.3 Kulturella faktorer 

Czinkota och Ronkainen (2007) har arbetat fram åtta faktorer som enligt dem påverkar kultur 
på olika marknader. De åtta faktorerna är både konkreta (materiella faktorer) och abstrakta 
(attityder och värderingar). Hur mycket ett internationellt företag behöver anpassa sig efter 
dessa faktorer beror på företagets engagemang på den aktuella marknaden. Vissa produkter 
och tjänster behöver inte någon större justering på nya marknader, medan andra kräver 
dramatiska anpassningar. (Czinkota & Ronkainen, 2007) 
 
Nedan presenteras Czinkotas och Ronkainens (2007) åtta kulturella faktorer.     

2.3.1 Språk 

Verbalt språk 

Språk har beskrivits som kulturens spegel. Det faktum att folk är mer komfortabla med att 
prata sitt modersmål och därmed känner sig högt prioriterade bör utnyttjas och ses som en 
fördel. Det bästa sättet att nå framgång på en marknad är att bli en del av marknaden, istället 
för att observera den från utsidan. Att bli en del av marknaden kan således innebära att 
behärska det språk som pratas i den aktuella marknaden. (Czinkota & Ronkainen, 2007)  
 
Czinkota och Ronkainen (2007) menar att även om engelskan är väldigt utbredd och kanske 
även det officiella företagsspråket, så kan betydelsen av att prata ett lokalt språk medföra 
dramatiska skillnader. Till exempel blir ett företag som översätter sitt 
marknadsföringsmaterial och sin externa kommunikation till det lokala språket ofta tolkade 
som att de är seriösa med att göra affärer i landet.  
 
Ord som har en viss betydelse i en kontext, kan betyda något helt annat i en annan kontext och 
således få förödande konsekvenser. Czinkota och Ronkainen (2007) ger ett exempel på när 
Electrolux lanserade en dammsugarkampanj i Storbritannien med ledorden: ”Nothing sucks 
like an Electrolux”. Denna kampanj möttes förstås av både skratt och förundran bland 
målgruppen.  
 
Icke-verbalt språk 

Internationella företag måste enligt Czinkota och Ronkainen (2007) analysera och lära sig det 
”gömda språket” i kulturer. Utöver det verbala språket, finns det ickeverbala element som 
måste beaktas i kulturer. Tid ses i många delar av världen som flexibelt medan tid i andra 
delar av världen ses som något definitivt. Människor i vissa kulturer kommer sent till möten 
eller kanske inte dyker upp överhuvudtaget och det är inget märkvärdigt för dem. (Czinkota 
och Ronkainen, 2007)  

2.3.2 Religion 

Enligt Czinkota och Ronkainen (2007) utgör religion basen för transkulturella likheter, delat 
beteende och troende. Religionens effekt på en kultur varierar beroende på hur stark den 
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dominerande religionen inom kulturen är. Medan religion i det protestantiska Nordeuropa inte 
har någon direkt påverkan på kulturen, har religion i islamdominerande länder en stark 
påverkan på kulturen. (Czinkota & Ronkainen, 2007)  
 
Stora allmänna helgdagar har enligt Czinkota och Ronkainen (2007) ofta en religiös 
anknytning. De menar att helgdagar firas olika bland kulturer och olika helgdagar kan också 
ha olika betydelse beroende på i vilken kultur den firas. Kristna firar exempelvis jul och 
utbyter gåvor den 24e eller 25e december, med undantag för Nederländerna som ger gåvor till 
varandra på St. Nicholas Day, den 6e december. Att känna till dessa religiösa helgdagar kan 
ur ett marknadsföringsperspektiv få stor betydelse, då marknadsföringskampanjer kan 
anpassas efter dessa. Czinkota och Ronkainen (2007) ger ett exempel på ett företag som under 
sitt första år i Nederländerna lade sin julkampanj tredje veckan i december. Denna kampanj 
blev, med bakgrund av ovan, inte vad företaget hade tänkt sig. 

2.3.3 Värderingar och attityder 

Värderingar är delade övertygelser eller gruppnormer som har blivit internaliserade av 
individer menar Czinkota och Ronkainen (2007). Attityder är utvärderingar av alternativ 
baserade på dessa värderingar. Ju mer centralt rotade värderingar och attityder är i till 
exempel religion, ju mer försiktigt måste ett internationellt företag vara. Vidare beskriver 
Czinkota och Ronkainen (2007) att attityder till förändringar ofta är positiva i 
industrialiserade länder, medan det i mera traditionsbundna samhällen ses med 
misstänksamhet, speciellt om förändringen är utländsk.  

2.3.4 Beteende och Sedvänjor 

Enligt Czinkota och Ronkainen (2007) ter sig beteenden och sedvänjor olika bland kulturer. 
Detta måste noggrant tas i beaktande, speciellt då det ger uttryck åt begränsningar av 
kulturella skillnader mellan människor. Vidare påpekar Czinkota och Ronkainen (2007) att 
det i förhandlingar är speciellt viktigt att förstå olika kulturers beteenden. En persons tolkning 
av ett beteende kan leda till helt fel slutsatser, om tolkningen är inkorrekt. Att kunna tolka all 
typ av kommunikation är en grundförutsättning för att kunna bli en skicklig förhandlare på 
den globala marknaden. Även den enklaste förhandling kan enligt Czinkota och Ronkainen 
(2007) ta flera dagar i mellanöstern, då exempelvis den arabiska parten hellre vill prata om 
ickeaffärsrelaterade saker. 

2.3.5 Materiella faktorer 

Materiell kultur härstammar enligt Czinkota och Ronkainen (2007) från teknologi och är 
direkt relaterad till hur ett samhälle organiserar sin ekonomiska aktivitet. Detta ger uttryck i 
tillgängligheten och tillräckligheten i den grundläggande ekonomiska, sociala, och finansiella 
infrastrukturen. Den fundamentala infrastrukturen består av transport-, energi- och 
kommunikationssystem inom kulturen. Den sociala infrastrukturen består av hushåll, hälsa 
och utbildning i kulturen. (Czinkota & Ronkainen, 2007) 



 20 

2.3.6 Estetik 

Många kulturer har olika stilar gällande konst, färger, former och musik. Vad som är 
accepterat kan variera oerhört kulturer emellan. Czinkota och Ronkainen (2007) menar till 
exempel att anspela på sex i reklam kan vara helt accepterat i en viss kultur, men 
totalförbjudet i en annan. Vad det beträffar färgers betydelse, skiljer även det sig markant från 
kultur till kultur. Svart är till exempel sorgens färg för en amerikan eller en europé, medan 
japaner och människor från fjärran östern utrycker sorg med färgen vit. Internationella företag 
bör ta hänsyn till de lokala attityderna kring estetik. En visad acceptans för de lokala 
traditionerna kan generera positiv ryktesspridning för ett företag. (Czinkota & Ronkainen, 
2007)  

2.3.7 Utbildning 

Czinkota och Ronkainen (2007) anser att utbildning, antingen formell eller informell, spelar 
en betydande roll i överförandet av kultur från generation till generation. Utbildningsnivån i 
en kultur kan bedömas efter läs- och skrivkunnigheten samt antalet människor som genomgått 
motsvarande gymnasium eller universitetsutbildning i landet. Vidare menar Czinkota och 
Ronkainen (2007) att utbildningsnivån även har en påverkan på företagen i landet. 

2.3.8 Sociala institutioner 

Czinkota och Ronkainen (2007) menar att sociala institutioner påverkar hur människor 
relaterar till varandra. Vad som i västvärlden ofta klassas som en familj, bestående av 
föräldrar och barn, kan i stora delar av världen även inkludera mor- och farföräldrar och andra 
syskon. Sociala institutioner har en inverkan på köpmönster och måste således tas i beaktande 
i exempelvis marknadsföring. En individs referensgrupp påverkar socialiseringen. 
Referensgruppen som kan bestå av familj, kollegor eller andra sociala grupper influerar 
individens beteende. (Czinkota & Ronkainen, 2007)                  

2.4 Marknadsföring 

Marknadsmixen är uppsättningen av kontrollerbara taktiska marknadsföringsverktyg som ett 
företag kan använda sig av för att nå marknaden med sitt budskap. Dessa verktyg består av 
allt som företaget har till sitt förfogande för att påverka marknadens efterfrågan på dess 
produkter eller tjänster. (Kotler et al., 2005) 

2.4.1 Tjänsteföretag 

Kotler et al. (2005) fastslår att framgångsrika tjänsteföretag lägger fokus på att både anställda 
och kunder ska känna sig tillfredsställda. Det mest effektiva sättet för att lyckas med detta är 
att länka ihop tjänsteföretagets vinst med anställdas och kunders nöjdhet i en ”service-profit 
chain”. Den består av fem länkar som Kotler et al. (2005) beskriver såhär:  
 

1. Intern tjänstekvalitet – överlägsen rekrytering och personalträning, en bra arbetsmiljö 
och stöd för dem som arbetar med kunder. 

2. Nöjda och produktiva anställda som är lojala och arbetar hårt. 
3. Högre servicevärde och högre effektivitet vid strävan efter nöjda kunder. 
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4. De ovanstående faktorerna kommer leda till ökad kundnöjdhet och lojala kunder som 
återkommer vid nästa köptillfälle. 

5. Slutligen ett bra tillväxttempo och vinst – helt enkelt ett överlägset sätt för ett 
tjänsteföretag att jobba. 

 
Kedjan visar också att för att nå dessa mål är det minst lika viktigt att ägna energi åt dem som 
tar hand om kunderna, likväl som kunderna själva. Fokus måste sättas på intern och interaktiv 
marknadsföring i samma mån som extern marknadsföring. (Kotler et al., 2005) 
 
Intern marknadsföring i det här fallet innebär att träna personalen i effektiv kundhantering och 
kundkontakt. Det innebär också att få hela företaget att jobba mot samma mål – att ha nöjda 
kunder. Interaktiv marknadsföring är ett naturligt steg två. Upplevd tjänstekvalitet är beroende 
av hur tjänsten levereras/utförs och kvaliteten på detta. Därför är interaktionen mellan kunden 
och personalen närmast kunden av absolut största vikt. Kotler et al. (2005) poängterar noga att 
ett tjänsteföretag inte enbart kan förlita sig på att tjänsten som sådan är av hög kvalitet, 
exempelvis maten på en restaurang, utan även dem som levererar tjänsten måste hålla hög 
kvalitet, i detta fall servitören. I sådana situationer uppstår ett så kallat ”sanningens 
ögonblick”, då personalen närmast kunden representerar hela företaget och därför också avgör 
hur kunden kommer se på företaget i framtiden.  

 
 
Figur 3: Tre typer av marknadsföring inom tjänstesektorn (Kotler et al.,2005, s. 635) 

 

Aktiva företag mäter också kundnöjdheten genom att utföra kontinuerliga undersökningar. De 
skickar ut enkäter eller ringer till sina kunder för att ta reda på hur de upplever produkten eller 
tjänsten och alla aspekter kring produkten eller tjänsten som företaget levererat. (Kotler et al. 
2005) 

2.4.2 Påverkan 

För att kommunicera med kunder och utomstående – oavsett om fokus ligger på 
organisationen eller produkten – så är i första hand reklam och annonsering den 
marknadsföringsstrategi som används (Browaeys & Price, 2008). Ett företags promotion 
(påverkan) går att dela upp i en mix, logiskt nog kallad promotionmix. Kotler et al. (2005) 
menar på att mixen består av; 
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Annonsering – All form av reklam av idéer, varor och tjänster och som är betalda av ett visst 
företag. 
 

Personlig försäljning – Personliga presentationer från företagens säljavdelningar med syfte att 
sälja och stärka kundrelationen. Bra vid omedelbar försäljning. 
 

Sales Promotion – Kortsiktiga åtgärder för att uppmuntra till köp av en vara eller tjänst. 
 

Public Relations – Bygga goda relationer med allmänheten genom att få bra och positiv 
publicitet, bygga en bra image och motarbeta ofördelaktiga rykten och historier. PR kan ha en 
stark påverkan till en mycket lägre kostnad än annonsering. Företaget behöver inte betala för 
utrymmet och tiden i media. Även om PR typiskt sett upptar en ytterst liten del av budgeten är 
det ett av de starkaste sätten att bygga varumärken på.  
 

Direktmarknadsföring – Direktkontakt med noggrant utvalda individuella kunder. Både för att 
få direkt respons men också för att bygga en långvarig relation. Telefon, e-post, brev, fax och 
internet är användbara verktyg för att lyckas med detta.  
 
Eftersom kunder är olika måste även marknadskommunikationen utformas olika för olika 
segment. Det första som bör göras enligt Kotler et al. (2005) är en undersökning av alla 
potentiella interaktioner som målgruppen kan tänkas ha med produkten och företaget. 
Marknadsförarens uppgift i det här läget blir att uppskatta värdet av påverkan kunden utsätts 
för av de olika typerna av kommunikation. När företaget har en bra bild av detta är det lättare 
att allokera marknadsföringsbudgeten på rätt saker. 
 

 
Figur 4: Faktorer i kommunikationsprocessen (Kotler et al. 2005, s. 729). 

 
För att lyckas fullt ut med sin externa kommunikation måste det finnas en förståelse för de nio 
element som kommunikation består av. 
 

Sändaren – Företaget som vill kommunicera något 
 

Kodning – Förvandla det tänkta budskapet till symbolik. Detta görs med hjälp av text, bilder, 
video etcetera. 
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Meddelande – Kombinationen av bilder, text som mottagaren ser, det vill säga själva 
reklamen. 
 

Media – Den kanal som företaget väljer att använda sig av för att nå sin målgrupp med 
budskapet. 
 

Avkodning – Den process där mottagaren tolkar och ”avkodar” det budskap som han/hon nås 
av. Han/hon försöker förstå vad reklamen vill säga. 
 

Mottagare – Den parten som tar emot meddelandet som kommer från sändaren 
 

Reaktion – Det sätt som mottagaren reagerar på efter att ha sett meddelandet. Ett exempel är 
att mottagaren har högre medvetenhet om företaget och produkten. 
 

Feedback – Den delen av mottagarens feedback som kommuniceras tillbaks till sändaren. Det 
kan ske genom att sändaren gör undersökningar eller genom att kunden hör av sig till 
företaget med positiv eller negativ kritik. 
 

Brus – Faktorer som gör att det tänkta budskapet inte är vad mottagaren faktiskt tolkar i 
slutändan. Detta kan exempelvis bero på störningsmoment medan mottagaren tolkar 
annonsen. 
 
Det är alltså viktigt att sändaren använder ord och andra symboler som den tilltänkta 
mottagaren är bekant med. Om sändaren har en god förståelse för dessa element kommer 
kodningen och avkodningen knytas ihop och budskapet tolkas på ett riktigt vis. 
Sammanfattningsvis pekar Kotlers et al. (2005) modell ut nyckelfaktorerna i god 
marknadskommunikation. Sändaren måste veta vilken publik den vill nå och vilken respons 
den vill få. De måste vara bra på att koda budskapet och detta lyckas endast om det finns en 
god förståelse för hur mottagaren kommer att avkoda detsamma. De måste sända budskapet 
genom medier som når ut till målgruppen och utveckla möjligheterna att ge feedback. (Kotler 
et al., 2005) 

2.5 Anpassad kontra standardiserad marknadsföring 

Marknadsföringsplanen för varje utländsk marknad ett företag ger sig in på måste vara 
noggrant utarbetad. Beslut som måste fattas i ett tidigt stadium är bland andra vilken marknad 
och vilka segment som ska nås men också hur mycket marknadsföringen ska anpassas, om 
den överhuvudtaget ska anpassas (Kotler et al., 2005). För att ta rätt beslut i de här 
frågeställningarna krävs det en god förståelse för marknadsförhållandena och de kulturella 
särdrag som råder i den aktuella regionen.  
 
Inom internationell marknadsföring beskriver Kotler et al. (2005) två extremer, 
standardisering och total anpassning. En standardisering av marknadsmixen hos ett 
internationellt företag innebär att samma produkt säljs med likadana marknadsföringsmetoder 
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över hela världen, oberoende av kultur eller andra faktorer. Om ett företag istället använder 
sig av en total anpassning kommer det att förändra marknadsföringen för att mer precist träffa 
sitt segment. En sådan anpassning är dyr men bär med sig en förhoppning om ökad 
marknadsandel och avkastning. (Kotler et al., 2005) 
 
Det råder delade meningar om vilken metod som är mest effektiv men Kotler et al. (2005) 
menar på att den bästa lösningen är att söka så stor grad av standardisering som möjligt för att 
hålla nere kostnader. Kotler et al. (2005) varnar också för att ersätta långsiktig 
marknadsföringsstrategi med kortsiktig finansiell strategi. För även om standardisering håller 
nere kostnader på kort sikt måste företagets marknadsavdelning se till att kunderna i varje 
land erbjuds det de efterfrågar. Beslutet måste grunda sig på de förhållanden som råder på 
marknaden där målgruppen befinner sig. (Kotler et al., 2005) 
 
Enligt Hoecklin (1995) måste kundens uppfattning av en produkt eller tjänst överensstämma 
med den bild företaget vill förmedla. Vidare skriver Hoecklin (1995) att från ett kulturellt 
perspektiv innebär det att budskapet från företaget måste tolkas på samma sätt i olika kulturer. 
Det mest kostnadseffektiva sättet att göra detta på är enligt Hoecklin (1995) att standardisera 
produkten eller tjänsten men tillåta lokal anpassning av budskapet.  
 
I figuren nedan innehåller yta Q1 globala produkter och tjänster. Både koncept och 
annonsering ser likadant ut i hela världen. Här är kostnadsbesparingar och skalfördelar enligt 
Hoecklin (1995) de stora fördelarna. 
 
I yta Q2 är återigen produkt- eller tjänstekonceptet likvärdigt över nationella gränser men 
företagets lokala avdelningar anpassar marknadsföringen för att säkerställa att det avsedda 
budskapet överensstämmer med det uppfattade budskapet. (Hoecklin, 1995) 
 
Möjligheterna till framgång i Q1 är begränsade, få produkter eller tjänster kan säljas på det 
viset, skriver Hoecklin (1995). Därför är trenden att företagen siktar mot en ”glokaltaktik” 
vilket påvisas av pilen från Q1 i figuren nedan. Pilen från Q3 mot Q2 visar att företag tenderar 
att försöka standardisera sitt utbud för att uppnå stordriftsfördelar men samtidigt skräddarsy 
sin marknadsföring för den avsedda marknaden. (Hoecklin, 1995) 
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Figur 5: The managing meaning matrix (Hoecklin, 1995, s. 101). 

 
Czinkota och Ronkainen (2007) skriver att en standardiserad marknadsföring i form av 
identiska externa budskap på alla marknader är kostnadseffektivt och enkelt då det ger 
stordriftsfördelar och kontroll. Standardiserade budskap kan dock få olika mening i olika 
kulturer. Ett ord, en känsla eller en melodi kan vid fel tolkning få oanade konsekvenser och i 
värsta fall skada företaget. (Czinkota & Ronkainen, 2007) 
 
Enligt Czinkota och Ronkainen (2007) kan i motsats till standardiserad marknadsföring 
istället anpassad marknadsföring väljas som strategi. Precis som namnet antyder betyder 
anpassad marknadsföring att företaget anpassar sin externa kommunikation till den marknad 
de verkar på. Den här strategin har sina fördelar i att marknadsföringen skräddarsys för att på 
bästa sätt attrahera den aktuella målgruppen. Anpassad marknadsföring kan dock vara svår att 
utveckla och vara kostsam. (Czinkota & Ronkainen, 2007)  
 
Kotler et al. (2005) påpekar att när marknadsföringen ska implementeras är det av stor vikt att 
den stämmer väl överens med företagets kultur. Företagskulturen består av de värderingar och 
uppfattningar som delas av människorna inom organisationen och utgör på så vis företagets 
identitet. Marknadsföringsstrategier som inte stämmer väl överens med företagskulturen är 
svåra att implementera. (Kotler et al., 2005) 

2.6 Segmentering 

Företag som riktar sina tjänster mot konsumenter och andra företag inser snabbt att det sällan 
är lyckosamt att sända samma budskap till hela marknaden. De potentiella kunderna är ofta 
för många och för olika i sina behov och köpmönster. Istället försöker företagen forma sitt 
meddelande efter varje specifik kundgrupp. Med marknadssegmentering menas att företaget 
delar upp marknaden efter enskilda grupper av köpare efter behov, karaktäristika eller 
beteende som kräver olika typer av erbjudanden för att attraheras. (Kotler et al., 2005) 
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3. Metod 

I detta tredje kapitel beskrivs tillvägagångssättet för studien. Valet av forskningsmetod och 

angreppssätt presenteras samt hur vi har gått tillväga vid insamling av data. I kapitlet 

behandlas även studiens validitet och reliabilitet. Vi redovisar även för varför vi valt att göra 

en fallstudie och en motivering till vårt val av företag och respondenter. 

3.1 Forskningsmetod 

Forskarens val att bedriva en kvalitativ eller en kvantitativ forskning grundar sig i 
undersökningsämnet och undersökningens syfte (Andersen, 1994). Uppsatser som utförs med 
en kvantitativ undersökningsmetod består enligt Bell (2000) av insamlad fakta och studier av 
relationer mellan olika uppsättningar av fakta. Dessa uppsatser mäter och använder 
vetenskapliga tekniker som kan ge kvantifierbara och om möjligt även generaliserbara 
slutsatser. Forskare som anammar ett kvalitativt perspektiv är mer intresserade av hur 
människor upplever sin värld. Deras mål är snarare insikt än statistisk analys. De tvivlar på 
existensen av ”sociala fakta” och ifrågasätter användningen av en ”vetenskaplig” inställning 
när man har med människor att göra (Bell, 2000). Wallén (1996) menar att kvalitativa studier 
är nödvändiga för sådant som är vagt, mångtydigt, eller för känslor som inte kan mätas. 
Kultur, som är en av vår uppsats hörnstenar, är såpass komplext att det stämmer in på den 
beskrivningen. Eftersom vi var i behov av en djupare kunskap och helhetsbild föredrog vi ett 
fåtal experters åsikter och tankar kring problematiken snarare än flertalet mindre upplysta 
personers åsikter. Det styrde oss mot en kvalitativ undersökningsmetod. (Wallén, 1996) 

3.2 Vetenskapligt angreppssätt 

Valet av angreppssätt grundas i relationen mellan teori och empiri i studien. De två olika 
metodansatser som förekommer i litteraturen är; den induktiva och den deduktiva metoden 
(Wallén, 1996). Nedan redogörs för de olika datainsamlingsmetoder som använts i studien.  
 
En induktiv datainsamling innebär att empirin först samlas in och därefter formuleras 
teoretiska slutsatser. Det är viktigt att datainsamlingen sker förutsättningslöst och den primära 
fördelen med denna datainsamlingsmetod blir således att författaren inte på förhand är 
påverkad eller inspirerad av andra författares forskningsresultat eller teorier. Det är alltså först 
efter insamlandet och bearbetandet av data som teorier tas fram. På så sätt kan inte 
forskningsresultatet bli avgränsat av tidigare information. Det är dock svårt, om inte omöjligt, 
att försöka samla in information från verkligheten utan att från början inneha någon 
information eller uppfattning om hur omgivningen ser ut. Därför kan information bli 
förbisedd eller avgränsad i den här insamlingsmetoden. (Jacobsen, 2002) 
 

Att genomföra en deduktiv datainsamling innebär att tidigare teorier samlas in först och 
empiri därefter. Det ger forskaren möjlighet att först bilda sig en uppfattning om hur 
omvärlden tolkats genom teorier för att sedan undersöka om det stämmer överens med 
verkligheten. Den här ansatsen kritiseras ibland för att den skulle göra att forskaren endast 
belyser den empiri som överensstämmer med befintlig teori. Det problemet kan begränsas 
genom att objektivt fundera på vad som är nytt och viktigt. (Jacobsen, 2002) 
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Vår studie är byggd på en deduktiv datainsamlingsmetod. Teorier som är relevanta för att reda 
ut vårt problem har samlats in för att ge oss som författare en stabil grund att bygga studien 
på. Eftersom teorikapitlet består dels av teorier om marknadsföring som vi sedan tidigare 
kände till vore det dessutom inte riktigt att påstå att vi tagit oss an empirin opåverkade.  

3.3 Inriktning  

I vårt fall var en fallstudie den enda lämpliga undersökningsmetoden. Andra metoder såsom 
observationer eller enkätundersökningar hade inte gett oss tillförlitliga svar på vår 
problemformulering, då det i vårt fall hade givit för ytlig information. Behovet av djup och 
specifik kunskap som endast ett fåtal människor inom en organisation besitter gav oss 
anledning att tro att intervjuer med individer på ett enskilt företag skulle ge oss bäst resultat.  

3.4 Val av fallstudie 

Innan vi bestämde oss för vilket företag vi ville undersöka hade vi två kriterier som företaget 
var tvunget att uppfylla. Företaget skulle vara ett tjänsteföretag och det skulle vara etablerat i 
både Dubai och Sverige. Ett av de första företagen vi hittade som passade in på beskrivningen 
ovan var UPS och vid en direkt förfrågan visade de sig vara mycket positivt inställda till att 
delta i vår undersökning. Orsaken till varför vi endast ville undersöka ett företag var att det 
skulle ge oss möjligheten att gå djupare i just det företaget. Hade vi undersökt ett flertal 
företag hade det förvisso gett oss data från fler håll men vi bedömde att det fanns en risk att 
den datan skulle bli ytligare jämfört med vad fallet är nu. Att en av författarna, under arbetets 
gång, har haft access till UPS i Dubai har även påverkat vårt val av företag.   

3.5 Datainsamlingsmetod 

3.5.1 Primärdata 

När data samlas in för att besvara den specifika problemformuleringen kallas det primärdata 
(Christensen, Andersson, Engdahl, & Haglund, 2001). Vår insamlade primärdata består av 
fem personliga varav tre från UPS i Dubai och två från UPS i Sverige. Respondenterna valdes 
av oss själva och kriteriet var att deras roll i företaget var utformad så att de hade en ledande 
position och maximal kunskap om vårt problemområde, marknadsföring. I Dubai visade det 
sig att det fanns tre personer som uppfyllde dessa kriterier och i Sverige två personer, därav 
antalet respondenter. Att respondenternas positioner på företaget skiljer sig åt beror på 
organisationsstrukturen i de olika länderna skiljer sig åt.  
 
Intervjuerna har skett på respondenternas kontor med en intervjuguide, diktafon samt papper 
och penna. Intervjuguiden bestod av 15 frågor med ett varierande innehåll där några frågor 
var av en öppen karaktär och som gav respondenten möjlighet att fritt resonera kring 
frågeställningen. Andra frågor var mer fokuserade för att kunna ge oss ett konkret svar på en 
fundering. Diktafon använde vi för att undvika att gå miste om värdefull information och för 
att inte försumma ögonkontakten med respondenten. Diktafonen bidrog även till att ett 
normalt samtalstempo utan avbrott hölls där respondentens kroppsspråk och annan icke-
verbal kommunikation kunde observeras. Papper och penna fanns med under intervjuerna och 
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användes för att skriva upp nyckelord och citat. Målet med de genomförda intervjuerna var att 
få en korrekt och tydlig bild av hur marknadsföringen hos det berörda företaget var utformad i 
respektive kultur. 
 
Med en kvalitativ karaktär tror vi oss ha fått ta del av respondentens egna värderingar och hur 
denne tolkar sin omgivning. Intervjuer av detta slag är även flexibla, vilket medför att en 
djupare kunskap kan införskaffas kring det respondenten upplever som relevant och 
betydelsefullt (Christensen et al, 2001). 

3.5.2 Presentation av respondenter 

Vi har intervjuat fem personer, tre från UPS Dubai och två från UPS Sverige. Nedan följer en 
kortare presentation av respondenterna i respektive land; 
 
John Tansey – General Manager för UPS Dubai. John var med och startade UPS i Förenade 
Arabemiraten och har arbetat där i de 13 år som UPS har funnits i regionen. John är 
ursprungligen från Nya Zeeland och har många års erfarenhet från såväl logistikbranschen 
som resebranschen. Intervjun genomfördes 2009-03-31. 
 
Annalisa Cummings – Marketing Manager för UPS Dubai. Annalisa kommer från 
Storbritannien och har bott och arbetat i Dubai till och från i 13 år, men permanent de senaste 
8 åren. Intervjun genomfördes 2009-04-01. 
 
Brent Melvin – Business Development Manager för UPS Dubai. Brent har arbetat på UPS i 
fem år. Han kommer ursprungligen från Sydafrika och har tidigare arbetat i logistik- och 
restaurangbranschen. Intervjun genomfördes 2009-04-05. 
 
Lotta Söderström – Communication Manager, UPS Norden. Lotta har arbetat på UPS sedan 
18 år tillbaka. Hon ansvarar för all extern kommunikation som UPS utför i de nordiska 
länderna. Intervjun genomfördes 2009-05-06. 
 
Hedvig Armand – External Communications Coordinator, UPS Norden. Hedvig arbetar 
under Söderström och har varit på UPS i 10 år. Intervjun genomfördes 2009-05-06. 

3.5.3 Sekundärdata 

För att få en större förståelse för ämnesområdet kultur/marknadsföring genomförde vi en 
litteraturstudie för att eftersöka relevant sekundärdata. Sekundärdata är data som insamlats 
tidigare för ett annat syfte (Christensen et al, 2001). Det visade sig att de områden vi sökte 
litteratur inom, kultur och marknadsföring, som väntat var välutforskade. För att sålla bland 
teorier valde vi att fokusera på de allmänt erkända forskarna inom respektive område och 
deras teorier och undersökningar. Det ledde till att den delen av uppsatsen som beskriver 
marknadsföring i första hand grundar sig på Kotler et al. (2005). Den delen av uppsatsen som 
beskriver kultur grundar sig i första hand på vad Hofstede och Hofstede (2005) och Czinkota 
och Ronkainen (2007) anser vara riktigt. För att få fler infallsvinklar och ytterligare 
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information har deras teorier kompletterats med ytterligare litteratur och vetenskapliga 
artiklar. 
 
De vetenskapliga artiklar vi använt oss av har vi funnit i databaserna Emerald och ABI 
Inform. De sökord som vi främst använt oss av för att hitta användbara artiklar är; Dubai, 
middle east, UAE, arab world, Sweden, the west, marketing, promotion, culture och cross 
cultural.   

3.6 Dataanalysering 

Jacobsen (2002) skriver att kategorisering är ett effektivt verktyg för att få en bra överblick 
över insamlad data. Kategorisering är ett verktyg som används för att kunna se om viss data 
som behandlar olika ämnen liknar samt skiljer sig åt. När vi hade genomfört intervjuerna 
kunde vi urskilja ett flertal kategorier som en majoritet av respondenterna berörde och som 
dessutom återfanns i teorikapitlet, exempelvis kundrelationer, word-of-mouth6 och religion. 
Både vårt empiri- och analyskapitel är därför disponerat efter de kategorierna. (Jacobsen, 
2002)  

3.7 Validitet och reliabilitet 

Enligt Bell (2000) är reliabilitet ett mått på i vilken utsträckning ett tillvägagångssätt ger 
samma resultat vid olika tillfällen under i övrigt lika omständigheter. Många olika faktorer 
kan ha påverkan på intervjusvaren, respondenten kan exempelvis nyligen ha varit med om en 
händelse som påverkat hans eller hennes åsikter. Ytterligare en faktor som kan påverka är 
vem som intervjuar. Bell (2000) anser att författarna ska ställa sig frågan om intervjuresultatet 
hade påverkats om en annan person hade hållit intervjun. I vårt fall utfördes intervjuerna i 
Dubai av endast en av författarna medan intervjuerna i Sverige utfördes gemensamt. Vi är av 
åsikten att detta inte påverkat uppsatsens slutresultat. Med hjälp av välformulerade 
intervjufrågor och professionellt genomförda intervjuer anser vi oss ha uppnått en god 
reliabilitet.  
 
Bell (2000) påpekar också att en fråga som saknar reliabilitet också saknar validitet. Med 
validitet avses om en fråga verkligen mäter det den avser att mäta. För att uppnå en god 
validitet har intervjufrågor diskuterats med klasskamrater, handledare och vänner för att få 
flera människors åsikter om utformningen. Personliga intervjuer med personer som vi själva 
valt ut med utgångspunkt från position i företaget bidrar till att vi hoppas ha uppnått en god 
validitet. 
 
En faktor som möjligtvis påverkar vår validitet negativt är att delar av den sekundärdata om 
kultur som vi samlat in handlar om arabisk kultur i allmänhet. Eftersom Dubai är ett på många 
sätt unikt land och inte i alla lägen representativt för arabvärlden i stort, så finns det en risk för 
felaktiga slutsatser kring kulturen och samhället. 

 

 
                                                 
6 Spoken communication as a means of transmitting information. (AskOxford:word, 2009) 
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4. Empiri 

Det här kapitlet innehåller vår insamlade primärdata, utvunnen ur intervjuer med fem stycken 

UPS-anställda. Då all information är hämtad från personlig kommunikation genom intervjuer 

från de i metoden angivna datumen, väljer vi att endast referera till respondenternas 

efternamn. I det här kapitlet börjar vi även med en kort presentation av UPS. 

4.1 Presentation av företag 

UPS grundades i USA 1907 och var ursprungligen en budfirma, men har nu vuxit till ett 49,7-
miljarderdollarföretag genom att tydligt fokusera på sitt mål att göra handel möjlig världen 
över. Idag är UPS, United Parcel Service Inc., ett globalt företag med ett av världens mest 
kända och beundrade märken. Det är världens största expresstransport- och 
paketleveransföretag, och dessutom en ledande leverantör av specialtransporter, logistik-, 
kapital- och e-handelstjänster. Varje dag hanterar de ett flöde av varor, pengar och 
information i mer än 200 länder och områden världen över. (UPS: Om UPS, 2009) 

4.2 Marknadsföring i Dubai respektive Sverige 

4.2.1 Karaktäristiskt för marknadsföring i Dubai respektive Sverige   

Business Development Manager för UPS Dubai, Melvin, förklarar att 95 % av tv-reklamen i 
Dubai är på arabiska, även mellan program på engelska, vilket leder till att en stor del av 
tittarna inte förstår reklamen. Han anser att reklamen generellt sett i Dubai är skräp, ett stort 
oljud som är helt meningslöst. När det gäller reklamskyltar anser Melvin att de är 
layoutmässigt väldigt dåligt utformade med alldeles för mycket information och text som 
krymps, för att få plats med allt. Det leder till att ingen ser vad det står eller vad företaget vill 
ha sagt, fortsätter han. ”Det är en väldigt omogen marknad vad gäller reklam. Folk har inte 

grepp om marknaden och marknadssegmentering vilket gör att annonser skjuts ut i mörkret i 

hopp om att träffa någon.” (Melvin)  
 

Tansey, som är General Manager för UPS Dubai, anser att det han kallar för girighetsfaktorn 
kännetecknar marknadsföringen i Dubai. Han menar att folk tenderar att välja produkt efter 
vad som ingår utöver det de betalar för. Exempelvis vid ett husköp kan avgörandet bero på 
huruvida du får en Jaguar på köpet eller inte. ”Så är det inte där jag kommer ifrån, där köper 

man huset för att man vill bo vid just det stället”, säger Tansey.  
 
Marketing Manager på UPS Dubai, Cummings, tycker att det som i stort kännetecknar reklam 
och annonsering i Dubai är att budskapen är otydliga. Hon tror att detta främst beror på den 
obefintliga kvalitetskontrollen, okunskap om marknadsföring och att mycket reklam är riktad 
mot massorna och inte individerna. Cummings menar att många reklamer är irriterande 
simpla. ”När man ser dem tänker man tror de att jag är dum eller?” Vidare förklarar hon att 
man måste ha i baktanke att reklamer som riktar sig mot massan dels ska tolkas av folk som är 
födda i Dubai och dels av folk som bara är där ett kort tag och inte kan språket, eller känner 
till vanliga varumärken. Lösningen blir att skicka ut ett extremt simpelt budskap som kan 
uppfattas av alla. Problemet med detta anser Cummings är att de som känner till märket sedan 
tidigare upplever att de behandlas som idioter och de som känner till märket innan får inte ett 
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tillräckligt tydligt budskap för att det ska ha någon effekt. Hon förklarar också att detta är en 
av orsakerna till att det är så mycket tecknade figurer i reklam i Dubai och enligt hennes åsikt 
väldigt omogna reklamer. Hon påpekar också att man samtidigt måste förstå att om man vill 
fånga många olika gruppers uppmärksamhet är bilder effektivare än språk eftersom det talas 
många olika språk i Dubai. 
 
Enligt Cummings måste orden som används i reklam i Dubai vara väldigt enkla och 
lättförståeliga. Hon förklarar att språkliga verktyg som humor eller ironi inte går att använda i 
Dubai, eftersom risken för missförstånd är alldeles för stor. ”Det måste vara en bild på en 

hamburgare och texten ”gratis hamburgare” bredvid för att budskapet ska gå fram”. 
 
Armand säger att; ”I Sverige är det väldigt vanligt att man bygger på humor i 

marknadsföringen. Man formar ofta marknadsföringen med en liten rolig touch på det hela.   
 
”Vi har ofta mer bild än text i annonserna”, säger Söderström. ”Ofta består våra annonser av 

en rubrik, en bild och därefter en hänvisning till hemsidan. Vi vill genom annonser försöka 

bygga varumärket snabbt och förmedla en känsla med vårt budskap”.  
 
Cummings menar att det i Dubai ofta är företagen med störst marknadsföringsbudget som 
vinner, genom att ”bomba” ut sitt budskap i alla tänkbara kanaler. Hon betonar även att 
marknadsföringen från dessa företag inte alltid håller hög kvalitet i hennes tycke. En annan 
sak som är karaktäristiskt för marknadsföring i Dubai enligt Cummings är kvalitetskontrollen, 
den är nämligen obefintlig. ”Har du pengar kan du marknadsföra dig”, säger Cummings.  
 
”Det spelar ingen roll om kampanjen kommer inbringa resultat eller om materialet som går i 

tryck är skräp. Det spelar heller ingen roll om du använder någon annans trademark utan 

tillstånd eller om radioreklamen du kör på engelsktalande radio inte är logisk på engelska – 

det finns helt enkelt ingen kvalitetskontroll som det gör i andra länder. Så återigen, har du 

pengar kan du köra marknadsföring i Dubai. Det behöver inte betyda att det kommer ge vinst 

eller att det är bra, det betyder bara att du har mer pengar än andra”, säger Cummings. 
 
Ytterligare svårigheter gällande marknadsföring i Dubai som Cummings ser är relaterade till 
PR. Hon anser att standarden generellt sett är väldigt låg. Cummings menar att journalistiken i 
Dubai inte ser likadan ut som i övriga världen. ”Här i Dubai är det inte tillåtet att säga vad 

som helst och en del ämnen censureras”, säger Cummings. Vidare förklarar hon att i 
normalfallet vill magasin ha pressreleaser för att göra sin tidning bättre, men i Dubai tar 
tidningarna bara in en pressrelease om man först köpt annonsutrymmen. ”Det innebär inte att 

det som står i tidningen inte är sant men det innebär inte heller att tidningen är intresserad av 

att trycka det, utan bara att någon betalat för det”, menar Cummings.  

4.2.2 Utmaningar med marknadsföring i Dubai respektive Sverige 

”I Dubai är det så varierande kultur på en och samma marknad och språk- och 

kulturbarriärerna är stora”, säger Melvin. Han anser att det är grundläggande att hitta en 
specifik målgrupp att rikta sig mot, istället för att rikta sig mot hela marknaden med samma 
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budskap. Tansey anser också att en av de största utmaningarna med marknadsföring i Dubai 
är att ”pricka rätt” med kampanjer, då befolkningen i Dubai har så vitt skilda preferenser. 
 
Cummings berättar att reklam och annonsering via medier är extremt dyrt i Dubai. ”En orsak 

till detta är att ett antal av de större företagsgrupperna har väldigt bra relation med 

regeringen och köper upp annonsplatser på kontrakt över 2-3 år och får därigenom bra 

priser. När sedan kontrakten ska förnyas har dessa företag förtur. Som nytt företag måste du 

således antingen ha en bra relation med regeringen eller en massiv marknadsföringsbudget 

för att kunna göra din röst hörd”  
 
Att arrangera ett lyckat event i Dubai är också hopplöst svårt menar Cummings. Hon förklarar 
att folk i Dubai kan tacka ja till en inbjudan, men det innebär inte att de faktiskt kommer 
komma dit. Deltagarsiffrorna är riktigt låga, och hon fortsätter; ” Som jag ser det beror det på 

tre saker – dels för att så stor del av befolkningen är utlänningar som bara är i Dubai över en 

kortare period och därmed inte känner någon lojalitet med företagen och många events riktar 

sig mot just utlänningar. En annan anledning är att det är så fruktansvärt många events i 

Dubai att inbjudningar haglar över människorna och det finns inte tid att gå på alla. Och den 

tredje anledningen är att man bland delar av Dubais befolkning inte kan se en accept som en 

garanti för att de kommer dyka upp”.  
 
Söderström på UPS i Sverige upplever utmaningar på PR sidan. Hon menar att det faktum att 
UPS inte är ett svenskt börsnoterat företag gör att intresset för dem är lågt bland affärs- och 
dagspress. Vidare menar Söderström att logistik i stort inte ligger så högt på medieagendan i 
Sverige. Hon upplever också svårigheter i att få dagspress att skriva om dem, då dagspress är 
ett väldigt brett medium med många läsare.  
 
Armand upplever mediebrus som en utmaning då det kommer till annonsering. Hon menar att 
det kan vara svårt att synas och sticka ut i mängden. ”I allmänhet är inte heller logistik så 

välkänt bland gemene man i Sverige”.  
 
Angående direktmarknadsföring ser Söderström stor utmaning grundad i den starka 
marknadsföringslag som finns i Sverige. Hon förklarar att deras kampanjer ofta är 
producerade centralt och att de sedan är upp till dem att översätta kampanjerna. Söderström 
menar att svårigheten då ligger i att om den centralproducerade kampanjen bygger på en 
attraktiv gåva som en Ipod eller liknande, så kan UPS i Sverige inte erbjuda lika attraktiva 
gåvor på grund av den stränga marknadsföringslagen. ”Gåvogränsen ligger någonstans runt 

200 kr i Sverige och om då kampanjen byggs upp på attraktiva gåvor så blir det en utmaning 

för oss att få bra resultat, då vi heller inte får ändra budskapet, för det måste vara likadant 

överallt på grund av centralstyrdheten”, säger Söderström.  
 
Söderström fortsätter tala om svårigheter angående centralstyrdheten då det kommer till bland 
annat kampanjer som blir generella. ”Det är inte alltid budskapet passar på vår marknad. En 

amerikanskt producerad reklamfilm kan exempelvis vara lite svulstig ”slå-sig-på-bröstet”-
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reklam, medan Sverige är lite mer jantebetonat vilket gör att en sådan reklam kan sticka lite i 

ögonen på folk.” 

4.2.3 Möjligheter med marknadsföring i Dubai respektive Sverige 

Melvin menar att det faktum att det finns så många olika kulturer i Dubai gör att det också 
öppnas upp möjligheter. Olika typer av affärsverksamheter som har olika ursprung kan ses 
som en fördel, då det går att köra många olika typer av kampanjer för olika målgrupper.  
 
”En fördel med marknadsföring i Dubai är att det är så många som befinner sig i landet en 

kortare tid på uppdrag och som sedan tar med sig vårt budskap hem till sina länder. På så vis 

sprider vi kunskap om UPS över hela världen” förklarar Tansey.  
 
Vidare förklarar Cummings att den radioreklam som de just nu kör på en radiokanal i Dubai 
kanske skulle kunna upplevas som torr och tråkig, men i Dubai är den som en befrielse i allt 
trams och barnsliga röster som hon upplever på radio. Cummings menar att när man hör andra 
reklamer tänker man efteråt – vad ville den säga, vilket var företaget? Radioreklamen i stort är 
väldigt oklar i Dubai, hon menar att fördelen i Dubai är att om du jobbar med kvalitet har du 
en chans att vinna över de stora företagen som spenderar förmögenheter på att bara vara en 
del av den stora massan.  
 
Armand påpekar att det i Sverige inte finns så mycket av det man kallar 
”sensationsjournalistik”. Hon anser att man får klanta sig rejält för att få några braskande 
rubriker emot sig. ”Generellt kan man öppna sig rätt mycket och ha en bra dialog med 

journalister i Sverige. De är ofta intresserade av en bra historia med ett bra läsvärde och 

man spelar därigenom lite på samma spelplan. Det upplever jag som en fördel”, förklarar 
Armand.  
 
”En annan fördel är att Sverige ligger ganska långt fram när det kommer till elektronisk 

marknadsföring, både via e-mail och via Internet. Det är dessutom kostnadseffektivt och har 

god räckvidd. Av den anledningen är det en fördel att man i Sverige kan jobba med ganska 

kreativa tekniska lösningar”, säger Söderström.  

4.3 Kundrelationer och belöningssystem 

Melvin berättar att de på UPS Dubai samarbetar med Air Miles7. Men i övrigt, är UPS väldigt 
känsliga vad gäller belöningsprogram eftersom de inte vill att det på något sätt ska angränsa 
till mutor. Melvin menar att det är svårt att styra vem som kommer att dra fördel av ett 
bonusprogram, individen eller företaget? I Dubai förespråkas förmåner som gynnar företaget 
som helhet snarare än enskilda anställda. 
 

                                                 
7 Air Miles is a customer loyalty programme, which rewards its members with free travel, restaurant vouchers, 
hotel accommodation, electronic products, theme parks, movie tickets, fragrances and much more. (FAQ Air 
Miles UAE, 2009) 
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Tansey är inne på samma spår och påpekar att de inte vill att kunden ska välja UPS tack vare 
ett belöningssystem utan istället ska valet ske för att UPS har en bra produkt att erbjuda. Men 
Tansey påpekar också att de erbjuder kunder som kör stora volymer en högre rabatt.  
 
Cummings vill även hon belysa att kunder utan konto hos UPS belönas med Air Miles. Vidare 
säger hon att kunder med ett kreditkonto hos UPS får en större rabatt.  
 
”För en mindre kund som inte vill ha ett konto hos oss lägger vi upp en Air Miles-plan. Vi är 

bland de största belönarna när det gäller Air Miles, kunderna får 15 Air Miles för varje 

spenderad Dirham8 jämfört med 1 Air Mile hos de flesta andra. Det annonserar vi genom Air 

Miles-magasinet. Vår främsta metod för att bygga en bra relation med kunderna är dock 

genom att alltid leverera det vi ska och göra det i rätt tid. Genom att bygga upp ett förtroende 

hos kunden så byggs även en relation. Vi försöker intala vår personal att varje enskilt litet 

paket är en speciell ”gäst” som ska behandlas som om det vore en gäst i deras eget hus”. 
 
Cummings förklarar att de har ett program för sina toppkunder, the Preferred Customer 
Programme, där de försöker skapa närmare relationer genom att identifiera kundernas 
individuella behov och önskemål. ”Vi tar reda på vad kunderna vill ha från oss, istället för 

att gissa vad vi tror att de vill ha från oss.”.   
 
Söderström berättar att deras kampanjer i Sverige ofta innehåller någon form av 
poängsamlande för att få bonus etcetera.   
 

”Men vi har det inte löpande under en längre tid. Det är heller inte så att man behåller sina 

poäng från en kampanj till en annan. Jag skulle dock inte bli förvånad om kampanjupplägget 

tas vidare till någon mer permanent bonuslösning”, säger Söderström.  
 
Armand berättar att direktmarknadsföringskampanjerna med bonussystemet som de startade 
förra året har gett en bra svarsfrekvens. De ska enligt Armand även ha fått väldigt positiv 
feedback från kunder på den kampanjen, så de upplever att den fungerade. 

4.4 Kundbemötande och servicekvalitet 

Melvin förklarar att de på UPS Dubai har en form av introduktionsprogram för 
kundbemötande. ”När jag anlände hit så blev jag utbildad i fundamentala saker som att 

undvika att hälsa med vänster hand, vara försiktigt med att rikta fotsulan mot människor 

etcetera.”  Han berättar att de skickar personal från samma kultur till sina olika kunder. 
Melvin anser att det gör att kulturella misstag undviks.  
 
Enligt Tansey försöker UPS Dubai sprida budskapet att det är kunderna som i grund och 
botten betalar deras löner.  
 

                                                 
8 Valutan i Dubai 
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”Vi har en introduktionsperiod som berör kundbemötande. När de anställda börjar får de en 

utbildning i kundbemötande, sedan arbetar respektive avdelning löpande med 

kompetensutveckling. Vi har även en ”kompetensutvecklingsavdelning”, inom HR-

avdelningen som utbildar personalen löpande”, säger Cummings.  
 
Enligt Söderström är de UPS-anställda i Sverige utbildade i kundvård. ”Det är väldigt viktigt 

för oss med kundservice. Utbildningen sker mer eller mindre beroende på vilken avdelning du 

jobbar på. Kundtjänst och chaufförer har tydliga utbildningar i sin introduktionsutbildning 

och även löpande. Ekonomi- och marknadsavdelningen har ingen löpande utbildning i den 

bemärkelsen, mer än att det är andan, ledorden och budskapen som vi sänder ut både internt 

och externt”.  

4.5 Promotionmix 

Melvin berättar att de, på UPS Dubai, nyligen lanserade en radiokampanj. Han säger också att 
de sponsrar events och också kör en del postala direktmarknadsföringsutskick, men han 
tvivlar på om det är effektivt. Melvin säger att de försöker öka medvetenheten om företaget.  
 
Tansey påpekar att det går att dela upp marknadsföringen i dels den centralstyrda och dels den 
lokala marknadsföringen. Tansey säger att de lokalt gillar att lägga pengarna på PR, 
direktmarknadsföring och radio. ”Radio är ett bra sätt att träffa rätt publik då kanalerna är 

på olika språk och reklamen utformas därefter”, förtydligar Tansey. 
 
”Vi använder oss i första hand av PR i vår externa kommunikation. Detta för att det är ett bra 

sätt att få ut lokala budskap utan att spendera en förmögenhet. Dessutom har vi en mycket 

bra PR-byrå som med sina kontakter lyckas få in våra pressreleaser i tidningarna. För 

tillfället är media väldigt intresserade av finansiella resultat och UPS är mycket duktiga på 

att producera kvartalsrapporter så det garanterar oss ett visst utrymme i media.”  
(Cummings) 
 
”Vi gör vissa trycksaker här som går ut till kunderna i databasen. Det måste fortfarande 

godkännas av det regionala huvudkontoret (Bryssel) vilket gör att tidslinjen för ett sådant 

projekt blir lite längre. Men vi har ett nära samarbete med en godkänd reklambyrå som sätter 

våra saker i produktion i samma sekund som vi fått ja från Bryssel. Det är en stor fördel 

gentemot om vi hade behövt trycka och skicka allt från Europa.” (Cummings) 
 
Cummings berättar att de har börjat med radioreklam nyligen. Tidigare körde de mer 
annonsering men har dragit ner på sådant av kostnadsskäl, dock har de fortfarande 
reklamskyltar i Jebel Ali Free Zone9. De har även kört annonsering i specifika 
logistikmagasin men eftersom de bara kunde göra det ett par gånger om året insåg de att det 
inte gav någon effekt då det enligt Cummings krävs tätare upprepning för att bli ihågkommen. 
Nu satsar de istället mer på direktmarknadsföring.  
 

                                                 
9 En ekonomisk frizon och businessområde där flera hundratals företag har sina kontor 
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”Vi insåg dock att vi också behövde lite stöd från viss masskommunikation och där kommer 

radioreklamen in i bilden. Vi kör tre reklamvarianter – en på engelska, en på hindi och en på 

arabiska så att vi kan träffa de största språkgrupperna. Reklamerna är även olika utformade 

för att passa respektive målgrupp. Den engelska är till exempel mer sofistikerad och 

innehåller mer information än de andra två. De andra två är mer ”Det här är UPS, köp 

UPS”, det funkar för dem.”  (Cummings) 
 
”I Sverige är det i första hand personlig försäljning vi jobbar med, främst i form av säljkåren, 

som drar in vår business. PR är även en stor del, det kommer nog efter personlig försäljning 

om man ser rent budgetmässigt. Sen använder vi oss också av DM i form av både postala och 

emailutskick. Sedan har vi företagsannonsering och sökordsoptimering på google.” 
(Söderström)  
 
Armand, på UPS Sverige, påpekar att en annan viktig kanal som man lätt glömmer är 
företagets chaufförer och bilar som är vandrande reklampelare. ”Det är viktigt för oss med 

rena kläder och tvättade bilar. Bilarna är ju dessutom unika”, säger Armand.  
 
Söderström anser att Sverige ligger långt fram i den teknologiska utvecklingen och beskriver 
att de på UPS i Sverige fått positiv respons på direktmarknadsföring via emailutskick. Melvin, 
på UPS Dubai, förklarar att de främst använder sig av postala 
direktmarknadsföringskampanjer. Melvin ställer sig dock frågande till effektiviteten av 
postala kampanjer, då kundresponsen från dessa inte varit övertygande.  
 
”Vi fokuserar på vår leveranssäkerhet och att vi har hög servicekvalitet”, hävdar Melvin. 
Orsaken till att UPS Dubai lägger fokus på just kvalitet och säkerhet kan vara att en tjänst är 
immateriell och därmed inte kan provas på förhand. 
 
Tansey; ”Vi jobbar mot businessmarknaden och därför är det av största vikt för oss att visa 
hur vi kan effektivisera någons affärsverksamhet. Därför är PR bra som visar att företaget 
växer och vilka fina resultat vi gör och vilka tjänster vi erbjuder. Den radioreklamen vi rullar 
just nu har gjorts i två olika utföranden. När vi frågade runt externt vad folk tyckte om den 
blev mottagandet väldigt olika. Därför körde vi båda fast i olika kanaler, en som är 
”cartoonish” och en som är mer professionell, den första kör vi i hindi-radio och den andra i 
engelskspråkig radio.” Cummings berättar att de på engelska kör väldigt enkelt i stil med ”det 
här är UPS, om du behöver vår tjänst så ring detta nummer”. Hon tycker den framstår som 
väldigt fräsch i jämförelse med allt oljud och trams som annars dominerar reklamutrymmet. 
”Hindi- och arabversionen är lite mer ”cartoonish” och baserar sig på en superhjälte, det är 
den nivån vi tror fungerar här. Och det gör den bevisligen eftersom vi ökat med 28 % sedan 
förra året”, säger Cummings. 
 

Cummings anser att den radioreklam som de använder sig av just nu är ett exempel på en 
lyckad kampanj som UPS i Dubai har lanserat. Hon menar att en framgångsfaktor med denna 
kampanj har varit att de lyckats anpassa sitt budskap så att de nått ut till de olika 
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målgrupperna i Dubai. Hon ser en tydlig förbättring i statistiken på nya kunder och härleder 
det positiva resultatet till radiokampanjen. 
 
Melvin berättar om en annonsserie de lanserade för några år sedan i Dubai som gick ut på ”Be 
less” och något mer, exempelvis ”Be less BUSY”.  En av annonserna var ”Be less LOCAL”, 
det budskapet var inte uppskattat i Dubai. 

4.6 Extern kommunikation 

Enligt Cummings bygger mycket av marknadsföringen i Dubai på påståenden om att vara 
bäst. Cummings anser att det finns ett överflöd av annonser i Dubai som exempelvis skriker: 
”Vi har den bästa produkten i hela Dubai”, utan att det ligger någon som helst vetenskaplig 
grund i dessa påståenden. Cummings förklarar även att om man i något annat land i världen, 
till exempel Sverige, ska häva ur sig sådana påståenden behövs de styrkas genom statistiska 
undersökningar eller andra vetenskapliga tester.  
 
I Sverige däremot, menar Söderström, krävs det på grund av den stränga 
marknadsföringslagen, belägg för vartenda påstående som UPS kommunicerar externt. 
Söderström finner även svårigheter med att en del av UPS Sveriges centralt producerade 
kampanjer bygger på attraktiva och dyra gåvor. När dessa kampanjer ska appliceras på den 
svenska marknaden är gåvorna, med hänsyn till marknadsföringslagen, inte godkända i 
Sverige. Detta gör att gåvorna får bytas ut mot mindre dyra gåvor, vilket äventyrar budskapets 
attraktionskraft och även resultatet, som riskerar att bli lidande på grund av denna ändring.  
 
Melvin berättar att UPS skickar chaufförer från en kultur till kunder från samma kultur. Detta 
gör de för att språket inte ska vara något problem och kulturella misstag ska undvikas. Tansey 
berättar att de kör radioreklamer på olika språk i olika radiokanaler för att den tilltänkta 
målgruppen ska förstå budskapet rätt. Söderström berättar att kampanjer på engelska som 
kommer från huvudkontoret översätts av den svenska avdelningen för att vara anpassad till 
den svenska marknaden. Samtliga respondenter i Dubai (Melvin, Cummings och Tansey) 
belyste det olämpliga i att ha något som refererar till Israel i reklamer, oavsett vad det kunde 
tänkas vara.  
 

4.7 Word-of-Mouth 

Melvin anser att word-of-mouth är den mest kraftfulla typen av marknadsföring eftersom den 
kommer från någon mottagaren litar på. Vidare berättar han att UPS Dubai har vunnit flera av 
sina större kunder genom rekommendationer från andra.  
 
”Det är dock svårt att stimulera god ryktesspridning men vi försöker uppmuntra våra 

anställda att prata positivt om oss i olika nätverkssammankomster och vi försöker få våra 

kunder att prata positivt om oss. Vi försöker få referenser från existerande kunder för att visa 

potentiella kunder. Men majoriteten av word-of-mouth sprids av individer som har en 

erfarenhet av oss och deras åsikter är ju inte lätt att påverka” (Melvin).  
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Tansey håller också med om att word-of-mouth är det bästa sättet att påverka befintliga och 
potentiella kunder och understryker att word-of-mouth är otroligt viktigt för UPS. Han säger 
att det är något de kan påverka genom att ha goda relationer med sina kunder och alltid 
leverera den service och kvalitet som är utlovad. Ett viktigt verktyg för att undvika negativ 
ryktesspridning, förklarar Tansey, är att vi har möten varje vecka som behandlar missnöjda 
kunder och därefter försöker vi att återgälda det och på nytt bygga en bra relation med dessa 
kunder.  
 

Cummings hade mycket att säga om word-of-mouth och påpekade bland annat att det är 
mycket effektivt i Dubai på grund av att det kommer och lämnar stora grupper av människor 
från olika länder varje år. ”Folk från samma nationaliteter söker sig ofta till varandra och då 

frågar de också om råd och tips. Förenade Arabemiraten kan vara särskilt krångligt när man 

ska köpa ett hus, starta företag, veta vilka restauranger som är bra, hitta en skräddare 

etcetera. Så vad gör man? Jo, frågar sina landsmän och nära och kära.”  
 
Cummings fortsätter, ”Sen är det så fruktansvärt mycket marknadsföring i Dubai och 

annonser som exempelvis säger ”Vi har bäst mat i Dubai”. Det är ett påstående som hade 

behövt styrkas i exempelvis Sverige men här kan man säga vad man vill i sina annonser, vilket 

leder till att folk inte litar på annonsen i slutändan. Man lyssnar istället på vad andra har för 

egna erfarenheter och detta gör att ryktesspridning är ”a huge way of making or breaking a 

company””. (Cummings)  
 
”I grund och botten handlar word-of-mouth om att ha nöjda kunder och det får vi genom att 

leverera bra tjänster”, säger Cummings. 
  

Både Söderström och Armand berättade att de försöker sprida de många historier som finns 
om UPS genom sina chaufförer och annan personal som har kontakt med kunder. ”Vi har ju 

funnits i 102 år så det finns gott om historier att välja mellan, beroende på vad kunden kan 

tänkas vara intresserad av. Det är ju en form av Word-of-mouth” säger Söderström.  

4.8 Standardisering och anpassning 

Cummings berättar att de gör trycksaker i Dubai som går ut till kunderna i deras databas. 
Trycksakerna måste dock godkännas av det regionala huvudkontoret (Bryssel) vilket gör att 
tidsramen för ett sådant projekt blir lite längre. Cummings tycker inte att man ska låta vem 
som helst få använda UPS:s varumärke hur som helst. UPS Dubai får väldigt många direktiv 
från huvudkontoret om vad de ska göra och de har inte friheten att själva hitta på vad de vill. 
Cummings tycker att det bästa med det är just att märket skyddas och allt är 
kvalitetskontrollerat. Nackdelen, tycker hon, är att kampanjer som kommer från 
huvudkontoret är dåligt tajmade med deras toppar och dalar och att vissa budskap är för 
sofistikerade för marknaden i Dubai. ”Jag upplever också en svårighet i att balansera de 

centralstyrda direktiven med de lokala behoven i Dubai”, säger Tansey. 
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I Sverige, säger Söderström, att kampanjer från huvudkontoret inte alltid är utformade så att 
budskapet passar på den svenska marknaden. Söderström säger också att en liten marknad 
som Sverige lätt blir bortprioriterad när budgeten sätts centralt.   
 
Armand tillägger dock att det finns fördelar med att vara centralstyrda och det är främst de 
kostnadsmässiga aspekterna. UPS Sverige kan ha stora kampanjer, som produceras centralt, 
som de inte hade kunnat driva själva av kostnadsskäl. Även produktionen av reklamfilmer 
gynnas av centralstyrningen, då UPS Sverige bara behöver betala för mediautrymmet och inte 
hela produktionen.  
 
”Det finns även mallar och information i datasystemen, vilket underlättar för oss, vi behöver 

inte uppfinna hjulet igen liksom”, säger Söderström. 

4.9 Religion 

Melvin anser att religion har en stor påverkan på marknadsföringen i Dubai. Han förklarar att 
det måste tas hänsyn till religion i alla lägen, exempelvis vid utformandet av kampanjer. 
”Religion är allvar och det vore direkt olämpligt att skämta om de respektive gudarna”. 
 
Tansey poängterar att man måste vidtaga enorm försiktighet angående religion i Dubai, för att 
inte trampa någon på tårna. Han säger att när de exempelvis tillverkar kalendrar så är det vissa 
länder och landmärken som absolut inte kan tas med. ”En bild på något som refererar till 

exempelvis Israel vore riktigt otaktiskt”. 
 
”Precis som i alla andra länder i världen så är vi försiktiga så att vi inte förolämpar någon”, 
säger Cummings. Hon menar att skillnaden i Dubai är att acceptansnivån beträffande religion 
är lägre i Dubai än på många andra platser i världen. Hon påpekar också att de är mycket 
försiktiga med bilder på kvinnor och de använder aldrig bilder på moskéer, kyrkor, tempel 
etcetera. ”Även allt som går att koppla till Israel utesluter vi”, säger Cummings. Att så många 
religioner är representerade här ger dem också möjligheter fortsätter hon. ”Vi tillverkar till 

exempel extra trycksaker vid de respektive högtider.” 
 
Söderström anser att religion inte har någon stor påverkan på marknadsföring i Sverige. 
”Självklart ska man inte stöta sig mot någon och man ska vara etiskt korrekt”, säger 
Söderström. Hon fortsätter med att förklara att de inte lägger med religion som en faktor när 
de utformar sin marknadsföring. ”Religion är inte så starkt förankrat i Sverige, även om vi 

har många invandrargrupper. Jag tror inte vi skulle göra en reklam som anspelar på religion 

eller på gud, mest för att vara på den säkra sidan”, säger Söderström. 
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5. Analys 

I detta kapitel länkar vi vår insamlade empiri med vår teoretiska referensram. Vi förklarar 

även varför eller varför inte empirin överensstämmer med den teoretiska referensramen. 

5.1 Marknadsföring i Dubai respektive Sverige 

5.1.1 Karaktäristiskt för marknadsföring i Dubai respektive Sverige 

Business Development manager för UPS Dubai, Melvin, förklarar att 95 % av tv-reklamen i 
Dubai är på arabiska, även mellan program på engelska, vilket leder till att en stor del av 
tittarna inte förstår reklamen. Czinkota och Ronkainen (2007) belyser vikten av att 
marknadsföringen är på den tilltänkta mottagarens språk. Att reklam trots det produceras på 
språk som inte förstås av hela målgruppen kan bero på resurs- och kunskapsbrister. Generellt 
sett anser Melvin att reklam i Dubai är undermåligt utformad och bara ett stort oljud. När det 
gäller reklamskyltar anser Melvin att de layoutmässigt är väldigt dåligt utformade. Det leder 
till att ingen ser vad det står eller vad företaget vill ha sagt, fortsätter han. ”Det är en väldigt 

omogen marknad vad gäller reklam. Folk har inte grepp om marknaden och 

marknadssegmentering vilket gör att annonser skjuts ut i mörkret i hopp om att träffa någon.” 

(Melvin). Att reklam i Dubai kan upplevas som ett stort oljud kan ha sin förklaring i att Dubai 
är en högkontextkultur där ord inte ska tas på största allvar alla gånger (Hall & Hall, 2000 och 
Browaeys & Price, 2007). Detta kan möjligtvis leda till en miljö där budskap sänds ut till 
publiken utan att de är fullt genomarbetade. Bjerke (1998) skriver att araber tenderar att 
”verbalt överdöda” i det de vill få sagt, vilket ytterligare stärker tesen om att extern 
kommunikation från företag kan upplevas som ”ett stort oljud”. Marketing Manager 
Cummings upplever samma sak och säger att det leder till att de företagen med störst 
marknadsföringsbudget vinner, genom att ”bomba” ut sitt budskap i alla tänkbara kanaler. 
”Har du pengar kan du marknadsföra dig”, säger Cummings. 
 

Cummings, på UPS Dubai, tycker att det som i stort kännetecknar reklam och annonsering i 
Dubai är att budskapen är otydliga. Hon tror att detta främst beror på den obefintliga 
kvalitetskontrollen, okunskap om marknadsföring och att mycket reklam är riktad mot 
massorna och inte individerna. Vidare förklarar hon att man måste ha i baktanke att reklamer 
som riktar sig mot massan dels ska tolkas av folk som är födda i Dubai och dels av folk som 
bara är där ett kort tag och inte kan språket eller känner till vanliga varumärken. Istället sänds 
ett budskap ut som ska kunna uppfattas av alla. Problemet med detta anser Cummings är att 
de som känner till märket sedan tidigare upplever att de blir behandlade som idioter eftersom 
reklamerna är omogna och ofta tecknade. Hon påpekar också att man samtidigt måste förstå 
att om man vill fånga många olika gruppers uppmärksamhet så är bilder effektivare än språk 
eftersom det talas så många olika språk i Dubai. På grund av den osäkerhetsundvikande kultur 
som enligt Hofstede och Hofstede (2005) råder i Dubai så innehåller reklamer typiskt sett 
seriösa budskap och rekommendationer från förtroliga experter. Att Cummings istället 
beskriver marknadsföringen som generellt sett omogen och barnslig kan ha sin orsak, precis 
som Cummings antyder, i strävan efter att få så många som möjligt att förstå. Med andra ord 
en typisk segmentering (Kotler et al. 2005).  
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Enligt Cummings måste orden som används i reklam i Dubai vara väldigt enkla och 
lättförståeliga. Hon förklarar att språkliga verktyg som humor eller ironi inte går att använda i 
Dubai. Att Cummings inte rekommenderar humor eller ironi har troligtvis sin grund i att 
företag vill undvika missförstånd och felaktiga budskap. Czinkota och Ronkainen (2007) 
skriver att en kampanj som på grund av språkliga missförstånd blir misslyckad kan göra att 
företaget drabbas negativt.  
 
Armand menar att i Sverige är det väldigt vanligt att man bygger på humor i 
marknadsföringen. Marknadsföringen utformas ofta med en liten rolig touch på det hela. 
Detta skulle kunna bero på att Sverige enligt Hofstede och Hofstede (2005) är ett svagt 
osäkerhetsundvikande land och produkter och tjänster måste inte framställas som lika säkra 
och trygga som i ett starkt osäkerhetsundvikande land.   

5.1.2 Utmaningar med marknadsföring i Dubai respektive Sverige 

Melvin berättar att det är en varierande kultur i Dubai och att språk- och kulturbarriärerna är 
stora. Han anser att det är grundläggande att hitta en specifik målgrupp att rikta sig mot, 
istället för att rikta sig mot hela marknaden med samma budskap. Även Tansey anser att en av 
de största utmaningarna med marknadsföring i Dubai är att träffa rätt med kampanjer, då 
befolkningen i Dubai har så vitt skilda preferenser. Melvins positiva inställning till 
segmentering går helt i linje med vad Kotler et al. (2005) rekommenderar. Just språk- och 
kulturskillnaderna ger UPS Dubai stora anledningar att anpassa sitt budskap efter mottagaren. 
Czinkota och Ronkainen (2007) drar det så långt att det till och med kan vändas till en fördel 
då kunder känner sig utvalda när de nås av budskap på sitt språk. 
 
Cummings berättar att reklam och annonsering via medier är ett extremt dyrt i Dubai. ”En 

orsak till detta är att ett antal av de större företagsgrupperna har väldigt bra relation med 

regeringen och köper upp annonsplatser på kontrakt över 2-3 år och får därigenom bra 

priser. När sedan kontrakten ska förnyas har dessa företag förtur. Som nytt företag måste du 

således antingen ha en bra relation med regeringen eller en massiv marknadsföringsbudget 

för att kunna göra din röst hörd” (Cummings). Att förhållandena ser ut som Cummings 
beskriver kan troligen härledas till den vikt araber enligt Bjerke (1998) lägger vid långvariga 
och goda relationer. Nya företag får enligt Bjerke (1998) visa tålamod och skapa ett 
förtroende innan affärsavtal sluts. 
 
Att arrangera ett lyckat event i Dubai är hopplöst svårt menar Cummings. Hon förklarar att 
folk i Dubai kan tacka ja till en inbjudan, men det innebär inte att de faktiskt kommer komma 
dit. Deltagarsiffrorna är riktigt låga, och hon fortsätter; ”Som jag ser det beror det på tre saker 

– dels för att så stor del av befolkningen är utlänningar som bara är i Dubai över en kortare 

period och därmed inte känner någon lojalitet med företagen och många events riktar sig mot 

just utlänningar. En annan anledning är att det är så fruktansvärt många events i Dubai att 

inbjudningar haglar över människorna och det finns inte tid att gå på alla. Och den tredje 

anledningen är att man bland delar av Dubais befolkning inte kan se en accept som en garant 

för att de kommer dyka upp.”. Enligt Bjerke (1998) har araber en uppenbart makligare känsla 
för tid än västerlänningar. Punktlighet är ett underordnat värde och en avtalad tid behöver inte 
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betyda att de inblandade personerna dyker upp just då. Detta har sin förklaring i att 
mellanösterlänningen inte anser sig ha kontroll över sin tid. En tidplan ska inte avgöra 
huruvida en handling ska utföras eller inte, istället är det tidpunkten som anses avgörande. 
Detta är möjligtvis en orsak till varför en accept inte på något vis behöver betyda att den 
inviterade personen faktiskt dyker upp. 
 
Angående direktmarknadsföring ser Communication Manager Söderström utmaningar 
grundade i den starka marknadsföringslag som finns i Sverige. Hon förklarar att deras 
kampanjer ofta är producerade centralt och att de sedan är upp till dem att översätta 
kampanjerna. Söderström menar att svårigheten då ligger i att om den centralproducerade 
kampanjen bygger på en attraktiv gåva som en Ipod eller liknande, så kan UPS i Sverige inte 
erbjuda lika attraktiva gåvor på grund av den stränga marknadsföringslagen. ”Gåvogränsen 

ligger någonstans runt 200 kr i Sverige och om då kampanjen byggs upp på attraktiva gåvor 

så blir det en utmaning för oss att få bra resultat, då vi heller inte får ändra budskapet, för 

det måste vara likadant överallt på grund av centralstyrdheten”, säger Söderström. Hoecklins 
(1995) modell visar att företag kan välja olika strategier på olika marknader. I det här fallet 
hamnar UPS Sverige i Q2 då produkten är densamma men erbjudandet ser annorlunda ut. 
Normalt sett är det en medveten strategi men det kan som i det här fallet vara ett resultat av 
externa faktorer som företaget inte kan påverka.  
 
Söderström fortsätter tala om svårigheter angående centralstyrdheten då det kommer till bland 
annat kampanjer som blir generella. ”Det är inte alltid budskapet passar på vår marknad. 

Exempelvis kan en amerikanskt producerad reklamfilm vara lite svulstig ”slå-oss-på-

bröstet”-reklam, medan Sverige är lite mer jantebetonat vilket gör att en sådan reklam kan 

sticka lite i ögonen på folk.”. I det här fallet beskriver Söderström en situation där UPS 
Sverige hamnar i ruta Q1 i Hoecklins (1995) modell. Söderström ser det som en svårighet och 
Hoecklin (1995) bekräftar att möjligheterna till framgång med en sådan strategi är högst 
begränsade. Att UPS från centralt håll trots det satsar på den strategin kan ha sin orsak i de 
kostnadsbesparingar som görs och den kontroll över extern kommunikation som ges genom 
standardisering. Daun (1998) skriver att svenskar är reserverade och inte uppskattar skryt och 
det är säkerligen orsaken till varför Söderström upplever amerikanskproducerad reklam som 
opassande för den svenska marknaden.  

5.1.3 Möjligheter med marknadsföring i Dubai respektive Sverige 

Kotler et al. (2005) är av åsikten att kulturella skillnader och olikheter kan utnyttjas och 
omvandlas från ett hinder till en fördel. Likadant resonerar Melvin som menar att problemet 
med att det finns så många olika kulturer i Dubai gör att det också öppnas upp möjligheter. 
Olika typer av affärsverksamheter som har olika ursprung kan ge bra affärer menar han. Han 
ser framförallt en fördel i att det går att köra många olika typer av kampanjer för olika 
målgrupper eftersom kulturernas högtider varierar.  
 
Vidare förklarar Cummings att den reklam som de nyligen lanserade på radio i Dubai kanske 
skulle kunna upplevas som torr och tråkig, men i Dubai är den som en befrielse i det som hon 
upplever som trams och barnsliga röster på radio. Cummings menar att när man hör andra 
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reklamer tänker man efteråt – vad ville den säga, vilket var företaget? Radioreklamen i stort är 
väldigt oklar i Dubai så hon menar att fördelen i Dubai är att om du jobbar med kvalitet så har 
du en chans att vinna över de stora företagen som spenderar förmögenheter på att bara vara en 
del av den stora massan. Ett rimligt antagande till varför reklammiljön i Dubai upplevs som 
den gör av Cummings kan återigen kopplas till Bjerke (1998) och att araber tenderar att 
verbalt överdöda sina budskap.  
 
Armand påpekar att det i Sverige inte finns särskilt mycket av det man kallar 
”sensationsjournalistik”. Hon anser att man får klanta sig rejält för att få några braskande 
rubriker emot sig. Att förhållandet mellan företag och journalister i Sverige är så pass 
gemytlig som Armand beskriver kan möjligen förklaras av att svenskar enligt Daun (1998) 
sällan överdriver eller ljuger och därmed minskar risken för det som Armand kallar 
sensationsjournalistik.  
 
Söderström menar att en fördel är att Sverige ligger ganska långt fram när det kommer till 
elektronisk marknadsföring, både via e-mail och via Internet. Det är enligt henne dessutom 
kostnadseffektivt och har god räckvidd. Av den anledningen är det en fördel att man i Sverige 
kan arbeta med ganska kreativa tekniska lösningar. Anledningen till att diverse elektroniska 
verktyg har en sådan genomslagskraft i Sverige går med stor sannolikhet att hänföra till att 
Sverige är ett svagt osäkerhetsundvikande land. Hofstede och Hofstede (2005) menar att den 
osäkerhetsundvikande kategorin av länder ofta ligger i framkant vad gäller innovationer och 
nya lösningar såsom internet och e-mail. 

5.2 Kundrelationer och belöningssystem 

Melvin menar att det är svårt att styra vem som kommer att dra fördel av ett bonusprogram, 
individen eller företaget? Han menar att det i Dubai är lämpligare att belöna företaget än 
enskilda individer. Att det råder sådana förhållanden kan bero på att Dubai är ett 
kollektivistiskt land där ”gruppens intressen går före individens i alla lägen”. Enligt Hofstede 
och Hofstede (2005) ska en persons förmåner i ett kollektivistiskt land delas med gruppen och 
det är önskvärt att visa lojalitet. 
 
Tansey är inne på samma spår och påpekar att de inte vill att kunden ska välja UPS tack vare 
ett belöningssystem utan istället ska valet ske för att UPS har en bättre produkt att erbjuda. 
Men Tansey påpekar också att de erbjuder kunder som kör stora volymer en bättre rabatt. 
Eftersom UPS levererar en tjänst som inte går att äga och som är lätt att byta ut kan det leda 
till att de måste erbjuda sina kunder rabatt för att skapa lojalitet och stärka märkesidentiteten 
vilket Kotler et al. (2005) föreslår. 
 
Cummings vill även hon belysa att kunder utan konto hos UPS belönas med Air Miles. Vidare 
säger hon att kunder med ett kreditkonto hos UPS får en större rabatt. Att lägga fokus på 
personalen som levererar tjänsten är enligt Kotler et al. (2005) helt rätt strategi eftersom 
tjänsten är oskiljaktig från dess tillverkare.  
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Cummings förklarar att UPS i Dubai har ett program för sina toppkunder, the Preferred 
Customer Programme, där de försöker skapa närmare relationer genom att identifiera 
kundernas individuella behov och önskemål. Cummings menar att de tar reda på vad 
kunderna vill ha från dem, istället för att gissa sig till vad kunderna vill ha. Detta är ett tecken 
på att UPS Dubai är vad Kotler et al. (2005) skulle beskriva som ett aktivt företag som är 
måna om att ta reda på hur kunderna upplever tjänsten och alla aspekter kring den. 
 
Söderström berättar att deras kampanjer i Sverige ofta innehåller någon form av 
poängsamlande för att få bonus etcetera. Söderström påpekar att poängsamlandet inte är 
löpande under längre tidsperioder och kunden behåller inte heller poäng från en kampanj till 
en annan. Hon skulle dock inte bli förvånad om kampanjupplägget i framtiden blir en 
permanent bonuslösning. Att UPS Sverige lockar kunder med en form av bonus kan bero att 
de vill stärka sin märkesidentitet och ge kunden en anledning att återkomma, vilket Kotler et 
al. (2005) menar på kan uppnås genom just bonussystem.   
 
Armand berättar att direktmarknadsföringskampanjerna med bonussystemet som de startade 
förra året har gett väldigt bra svarsfrekvens. De ska enligt Armand även ha fått väldigt positiv 
feedback från kunderna på den kampanjen så de upplever att den fungerade. 

5.3 Kundbemötande och servicekvalitet 

Czinkota och Ronkainen (2007) menar att det bästa sättet att nå framgång på en marknad är 
att bli en del av marknaden, istället för att observera den från utsidan. Att bli en del av 
marknaden kan således innebära att behärska det språk som pratas på den aktuella marknaden. 
Melvin på UPS i Dubai säger att de skickar personal från samma kultur till deras olika kunder. 
Detta kan således beaktas som en åtgärd som gör att kulturella misstag undviks. 
 
Czinkota och Ronkainen (2007) belyser även vikten av att behärska det ”gömda språket” på 
marknaden. Med det gömda språket menas bland annat beteenden och sedvänjor. Detta måste 
noggrant tas i beaktande, speciellt då det ger uttryck åt begränsningar av kulturella skillnader 
mellan människor. En persons tolkning av ett beteende kan leda till helt fel slutsatser, om 
tolkningen är inkorrekt. Melvin förklarar att de på UPS Dubai har en form av 
introduktionsprogram för kundbemötande. ”När jag anlände hit så blev jag utbildad i 

fundamentala saker som att undvika att hälsa med vänster hand, vara försiktigt med att rikta 

fotsulan mot människor etcetera.”  Den utbildning som Melvin beskriver skulle kunna ses 
som en aktivitet för att bli en del av marknaden och lära känna det ”gömda språk” som 
förekommer i Dubai. 
 
Kotler et al. (2005) pekar på vikten av interaktionen mellan kund och leverantör eftersom 
båda är närvarande vid tillverkning och förbrukning av en tjänst. Både kundens och 
leverantörens insats påverkar det upplevda resultatet och nyttan tjänsten ger. Följaktligen är 
det viktigt att personalen är tränad i kundbemötande och att de har en god kontakt med 
företagets kunder. Tansey, som är General Manager för UPS i Dubai menar att 
kundbemötande är oerhört viktigt. ”Vi försöker sprida budskapet att det är kunderna som i 

grund och botten betalar våra löner, de bör därför bli väl behandlade”, säger Tansey. 
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Cummings styrker vikten av kundbemötandet och förklarar att de, på UPS Dubai, försöker 
intala personalen att varje enskilt paket är en speciell ”gäst” som ska behandlas som om det 
vore en gäst i deras eget hus. Cummings förklarar också att alla anställda får en utbildning i 
kundbemötande under sin introduktionsperiod på företaget. Hon säger att deras HR-avdelning 
löpande utbildar personalen i kundbemötande. Dessa åtgärder, för att höja kvaliteten på 
kundbemötandet, styrker således Kotlers et al. (2005) åsikter om utbildning i kundbemötande. 
På UPS i Sverige, förklarar Söderström, att det är väldigt viktigt för dem med kundservice. 
Söderström klargör att kundtjänst och chaufförer har tydliga utbildningar i kundbemötande. 
Hon säger också att andra delar av företaget såsom ekonomi- och marknadsavdelning inte har 
lika tydliga utbildningar i kundbemötande. Utbildningen i kundbemötande har således 
varierande karaktär beroende på vilken avdelning du arbetar på. 

5.4 Promotionmix 

Tansey poängterar att de på UPS i Dubai föredrar att lägga pengar på PR, 
direktmarknadsföring och radio. ”Radio är ett bra sätt att träffa rätt publik då kanalerna är 

på olika språk och reklamen utformas därefter”, förtydligar Tansey. Att utforma reklamen 
med skräddarsydda budskap till specifika målgrupper går hand i hand med Czinkota och 
Ronkainens (2007) resonemang kring att bli en del av den kultur företaget verkar i. Czinkota 
och Ronkainen (2007) menar att en språklig anpassning utsänder seriositet från företaget, 
samtidigt som budskapet lättare uppfattas av målgruppen.  
 
Cummings anser att de på UPS i Dubai är centralstyrda. Detta medför att varumärket, som 
bara det är värt $46 miljoner, är väldigt hårt skyddat. Cummings förklarar att man inte kan 
låta vem som helst använda UPS:s varumärke hur som helst. På grund av detta får de väldigt 
många direktiv från huvudkontoret om vad de ska göra och inte göra. En av fördelarna med 
att vara centralstyrd anser Cummings vara att varumärket skyddas och är kvalitetskontrollerat. 
Hon upplever dock en nackdel i att kampanjer som de blir tilldelade från centralt håll inte 
alltid är anpassade efter de toppar och dalar i efterfrågan som råder på deras marknad. Hon 
säger även att vissa centralproducerade kampanjer har alltför sofistikerat budskap för att det 
ska kunna fungera i Dubai. Kotler et al. (2005) poängterar att det finns risker med 
standardiserad marknadsföring. En av dessa risker är att generella budskap inte alltid passar 
på alla marknader, det kan vara svårtolkade eller inte stämma överens med efterfrågan på 
marknaden. Det kan mycket väl vara det som Cummings upplever på marknaden i Dubai, då 
de blir tilldelade en standardiserad marknadsföringskampanj. 
 
Kotler et al. (2005) menar att Public Relations (PR) är ett sätt att bygga goda relationer med 
allmänheten genom att få bra och positiv publicitet. Vidare förklarar Kotler et al. (2005) att 
PR är ett bra verktyg för att bygga image och motarbeta ofördelaktiga rykten och historier. PR 
kan ha en stark påverkan till en mycket lägre kostnad än annonsering. Företaget behöver inte 
betala för utrymmet och tiden i media. Även om PR typiskt sett upptar en ytterst liten del av 
budgeten så är det ett av de starkaste sätten att bygga varumärken på. (Kotler et al., 2005) 
Cummings säger att de på UPS i Dubai i första hand använder sig av PR i deras externa 
kommunikation. Hon anser att PR är ett bra sätt att få ut lokala budskap utan att spendera en 
förmögenhet. Detta kan ha sin orsak i att PR är ett bra sätt att bygga goda relationer med 
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allmänheten och få bra publicitet, vilket styrks av Kotler et al. (2005). PR är även ett bra 
verktyg för att bygga upp image och motarbeta ofördelaktiga rykten och historier, menar 
Kotler et al. (2005).   
 
Cummings säger dock att det finns svårigheter med PR i Dubai. Cummings anser att i Dubai 
standarden på journalistik generellt sett är låg och att den inte ser likadan ut som i övriga 
världen. Vidare påpekar Cummings att det på grund av censur inte är tillåtet att säga vad som 
helst. Cummings påpekar också att i normalfallet vill magasin ha pressreleaser för att göra sin 
tidning bättre, men i Dubai tar tidningarna bara in en pressrelease om företaget först köpt 
annonsutrymmen. Det innebär inte att det som står i tidningen behöver vara osant men det 
innebär inte heller att tidningen är intresserad av att trycka det, utan bara att någon betalat för 
det menar Cummings. I Sverige upplever Söderström utmaningar inom PR grundade i 
intresset för UPS bland affärs- och dagspress i Sverige.  Hon menar att det faktum att UPS 
inte är noterat på den svenska börsen gör att intresset är lägre för dem än för företag på den 
svenska börsen. Söderström anser också att logistik i stort inte ligger så högt på medieagendan 
i Sverige, vilket gör det svårare att få dagspress att skriva om dem.  
 
Cummings berättar att UPS Dubai tidigare investerade i annonsering men att de har dragit ner 
på sådant av kostnadsskäl. Hon förklarar att de numera satsar mer på direktmarknadsföring. 
En faktor som kan ha påverkat satsningen på direktmarknadsföring kan ha varit att 
direktmarknadsföring, enligt Kotler et al. (2005), är ett bra sätt att få direkt respons på en 
kampanj, men också ett bra sätt att bygga en långvarig relation med en kund.  Kotler et al. 
(2005) menar också att direktmarknadsföring är ett bra sätt att få kontakt med en utvald grupp 
av individuella kunder.   
 
På UPS i Sverige förklarar Söderström att de i första hand arbetar med personlig försäljning. 
Hon säger även att de använder sig av PR och direktmarknadsföring, det sistnämnda främst i 
form av emailutskick. En potentiell faktor som kan ha påverkat valet av personlig försäljning 
som främsta försäljningsverktyget kan vara att personlig försäljning stärker kundrelationer, 
vilket styrks av Kotler et al. (2005). Kotler et al. (2005) menar också att då syftet är 
omedelbar försäljning, så är personlig försäljning ett bra verktyg. Direktmarknadsföring i 
form av emailutskick torde fungera väl på den svenska marknaden, då Hofstede och Hofstede 
(2005) förklarar att Sverige är ett land som ligger längre fram i den teknologiska utvecklingen 
än exempelvis arabvärlden. På UPS i Dubai förklarar Melvin att de främst använder sig av 
postala direktmarknadsföringskampanjer. Han ställer sig dock frågande till effektiviteten på 
dessa kampanjer, då kundresponsen från dessa inte varit övertygande.   
 
Enligt Kotler et al. (2005) representerar personalen hela företaget vid interaktion med kunden. 
Det är då viktigt att personalen håller en hög kvalitet och företräder företaget på det sätt som 
företaget vill bli uppfattat. Denna interaktion som Kotler et al. (2005) benämner ”Sanningens 
ögonblick” avgör till stor del hur kunden kommer att se på företaget i framtiden. Armand 
förklarar att de, på UPS i Sverige, ser personalen (då främst chaufförerna) som vandrande 
reklampelare och att det därför är av största vikt att deras kläder är tvättade och att de 
representerar företaget på ett fördelaktigt sätt. Armand ser även de karaktäristiska UPS-
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bilarna som en viktig kanal i kommunikationen externt. Hon påpekar av den anledningen att 
det är av stor vikt för dem att bilarna är tvättade och rena. 
 
Melvin hävdar att UPS Dubai, i sin externa kommunikation, fokuserar på leveranssäkerhet 
och att de har hög servicekvalitet. Orsaken till att UPS Dubai lägger fokus på just kvalitet och 
säkerhet kan vara att en tjänst är immateriell och därmed inte kan provas på förhand. Det gör 
enligt Kotler et al., (2005) att köparen letar efter tecken på kvalitet i större utsträckning än hos 
en fysisk produkt.  
 
Cummings anser att den radioreklam som de använder sig av just nu är ett exempel på en 
lyckad kampanj som UPS i Dubai har lanserat. Hon menar att en framgångsfaktor med denna 
kampanj har varit att de lyckats att anpassa sitt budskap så att de nått ut till de olika 
målgrupperna i Dubai. Hon ser en tydlig skillnad i statistiken över nya kunder och härleder 
detta positiva resultat till radiokampanjen. En anledning till att denna kampanj blev såpass 
lyckad kan vara just betydelsen av att kunna hitta rätt segment. Kotler et al. (2005) hävdar att 
alla kunder är olika och att marknadsföringen därför måste utformas på olika sätt.  
 
Melvin berättar om en annonsserie de lanserade för några år sedan i Dubai som gick ut på ”Be 
less” och något mer, exempelvis ”Be less BUSY”.  En av annonserna var ”Be less LOCAL”, 
det budskapet var inte uppskattat i Dubai. En anledning till att denna kampanj inte var så 
uppskattad skulle kunna grundas i att standardiserade budskap kan få olika mening i olika 
kulturer. Czinkota och Ronkainen (2007) förklarar att ett ord, en känsla eller en melodi kan 
vid fel tolkning få oanade konsekvenser och i värsta fall skada företaget. De lokala araberna 
kan således ha tagit illa vid sig av denna kampanj. 

5.5 Extern kommunikation 

Enligt Cummings bygger mycket av marknadsföringen i Dubai på påståenden om att vara 
bäst. Hon anser att det finns ett överflöd av annonser i Dubai som exempelvis skriker: ”Vi har 

den bästa produkten i hela Dubai”, utan att det ligger någon som helst vetenskaplig grund i 
dessa påståenden. Cummings förklarar även att om man i något annat land i världen, till 
exempel Sverige, ska häva ur sig sådana påståenden så behövs det styrkas genom statistiska 
undersökningar eller andra vetenskapliga tester. En faktor som skulle kunna styrka Cummings 
känsla för marknadsföringen i Dubai är Bjerkes (1998) teorier kring att araber har en 
benägenhet till ”verbalt överdödande”, vilket leder till att araber tar till i överkant då de 
presenterar en situation. Även Hall och Hall (2000) menar att den arabiska kommunikationen 
för en utlänning kan te sig mycket inexakt, implicit och indirekt. 
 
I Sverige krävs det enligt Söderström, på grund av den stränga marknadsföringslagen, belägg 
för vartenda påstående som UPS kommunicerar externt. Att det krävs belägg för vartenda 
påstående i Sverige skulle kunna grundas i marknadsföringslagen, men den svenska kulturen 
som Daun (1998) beskriver skulle också kunna ha en inverkan på detta. Daun (1998) anser att 
många utlänningar skulle beskriva svenskar som naiva och blåögda på grund av det ärliga 
beteende som förespråkas i Sverige. Svenskar säger inte alltid hela sanningen men de är noga 
med att inte ljuga menar Daun (1998). På samma sätt avstår svenskar från överdrifter (Daun, 
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1998). Även Phillips-Martinsson (1995) skriver att det är en tydlig svensk egenskap att ta 
andra på orden.  
 
Melvin berättar att de, på UPS i Dubai, skickar chaufförer från ett land till kunder som 
kommer från samma land, för att språket inte ska vara något problem och kulturella misstag 
ska undvikas. Även Tansey belyser vikten av att minimera de kulturella skillnaderna genom 
att översätta radioreklamer på olika språk för att målgruppen ska förstå budskapet rätt. 
Söderström berättar att de i Sverige översätter kampanjer från huvudkontoret som är på 
engelska till svenska för att budskapet ska passa den svenska marknaden bättre. Denna 
anpassning, som både UPS i Dubai och i Sverige utför, är enligt Czinkota och Ronkainen 
(2007) en väg till framgång. Czinkota och Ronkainen (2007) skriver att företag bör utnyttja 
och se som en fördel att människor är mer komfortabla med att tala sitt eget språk. Vidare 
förklarar Czinkota och Ronkainen (2007) att det bästa sättet att nå framgång på en marknad är 
att bli en del av marknaden, istället för att observera den från utsidan. Att bli en del av 
marknaden innebär bland annat att behärska det språk som pratas på den aktuella marknaden 
(Czinkota & Ronkainen, 2007).  
 
Czinkota och Ronkainen (2007) påpekar att internationella företag bör ta hänsyn till de lokala 
attityderna kring estetik och innehåll i reklam. Många kulturer har olika stilar vad gäller 
konst, färger, former och musik. Vidare förklarar Czinkota och Ronkainen (2007) att en visad 
acceptans för de lokala traditionerna kan generera goodwill för ett företag. Samtliga 
respondenter i Dubai (Melvin, Cummings och Tansey) belyste det olämpliga i att ha något 
som refererar till Israel i reklamer, oavsett vad det kunde tänkas vara. Detta är ett exempel på 
hänsynstagande kring kulturen i Dubai. 
 
Statussymboler är något som eftersträvas i Dubai, anser Tansey. Han menar att mycket av 
marknadsföringen i Dubai kännetecknas av det han kallar för ”girighetsfaktorn”, vilken 
bygger på att erbjuda något lyxigt utöver den faktiska produkten. Han har exempelvis stött på 
företag som erbjuder kunden en Jaguar om de köper en fastighet av företaget. Tansey menar 
att detta beteende är unikt för Dubai och inget han stött på tidigare. Enligt Hofstede och 
Hofstede (2005) är Dubai ett maskulint land som kännetecknas av att männen ska vara macho. 
Detta skulle kunna vara en orsak till att företagen i Dubai spelar på girighetsfaktorn. Inköp av 
statusprylar är enligt Hofstede och Hofstede (2005) vanligt i maskulina länder. 
 
Söderström är av åsikten att Sverige är lite ”jantebetonat” och därför är inte ”slå-sig-på 
bröstet”-reklam så framgångsrikt på den svenska marknaden. Hon upplever svårigheter då de 
tilldelas en centralt producerad kampanj som karaktäriseras av just ”slå sig på bröstet” 
budskap. Denna typ av budskap i reklam tenderar till att bli lite svulstigt och missanpassat för 
den svenska marknaden, anser Söderström. Detta svenska beteende styrks av Daun (1998) 
som menar att svenskar, jämfört med andra kulturer, generellt sett är mycket reserverade och 
kan uppfattas som blyga. Daun (1998) menar att en person som pratar högt i Sverige kan 
uppfattas som pretentiös, skrytsam och dryg. Statussymboler kan i Sverige ofta betraktas som 
suspekta anser Hofstede och Hofstede (2005). Om chefen köper en dyr bil för företagets 
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pengar finns det stor risk att beteendet skapar rykten med negativ klang bland de 
underordnade (Hofstede & Hofstede, 2005).  

5.6 Word-of-mouth 

Cummings menar att sociala referensgrupper har en stark påverkan på människor i Dubai, 
eftersom människor i så stor utsträckning flyttar till och från regionen. Då människor är nya 
på en plats söker de sig till människor från samma referensgrupp menar Cummings. Detta 
skulle kunna bero på att sociala institutioner påverkar hur människor relaterar till varandra. 
Den sociala referensgruppen har även en inverkan på köpmönster. En individs referensgrupp 
påverkar socialiseringen och individens beteenden. (Czinkota & Ronkainen, 2007) 
 
Melvin anser att word-of-mouth är den mest kraftfulla typen av marknadsföring eftersom den 
kommer från någon som mottagaren litar på. Vidare berättar han att UPS Dubai har vunnit 
flera av sina större kunder genom rekommendationer från andra. Word-of-mouth är enligt 
Kotler et al. (2005) en av, eller kanske den bästa marknadsföringsstrategi för ett 
tjänsteföretag. Eftersom tjänstens immaterialitet ökar köparens risk tenderar köpare att i större 
utsträckning influeras av word-of-mouth och människors erfarenheter av tjänsten, än vanlig 
reklam menar Kotler et al. (2005).  Kotler et al. (2005) uppmanar därför tjänsteföretag att 
stimulera positiv ryktesspridning genom att sikta på opinionsledare som sedan självmant 
sprider budskapet om tjänstens kvalitet. Både Söderström och Armand berättar att de försöker 
sprida de många historier som finns om UPS genom sina chaufförer och annan personal som 
har kontakt med kunder.  
 
Tansey belyser att en specifik fördel med word-of-mouth i Dubai är att det är så många 
människor som befinner sig på uppdrag i landet en kortare tid och som sedan tar med sig 
UPS:s budskap hem till sina länder. På så vis sprids kunskap om UPS över hela världen, 
förklarar Tansey. 
 
Enligt Cummings handlar word-of-mouth i grund och botten om att ha nöjda kunder, som 
sedan sprider det vidare. Nöjda kunder får man genom att leverera bra tjänster (Cummings). 
  

5.7 Standardiserad eller Anpassning 

Enligt Melvin verkar folk i Dubai ha den uppfattningen att UPS är sämre än de inhemska 
företagen på att frakta lokalt, men bättre internationellt. ”Vi jobbar på att få folk att inse att vi 

kan köra lokalt lika bra eller bättre än de andra, men de är fortfarande inte lika bra som oss 

internationellt”, säger Melvin. Den inställningen gentemot UPS:s förmåga kan förstås ha med 
märkeskännedom att göra men det intressanta är att Dubai som ett osäkerhetsundvikande land 
enligt teorin är skeptiskt inställda till nyheter (Hofstede & Hofstede, 2005) och Bjerke (1998) 
skriver att amerikanska teman i marknadsföring i regel inte är goda säljargument. Tansey ser 
dock inga problem med att UPS är ett amerikanskt företag mer än att de inhemska företagen 
är mer välkända. Han anser att utländska företag generellt sett är mycket respekterade i Dubai. 
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Söderström upplever inte att konsumenter skulle välja en inhemsk aktör framför UPS på 
grund av att det är ett amerikanskt bolag. Enligt Hofstede och Hofstede (2005) anser svenskar 
att det som är nytt och annorlunda är spännande. Av den anledningen borde inte heller 
utländska företag bemötas annorlunda än svenska. 
 
Kotler et al. (2005) skriver att en standardisering av marknadsföringen hos ett internationellt 
företag innebär att samma produkt säljs med likadana marknadsföringsmetoder över hela 
världen, oberoende av kultur eller andra faktorer. Om ett företag istället använder sig av en 
total anpassning så kommer de att förändra sin marknadsföring för att mer precist träffa sitt 
segment (Kotler et al., 2005). Det råder delade meningar om vilken metod som är mest 
effektiv men Kotler et al. (2005) menar att den bästa lösningen är att söka en så stor grad av 
standardisering som möjligt för att hålla nere kostnaderna. Hoecklin (1995) skriver att det från 
ett kulturellt perspektiv innebär att budskapet från företaget måste tolkas på samma sätt i olika 
kulturer. Det mest kostnadseffektiva sättet att göra det på är enligt Hoecklin (1995) att 
standardisera produkten eller tjänsten men tillåta lokal anpassning av budskapet. Cummings 
upplever en viss standardisering av marknadsföring inom UPS, hon berättar att de gör 
trycksaker i Dubai som går ut till kunderna i deras databas. Trycksakerna måste dock 
godkännas av det regionala huvudkontoret (Bryssel) vilket gör att tidsramen för ett sådant 
projekt blir lite längre. Cummings tycker inte att man ska låta vem som helst få använda 
UPS:s varumärke hur som helst. UPS Dubai får väldigt många direktiv från huvudkontoret 
om vad de ska göra och de har inte friheten att själva hitta på vad de vill. Cummings tycker att 
det bästa med det är just att varumärket skyddas i och med att allt är kvalitetskontrollerat. 
Nackdelen, tycker hon, är att kampanjer som kommer från huvudkontoret är dåligt tajmade 
med deras toppar och dalar i efterfrågan och att vissa budskap är för sofistikerade för 
marknaden i Dubai (Cummings). Söderström säger att kampanjer från huvudkontoret inte 
alltid är utformade så att budskapet passar på den svenska marknaden. Söderström säger 
också att en liten marknad som Sverige lätt blir bortprioriterad när budgeten sätts centralt. 
Armand tillägger också att det finns fördelar då större kampanjer kommer från centralt håll 
där de har en budget som Sverige-kontoret inte kan matcha.  
 
Tansey upplever en svårighet i att balansera de centralstyrda direktiven med de lokala 
behoven i Dubai. I Sverige finner Söderström svårigheter grundade i den svenska 
marknadsföringslagen. Hon upplever att vissa centralt producerade kampanjer bygger på 
attraktiva och dyra gåvor. När sedan dessa gåvor ska appliceras på den svenska marknaden är 
gåvorna, med hänsyn till den svenska marknadsföringslagen, inte lagliga i Sverige. Detta gör 
att gåvorna får bytas ut mot mindre dyra gåvor, vilket då enligt Söderström, äventyrar 
budskapets attraktionskraft. Hon menar på grund av detta att även resultatet av kampanjen 
riskerar att bli lidande på grund av ändringen i attraktionsobjektet. En anledning till att UPS 
väljer att använda sig av relativt standardiserad och centralstyrd marknadsföring skulle kunna 
vara att en anpassad marknadsföring ofta är mer kostsam, vilket Czinkota och Ronkainen 
(2007) beskriver. Czinkota och Ronkainen (2007) förklarar också att en standardiserad 
marknadsföring säkerställer att företagets identitet kommuniceras enhetligt och ger även en 
kvalitetskontroll som minimerar risken för att varumärket uppfattas olika. 
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5.8 Religion 

Melvin, på UPS i Dubai, anser att religion har en stor påverkan på deras marknadsföring. Han 
förklarar att de måste ta hänsyn till religion i alla lägen, inte minst vid utformandet av 
kampanjer. Tansey poängterar att man måste vidtaga enorm försiktighet angående religion i 
Dubai, för att inte trampa någon på tårna. Cummings menar att skillnaden i Dubai är att 
acceptansnivån beträffande religion är lägre än på många andra platser i världen. Hon påpekar 
också att de är mycket försiktiga med att använda bilder på kvinnor i reklam. De använder 
heller aldrig bilder på moskéer, kyrkor, tempel etcetera. En anledning till denna försiktighet 
kring religion i Dubai skulle rimligen kunna grundas i att religion har en stark inverkan på 
kulturen i muslimska länder, vilket Czinkota och Ronkainen (2007) påpekar. Även Bjerke 
(1998) menar att religionen är oerhört viktig för människorna i arabvärlden och genomsyrar 
vardagslivet för alla muslimska människor. Hofstede och Hofstede (2005) anser att människor 
i maskulina kulturer, såsom Dubai, dyrkar en hård Gud som kräver en sträng inställning mot 
anhängarna.   
 
Söderström anser att religion inte har någon stor påverkan på marknadsföringen i Sverige. 
”Självklart ska man inte stöta sig med någon och man ska vara etiskt korrekt”, säger 
Söderström. Hon fortsätter med att förklara att de inte tar hänsyn till religion när de utformar 
sin marknadsföring. Söderström menar att Religion inte är så starkt förankrat i Sverige, även 
om det finns många invandrargrupper i Sverige. Hon tror dock inte att de skulle utforma en 
reklam som anspelar på religion eller på gud, mest för att vara på den säkra sidan. 
Söderströms uppfattning skulle kunna bero på att religion i det protestantiska Nordeuropa har 
liten eller ingen inverkan på kulturen enligt Czinkota och Ronkainen (2007). Även Hofstede 
och Hofstede (2005) menar att religionen i svagt osäkerhetsundvikande länder, som Sverige, 
inte påverkar kulturen speciellt mycket. Detta grundas i att religionen inte är lika rotad och 
inte upptar en lika stor del av vardagslivet för människor i dessa länder.  
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6. Slutsatser 

Vi kommer i det här kapitlet redogöra för de resultat vi funnit och de slutsatser vi kunnat dra 

av studien. För enkelhetens skull inleder vi med en repetition av vad vi ville uppnå med 

uppsatsen. 

 
Syftet med studien var att redogöra för de skillnader och likheter i UPS:s tillvägagångssätt att 
utforma sin marknadsföring i Sverige och i Dubai. Avsikten var också att hänföra dessa 
likheter och skillnader till de kulturella differenser som råder länderna emellan. I samband 
med detta ville vi ge en övergripande bild av marknadsföring i de respektive länderna som vi 
har undersökt, för att ytterligare öka förståelsen för de strategiska val företagen gör avseende 
marknadsföring. 
 
Undersökningen visar att företag som är verksamma i Dubai lägger större fokus på kvantitet 
än kvalitet när de marknadsför sig. Detta mynnar ut i att marknadsföring i Dubai kan 
uppfattas som rörig, skrikig och ibland sakna verklighetsförankring. Studien antyder att det 
grundar sig i den arabiska högkontextuella kulturen där budskap inte alltid ska tolkas 
ordagrant. En annan orsak som kan ligga till grund för detta kan vara det faktum att Dubai är 
en unik region som befinner sig i en extremt expansiv utvecklingsfas. De ekonomiska 
resurserna som på kort tid frigjorts är större än kunskapen om marknadsföring vilket medför 
en varierande kvalitet. Uppsatsen visar att det här förhållandet kan utnyttjas av ett företag som 
arbetar professionellt med marknadsföring i Dubai, då mycket kan uppnås med en liten 
budget. 
 
Sverige är i jämförelse ett land där skrikiga påståenden om företags överlägsenhet istället 
riskerar att mötas med skepsis. Studien visar att jantelagen gör sig påmind även i 
marknadsföring av företag och dess tjänster. Det medför att de budskap som sänds ut från 
företag har en lägre profil och håller sig närmare sanningen. Trovärdighet och ärlighet 
genomsyrar samhället i stort och därmed också marknadsföring i Sverige. Även det faktum att 
Sverige lyder under en sträng marknadsföringslag leder till att överdrifter och osanningar är 
mer sällan förekommande än i Dubai.   

 
Undersökningen konstaterar att lyx- och statusprodukter har en hög efterfrågan i Dubai och 
många företag tvingas erbjuda exklusiva gåvor vid köp av deras produkter för att kunna 
konkurrera.   
 
Att det i Dubai talas så många olika språk begränsar vissa möjligheter inom 
marknadsföringen. Studien påvisar att verktyg som humor och lingvistik är svåra att arbeta 
med eftersom risken för missförstånd är stor när mottagaren ska tolka budskapet. 
Marknadsföringen präglas därför av enkelhet. Marknadsförare i Sverige ges större möjligheter 
och fler verktyg i utformandet av marknadsföring tack vare den jämförelsevis homogena 
kultur landet har. 
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Nya företag i Dubai riskerar att bli lidande av det fokus som ligger på relationer affärspartners 
och regering emellan. Önskade annonseringsplatser konkurreras således inte om på lika 
villkor.    
 
Marknadsföringen av både UPS Dubai och UPS Sverige är hårt kontrollerad av 
huvudkontoret. Det för med sig både för- och nackdelar för de respektive kontoren men vad 
som är en fördel kan variera. I UPS Dubais fall är det en fördel att det material som sänds ut 
är kvalitetskontrollerat och inte blir en del av den hysteriska reklammarknad som annars råder 
i regionen. I UPS Sveriges fall skapar stödet från centralt håll möjligheter till större och 
dyrare produktioner och kampanjer som annars inte hade varit ekonomiskt genomförbara. 
Nackdelen är i första hand, för UPS i både Sverige och Dubai, att kampanjer ibland är dåligt 
anpassade tidsmässigt och innehållsmässigt. Den kaxiga attityd som ofta speglar UPS:s USA-
producerade reklamfilmer övertygar inte den ödmjuka svensken och europeiska kändisar gör 
inget avtryck på marknaden i Dubai. UPS Sverige lider av att de opererar på en så pass liten 
marknad som prioriteras lågt när budgeten fastställs.  
 
Uppsatsen visar att PR utgör en stor del av marknadsföringen hos både UPS Sverige och UPS 
Dubai och det betraktas som ett bra och billigt kommunikationsmedel av dem båda. Vad som 
är intressant är tillvägagångssättet för att få en pressrelease publicerad. Studien visar att de i 
Sverige lider av att UPS som företag inte är intressant för tillräckligt många läsare och därmed 
heller inte intressant för tidskrifter att publicera. Det problemet finns inte i Dubai eftersom 
tidningar gladeligen publicerar företagets pressrelease så länge de betalar för 
annonsutrymmet. 
 
Även direktmarknadsföring används som verktyg av de båda undersökta företagen. Här visar 
dock undersökningen att det är en signifikant skillnad i tillvägagångssättet. I Dubai använder 
de sig först och främst av postala utskick eftersom den teknologiska utvecklingen fortfarande 
begränsar möjligheterna till elektronisk kommunikation. I Sverige däremot sker all 
direktmarknadsföring med hjälp av e-post och precis som teorin hävdar ges det fler 
möjligheter till e-marknadsföring i Sverige än i Dubai.   
 
Resultat av studien visar att UPS Dubai har hittat en bra marknadsföringskanal när de 
använder sig av radioreklam. Att radiokanalerna är på olika språk och riktar sig mot olika 
folkgrupper i området gör att segmenteringen redan är gjord och budskapet kan anpassas efter 
målgrupp. 
 
Jämfört med Sverige finns det fler restriktioner i Dubai vad gäller olämpligt innehåll och 
budskap i reklam. Islams inflytande på samhället i Dubai gör att extra försiktighet måste 
vidtagas när bilder och innehåll till en kampanj väljs.  
 
Undersökningarna som den här rapporten grundar sig på visar att word-of-mouth har en 
mycket effektfull påverkan på konsumenters val av tjänsteleverantör. I synnerhet i Dubai där 
många människor bor under en kortare period och under tiden hänför sig till andra från 
samma kultur och deras rekommendationer.   
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7. Epilog 

I detta sista kapitel har vi för avsikt att ge rekommendationer till UPS, ge förslag till vidare 

forskning samt att kritiskt granska studien. 

 

7.1 Rekommendationer till UPS 

Med tanke på den komplexa samhällsstruktur som Dubai har anser vi att det är av absolut 
största vikt att jobba professionellt med segmentering. Marknadsförare kan inte se Dubai som 
en enskild marknad utan snarare flera marknader uppdelade efter språklig tillhörighet. Vid 
lyckad segmentering uppstår möjligheter grundade i exempelvis olika kulturers högtidsdagar. 
Vår rekommendation till UPS Dubai är därför att lägga tid och resurser på att säkerställa att 
de når rätt målgrupp med sina kampanjer. 
 
Vi rekommenderar UPS Sverige att utnyttja att Sverige är ett land där förutsättningarna för e-
marknadsföring är goda. Att elektroniska DM-kampanjer gett bra resultat tidigare är ett 
incitament till att de ska fortsätta på och utveckla den inslagna vägen. 
 

7.2 Förslag till vidare forskning 

Den här uppsatsen behandlar Dubai som en enskild marknad. Vi har dock under 
arbetsprocessen med uppsatsen förstått att Dubai är en mycket komplex marknad med många 
stora subkulturer. Av den anledningen tycker vi det hade varit intressant att se en 
undersökning som belyser skillnader i marknadsföringen riktad mot de olika folkgrupperna 
inom Dubais gränser. Det skulle exempelvis vara intressant att undersöka vad som 
karaktäriserar reklam riktad mot den engelskspråkiga delen av populationen jämfört med den 
arabiska eller indiska. En undersökning lik vår hade också varit intressant om den berört andra 
kulturella marknader, exempelvis såsom extremmarknaden Saudiarabien 
 
Vi skulle gärna se en studie som visade resultat av kampanjer som producerats centralt 
jämfört med lokalt producerade kampanjer. Vi inser att det troligtvis skulle bli mycket svårt 
eftersom vissa effekter av en kampanj inte är mätbara. Men eftersom resultatet av en lyckad 
sådan undersökning skulle vara av extremt stort intresse i allmänhet och för internationella 
företag i synnerhet så vore det definitivt värt ett försök i vårt tycke. 
 

7.3 Kritiskt granskande 

Vi har i arbetet med denna studie funnit att Dubai influeras starkt av dess mångkulturella 
population. Vi finner det en aning problematisk då en del litteratur generaliserar 
arabisktalande länder i stort och därefter drar slutsatser. Vi menar att Dubai som emirat skiljer 
sig markant i kulturhänseende från exempelvis Saudiarabien. Vi har försökt ha det i 
bakhuvudet under all datainsamling och hoppas på så sätt ha minskat risken för missvisande 
resultat. Trots att vi lagt ner jobb på att göra undersökningen så opartisk och objektiv som 
möjligt så är vi medvetna om att vi påverkas av vår egna kulturella referensram. I uppsatsen 
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uppenbaras det främst genom att vi på ett par ställen beskrivit arabisk kultur mer genomförligt 
än svensk. Vi upplever även att situationen i Dubai genomgående beskrivs mer än den 
Sverige. Vi tror det grundar sig i två orsaker, dels att vi själva kanske hade ett större intresse 
för Dubai eftersom vi själva är svenskar men också att vi faktiskt fick mer och ofta bättre 
empiri från Dubai. Eftersom vi anser att vi uppnått vårt syfte med uppsatsen ser vi det dock 
inte som ett stort problem. 
 
UPS är i många hänseenden ett centralstyrt företag, och det påverkar deras sätt att 
marknadsföra sig världen över. De respektive divisionerna har dock tillräckligt mycket 
inflytande på marknadsföringen för att studien skall vara av stort intresse och ge ett rättvist 
resultat. 
 
Att ingen av de respondenter som vi har intervjuat i Dubai ursprungligen kommer därifrån 
tror vi kan ha påverkat resultatet av intervjuerna. Vi anser dock att deras bakgrund, med 
många års erfarenhet av regionen och branschen, väger upp det faktum att de inte 
ursprungligen kommer från Dubai. Våra intervjufrågor var även utformade på ett sätt som inte 
krävde att respondenten nödvändigtvis behövde komma från regionen, utan att det räckte att 
deras kunskapsnivå om marknaden var hög och det anser vi att den är. 
 
Intervjuerna i Dubai utfördes endast av den ena författaren. Samma författare har praktiserat 
på UPS i Dubai och således stiftat bekantskap med respondenterna innan intervjuerna 
utfördes, vilket kan ha haft påverkan på resultatet. Vi tror dock att det har ökat reliabiliteten 
på uppsatsen, då det troligen resulterade i mera öppna och uppriktiga intervjuer.  
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Bilaga 1 

Interview with UPS UAE LLC 
 
1. Tell me about your background. How long have you been working in Dubai? 

 
2. What would you say are the challenges and difficulties with marketing in the Dubai?  

 
3. On the other side, are there any advantages working with marketing in Dubai? 

Beneficial legislations etc?  
 

4. In general, can you point out any characteristics for commercials and advertising in 
Dubai? Anything that might be unique compared to Europe and the west? And 
compared to your own former experiences?  

 
5. Has religion an impact on marketing in Dubai? How?  
 
6. Has the fact that UPS is a foreign company any affection on the commercials 

compared to a domestic company?  
 
7. Are UPS employees educated in how to treat and how to act when meeting customers?  

 
8. Is the courier business exposed to high and low peaks regarding demand? If so, how 

do you handle it?  
 

9. Are you trying to create a closer relationship with your customers via membership 
clubs or by rewarding them in a bonus system?  

 
10. Some literature says that word-of-mouth is one of, or maybe the most effective 

marketing tools for service firms. Do you think that is an effective way of marketing a 
firm in Dubai? And if so, do UPS encourage word-of-mouth in any way?  

 
11. Describe your overall promotion mix. (Advertising, personal selling, SP, PR & Direct 

marketing) 
 

12. What type of appeal do you use in your commercials? Rational, emotional or moral? 
Any specific emotions that are more often successful or more often fail? Humor, 
positive emotions, negative emotions, fear etc? Pictures contra text?  

 
13. Can you describe a successful advertising campaign UPS has launched the last couple 

of years? What made it successful? 
 

14. Can you describe a less successful advertising campaign UPS has launched the last 
couple of years? Why did it fail? 

 
15. How well do you know your customers in terms of industry, position, age, sex etc? 
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Bilaga 2 

Intervjufrågor UPS Sverige 

1. Hur länge har du varit på UPS och vilka är dina arbetsuppgifter och ansvarsområden?   

2. Vilka utmaningar och svårigheter anser du att det finns med att arbeta med 
marknadsföring i Sverige? 

3. Vilka fördelar anser du att det finns med att arbeta med marknadsföring i Sverige?  

4. Kan du generellt sett peka ut något som du anser är karaktäristiskt för Sverige när det 
gäller marknadsföring? 

5. Anser du att religion har någon påverkan på utformandet av marknadsmixen?  

6. Anser du att det har någon påverkan på marknadsföringen att UPS är ett utländskt 
företag? Upplever du att svenskars inställning gentemot utländska företag är 
annorlunda än mot inhemska? 

7. Upplever du att ni är centralstyrda i er marknadsföring? Om ja, kan du beskriva 
fördelar och nackdelar med att vara centralstyrda. 

8. Är UPS anställda utbildade i kundvård och kundbemötande?  

9. Arbetar UPS aktivt med att bygga relationer med kunder genom medlemsklubbar eller 
liknande förmåner såsom bonussystem? 

10. Viss marknadsföringslitteratur påpekar att word-of-mouth är en av, eller rentav det 
viktigaste kommunikationsverktyget för tjänsteföretag. Anser du att word-of-mouth är 
ett effektivt sätt för er att nå ut till potentiella kunder och stimulerar ni detta på något 
sätt? 

11. Kan du beskriva er promotionmix? (Annonsering, personlig försäljning, SP, PR & 
direktmarknadsföring) 

12. Vilken typ av lockelse använder ni er av i era reklamer? Rationella, emotionella eller 
moraliska? Upplever du att några speciella lockelser är mer framgångsrika? Hur ser 
fördelningen mellan bilder och text ut i annonser?  

13. Kan du beskriva en lyckad marknadsföringskampanj som UPS lanserat i Sverige? Vad 
gjorde den framgångsrik? 

14. Kan du beskriva en mindre lyckad marknadsföringskampanj som UPS lanserat i 
Sverige? Varför misslyckades den? 

15. Hur väl känner ni era kunder vad gäller bransch, position, intressen, ålder, kön etc.? 

 


