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PROBLEM- FORMULERINGAR:  
 

1.    Är det mest vanligt att standardisera eller anpassa marknadsföringsstrategin inom 
Electrolux för dammsugare?  

2.    Vilka faktorer påverkar valet av marknadsföringsstrategi inom Electrolux för 
dammsugare?    

 
SYFTE: Syftet med denna studie är att utifrån anpassad och standardiserad 
marknadsföringsstrategi jämföra till vilken grad Electrolux väljer att anpassa eller 
standardisera sin marknadsföringsmix för dammsugare i Sydostasien och Kina, Australien, 
Nya Zeeland och Japan, Nordamerika och Västeuropa. Delsyftet med studien är att jämföra 
och beskriva eventuella faktorer som påverkar Electrolux olikheter i 
marknadsföringsstrategier på respektive marknad för dammsugare.  
 
METOD: En fallstudie med kvalitativ karaktär med ett deduktivt angreppssätt har använts för 
att undersöka marknadsföringsstrategin inom Electrolux för dammsugare. 
 
TEORI: Avsnittet inleds med en beskrivning av marknadsföringsmixen för att sedan beskriva 
standardisering och anpassning. Därefter redogörs för vilka externa faktorer som påverkar 
valet av marknadsföringsstrategin. Slutligen förs en diskussion om relationsmarknadsföring. 
 
EMPIRI: I empirin görs först en företagspresentation av Electrolux. Vidare redogör vi för de 
olika marknaderna. Sist presenteras de fyra intervjuerna som genomförts under studiens gång. 
 
SLUTSATS: Studien visar på att en viss grad av standardisering förekommer. Dock anpassas 
marknadsföringsstrategin till varje enskild marknad på regional nivå för att möta 
konsumenternas behov. De faktorer som påverkar Electrolux marknadsföringsstrategi mest är 
kultur, ekonomi, miljö och konkurrenter.  
 



	  

	  

 
 

ABSTRACT 
 
TITLE: Standardisation VS adaptation – A case study of Electrolux  
 
AUTHORS: Minea Holst and Frida Pettersson  
 
ADVISOR: Klaus Solberg Söilen 
 
ADVISOR: LEVEL: Bachelor thesis in Marketing, (15 Swedish credits), Spring 2012 
 
KEYWORDS: Case study, marketing, marketing strategies, standardization, adaptation, 
marketing mix, relationship marketing, Electrolux, vacuum cleaner, South Asia and China, 
Australia, New Zeeland and Japan, North America and Western Europe.   
 
QUESTION:  
 

1.    Is it more common to standardize or adapt the marketing strategy within Electrolux 
vacuum cleaners? 

2.    What factors affect the choice of marketing strategy within Electrolux vacuum 
cleaners? 

 
PURPOSE: The purpose with this study is to determine to which degree Electrolux use a 
standardized or adapted marketing strategy for vacuum cleaners in South Asia and China, 
Australia, New Zeeland and Japan, North America and Western Europe. We are also going to 
look at some factors that affect the choice of marketing strategy for each market.  
 
METHOD: A case study with qualitative character with a deductive approach has been used 
to investigate the marketing strategy for Electrolux vacuum cleaners. 
 
THEORTICAL FRAMEWORK: This section begins with a description of the marketing 
mix and further a description of standardization and adaptation. Finally, a description of 
external factors and a discussion of relationship marketing.  
 
EMPIRICAL FRAMEWORK: In this section the empirical data is presented. First a 
presentation of Electrolux and the markets. Finally, we present the four interviews conducted 
during the study.  
 
CONCLUSION: The study shows that a certain degree of standardization exists. However, 
marketing strategies are adapted to each market on a regional level to meet customer needs 
and wants. Factors affecting Electrolux marketing strategies are culture, economic 
development, environment and competition. 
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1. INLEDNING 
     
detta kapitel presenteras en inledning för att ge läsaren en förståelse för den 
bakgrund som ligger till grund för uppsatsen och dess ämne. Här presenteras 
studiens problembakgrund och dess diskussion. Detta mynnar sedan ut i vår 
problemformulering, syfte och valda avgränsningar. För att lätt följa med i arbetet 
presenteras även en disposition av uppsatsens upplägg och innehållet i de olika 
kapitlen. 

 
___________________________________________________________________________ 

 
1.1 Bakgrund 
	  
Yip (1989) menar att under de senaste 20 åren har globala marknadsföringsstrategier blivit 
allt viktigare då fler och fler företag etablerar sig i utlandet. Enligt Statistiska Centralbyrån 
har det mellan 2002-2006 i genomsnitt försvunnit drygt 2600 arbetstillfällen årligen bland 
svenska företag. Detta som en effekt av att företagen flyttar utomlands. Statistiken gäller för 
företag med 50 eller fler anställda. En fjärdedel av all flytt utomlands bland de deltagande 
länderna går till Asien (Statistiska centralbyrån, 2008). Huruvida företag ska globalisera och 
vilka marknadsföringsstrategier de ska använda sig av är frågor som chefer runt om i världen 
måste ställa sig. Nya möjligheter driver företag till att globalisera och etablera sig i utlandet. 
Handelsavtal gör det möjligt att handla mellan länder utan några handelshinder (Yip, 1989). 
Teknologin har gjort så att tillgången till information är stor vilket har bidragit till att världen 
har blivit mer och mer homogen (Levitt, 1983). Då kunder och deras efterfråga har blivit mer 
homogena världen över bidrar det till stora möjligheter för företag att etablera sig på andra 
marknader (Conduit & Quester). 
  
Electrolux grundades av Axel Wenner-Gren år 1901 och är idag världsledande inom 
försäljning av hushållsapparater och apparater för professionellt bruk med drygt 52 000 
anställda. Electrolux är marknadsledare inom de flesta av deras affärsområden över hela 
världen och varje år säljer Electrolux mer än 40 miljoner produkter till kunder i 150 länder 
(Electrolux, 2012). Av den totala försäljningen består dammsugarförsäljningen, som ingår i 
sektorn för small appliances, av 8 procent. Det är under det senaste decenniet som Electrolux 
har omvandlats till ett innovativt, konsumentinriktat företag. Idag är tillväxten allt mer viktigt 
för Electrolux. Då efterfrågan på hushållsapparater i Västeuropa och Nordamerika successivt 
börjar avta samtidigt som en köpstark medelklass i tillväxtländerna framväxer ser Electrolux 
möjligheter att anpassa verksamheten till dessa nya förutsättningar och på så sätt kunna 
fortsätta växa med lönsamhet. Från att tidigare haft en kraftig exponering mot mogna 
marknader ökar försäljningen som sker på tillväxtmarknader i bland annat Afrika, 
Mellanöstern, Asien och Latinamerika (Electrolux årsredovisning, 2011). 
 

I 
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Multinationella företag söker ständigt efter nya möjligheter att öka lönsamheten och öka 
marknadsandelarna, det vill säga växa på marknaden (Vrontis & Kitchen, 2005). De behöver 
då ha i åtanke om de ska använda sig av en standardiserad eller anpassad 
marknadsföringsstrategi (Vrontis, Thrassou & Lamprianou, 2009). Enligt Vrontis & Kitchen 
(2005) behöver företagen tänka på några faktorer så som exempelvis kultur, klimat, smaker, 
lagar och teknologi. Multinationella företag behöver därför tänka om de ska anpassa sin 
marknadsföringsstrategi för att passa in på dessa områden eller standardisera sin 
marknadsföringsstrategi. Vrontis & Thrassou (2007) menar att diskussionen om 
standardisering och anpassning började tidigt år 1961 av Elinder. De som stödjer 
standardisering anser att konsumenters behov, önskemål och krav inte varierar mellan olika 
marknader och länder. De anser att världen börjar bli mer och mer lik och att både miljö och 
kundkrav liknar varandra världen över. Genom att använda standardiserad 
marknadsföringsstrategi sänks kostnaderna och konsumenter världen över känner igen 
varumärket. De som talar för anpassning menar att det är en självklarhet att människor talar 
olika språk i olika länder och att regler och lagar varierar mellan landsgränser. Den största 
skillnaden anser många är kulturen vilken också är den som är svårast att mäta. De som tror 
att anpassning är det bästa synsättet menar att multinationella företag bör se till hur de kan 
anpassa hela marknadsstrategin inklusive hur de säljer och hur de distribuerar för att uppfylla 
marknadsefterfrågan (Vrontis & Thrassou, 2007).  
 
Levitt (1983) menar att då världen blir mer homogen och kunder efterfråga samma typ av 
produkter kan företag använda sig av total standardisering. Om ett företag ser världen som en 
stor marknad menar Levitt att företaget minskar kostnaderna samtidigt som de ger kunderna 
ett lågt pris. Han anser att om priset på en produkt är tillräckligt lågt kommer produkten att 
sälja oberoende av exempelvis kulturella faktorer. Levitt tar upp Coca – Cola som ett exempel 
på en produkt som är globalt standardiserad och säljer världen över. Överallt efterfrågar 
kunder Coca – Cola. Kotler (1986) går emot Levitts teori om totalt standardiserade produkter. 
Enligt Kotler så har många stora företag misslyckats med produktlanseringar i andra länder på 
grund av brist på anpassning. I Spanien var Coca-Cola tvungna att dra tillbaka två liters 
flaskan då de upptäckte att de spanska kylskåpen var för små för att rymma en sådan stor 
flaska. Enligt Kotler behöver alltså Coca – Colas standardiserade produkt viss anpassning för 
att passa in på de olika marknaderna. Ohame (1989) menar att även om Coca – Cola är en 
universal produkt såld världen över behöver Coca – Cola, innan de lanserar produkten i olika 
länder, se till så att de uppfyller den lokala efterfrågan. På så sätt behövde en viss anpassning 
göras (Ohmae, 1989).  
 
1.2 Problemdiskussion 
	  
Enligt Yip (1995) är det många faktorer som gör att företag idag väljer att globalisera, det vill 
säga expandera och växa i andra länder. En av anledningarna är att den inhemska marknaden 
redan är mättad och därför vill företagen söka nya marknader. Enligt Levitt (1983) är det två 
faktorer som påverkar världen, teknologi och globalisering. Den första faktorn, teknologi, 
påverkar den mänskliga faktorn medan den andra faktorn, globalisering, påverkar de 
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ekonomiska faktorerna. När ett företag väljer att expandera till nya länder behöver de ha i 
åtanke om de ska standardisera marknadsföringsmixen och då använda sig av en likadan 
marknadsföringsstrategi i alla länder, eller om de ska anpassa marknadsföringsmixen och 
marknadsföringsstrategin, så att den passar in på alla unika marknader (Vrontis & Thrassou, 
2007). Standardisering enligt Papavassiliou & Stathakopoulos (1997) är när ett företag 
använder sig av likadan metod för att marknadsföra samma produkt över hela världen. Kanso 
& Kitchen (2004) menar att användningen av standardiserad reklam är när samma 
reklammeddelande används i nästan alla länder utan att skilja på de olika kulturerna. Medan 
anpassad marknadsföring ändrar reklammeddelandet för att passa in i de olika länderna.  En 
del enligt Vrontis & Thrassou (2007) menar att marknaderna världen över börjar likna 
varandra allt mer och nyckeln till överlevnad är att kunna standardisera. Andra säger att det är 
svårt att standardisera och därför bör marknaden istället skräddarsys och anpassas. Några 
akademiker föreslår att det bästa är att standardisera en del av marknadsföringskampanjen 
medan andra delar anpassas för att passa in på marknaden (Papavassiliou & Stathakopoulos, 
1997). Jain (1989) menar att beslutet om standardisering ska grunda sig på den ekonomiska 
avkastningen, vilken inkluderar ekonomiska resultat och konkurrensfördelar. Levitt (1983) 
menar att genom standardisering har företag ekonomiska fördelar över sina konkurrenter. Då 
priset på en produkt är tillräckligt lågt kommer kunder att föredra standardiserade produkter 
framför andra produkter, oberoende av faktorer som kultur, moral, smak etc. (Levitt, 1983).  
 
Douglas and Wind (1987) menar att Levitts teori om total standardiserig är naiv och alltför 
enkel. Teorin om total standardisering ignorerar de faktum att världen och den internationella 
marknaden är komplicerad och bortser från att multinationella företag ständigt måste utforma 
effektiva strategier när de går in på olika marknader. Douglas and Wind (1987) anser vidare 
att potentiell standardisering kan vara större för vissa produkter, så som exempelvis 
lyxprodukter där kunderna ofta är väldigt homogena i efterfrågan. Likheter i kundbeteende är 
dock begränsat till enstaka segment menar Douglas and Wind (1987). I de flesta fall är 
olikheter mellan länder vanligare. Att använda sig av både en standardiserad och anpassad 
strategi gör de möjligt för företag att dra fördel av standardisering men att också anpassa i den 
mån som behövs för att utfylla kunders preferenser i olika länder (Douglas and Wind, 1987).   
 
Buzzell menar att nationella olikheter, juridiska begränsningar och ekonomisk payoff är 
faktorer som påverkar graden av standardisering för ett multinationellt företag (Sorenson, 
Wiechmann, 1975). Kotler (1986) menar på att anpassning är viktigt då det leder till ökad 
försäljning. Att anpassa produkten enligt Kotler (1986) är väsentligt om produkten 
överhuvudtaget ska sälja i vissa länder, då olikheter mellan kunders efterfrågan kan skilja sig 
oerhört på grund av nationella faktorer. Kotler (1986) anser att de största misslyckanden av 
internationella produktlanseringar har berott på brist på anpassning. Däremot anser Levitt 
(1983) att olikheter i kultur, smak, standard, verksamhetsinstitutioner försvinner allt mer. 
Levitt menar på att vissa olikheter dör ut medan andra formas till globala likheter. Kinesisk 
mat, pitabröd, pizza, västerländsk musik ses inte längre som etniska produkter utan finns 
världen över. Dessa produkter varken förnekar eller motsäger global homogenisering utan 
bekräftar det (Levitt, 1983).  
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Med detta som bakgrund har följande frågor formulerats; 
 
1.3 Problemformuleringar 
	  
Är det mest vanligt att standardisera eller anpassa marknadsföringsstrategin inom Electrolux 
för dammsugare? 
 
Vilka faktorer påverkar valet av marknadsföringsstrategi inom Electrolux för dammsugare? 
 
1.4 Syfte 
	  
Syftet med denna studie är att utifrån teorier om anpassad och standardiserad 
marknadsföringsstrategi, jämföra till vilken grad Electrolux väljer att anpassa eller 
standardisera sin marknadsföringsmix för dammsugare i Sydostasien och Kina, Australien, 
Nya Zeeland och Japan, Nordamerika och Västeuropa. Delsyftet med studien är att jämföra 
och beskriva eventuella faktorer som påverkar Electrolux olikheter i 
marknadsföringsstrategier på respektive marknad för dammsugare.  
 
1.5 Avgränsning 
	  
Då det idag finns många multinationella företag på marknaden behöver vi avgränsa oss och 
därför har vi valt att endast studera det svenska företaget Electrolux. Därefter avgränsas denna 
studie till att undersöka marknaderna i Sydostasien och Kina, Australien, Nya Zeeland och 
Japan, Nordamerika och Västeuropa. Vi har valt dessa marknader för att de kulturella 
skillnaderna mellan marknaderna är stora.  
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1.6 Disposition 
 
INLEDNING 
 
I detta kapitel presenteras en kort bakgrund som handlar om Electrolux, globalisering och 
begreppen standardisering och anpassning. Vidare i kapitel ett presenteras problemdiskussion, 
relevanta frågeställningar och våra avgränsningar. 
 
METOD 
 
Här redogör vi för de metoder som ligger till grund för studien och de tillvägagångssätt som 
vi valt för att bäst kunna genomföra denna studie. Vi avslutar kapitlet med en diskussion om 
källkritik där studiens tillförlitlighet diskuteras.  
 
TEORI 
 
Detta kapitel presenterar de teorier som hjälpte oss att relatera till det problem vi ska 
undersöka och syftet med undersökningen. Kapitlet inleds med en introduktion till 
globalisation vs localisation för att sedan övergå till en djupare presentation av respektive 
marknadsföringsstrategi.  Med de valda teorierna vill vi senare lyfta fram huruvida Electrolux 
standardiserar eller anpassar sin marknadsföringsstrategi.  
 
EMPIRI 
 
I följande kapitel redovisas det empiriska materialet som består av insamlad fakta om 
Electrolux och de intervjuer som vi utfört.  
 
ANALYS 
 
I analysen kommer den sammanställda empirin att kopplas med den teoretiska referensramen 
för att se hur väl teorin stämmer överens med verkligheten. Här besvarar vi våra 
problemformuleringar.  
 
SLUTSATS 
 
I detta avsnitt presenteras slutsatser kring standardisering och anpassning utifrån studiens 
empiri och analys.  
 
AVSLUTANDE DISKUSSION 
 
Slutligen presenteras en avslutande diskussion om studien och dess innehåll samt en kritisk 
granskning av studien.  
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2. METOD 
	  

 detta avsnitt redogörs de vetenskapliga tillvägagångssätten som studien är 
baserad på för att kunna besvara studiens problemformuleringar samt uppnå 
studiens syfte.  

	  
___________________________________________________________________________	  
	  
2.1 Induktiv eller deduktiv 
	  
Vi kommer att använda oss av en deduktiv ansats, det vill säga ”från teori till empiri”. Med 
detta menas att vi först studerar olika teorier om marknadsföringsstrategier för att sedan gå ut 
och samla in empiri, det vill säga fakta från verkligheten. Förväntningarna bygger då på 
tidigare empiriska rön och tidigare teorier. Alternativet till deduktiv ansats är induktiv ansats. 
Genom att använda en induktiv ansats går vi ”från empiri till teori”. Om vi skulle använda oss 
av den induktiva ansatsen skulle vi inte ha några förväntningar när vi går ut i verkligheten och 
samlar in information för att sedan efter detta formulera teorier (Jacobsen, 2007). Den 
deduktiva ansatsen passar in bäst då vi vill testa och jämföra marknadsföringsstrategier 
gentemot hur Electrolux arbetar.     
 
2.2 Fallstudie	  
 
Vi ska göra en fallstudie eftersom vi kommer att fokusera på en enhet, Electrolux. Innan vi 
bestämde oss för vilket företag vi ville undersöka hade vi ett krav som företaget var tvunget 
att uppfylla. Företaget skulle vara ett multinationellt företag som fanns världen över. Vi 
önskade också att företaget ursprungligen skulle vara svenskt. Electrolux var det företaget 
som kom på tal då det ursprungligen är svenskt företag, även ett multinationellt företag och en 
av författarna har tidigare varit i kontakt med företaget.     
 
Då en fallstudie görs är vi inte intresserade av att testa teorier eller generella utfall. En 
fallstudie görs för att få en djupare förståelse av ett enskilt fall. Vi har valt att göra en 
fallstudie på grund av att vi vill få en djupare förståelse av Electrolux 
marknadsföringsstrategier på olika marknader. Genom att göra en fallstudie kan vi även få 
reda på nya saker som vi inte förväntat oss i förväg (Jacobsen, 2007).   
 
2.3 Kvantitativ eller Kvalitativ  
 
Då detta är en fallstudie kommer vi att använda oss av kvalitativ data. Vi anser att detta är den 
bästa metoden eftersom vi vill få en djupare förståelse för huruvida Electrolux standardiserar 
eller anpassar sin marknadsföringsstrategi till respektive marknad. Eftersom kvalitativ data 
innefattar djupgående intervjuer anser vi att denna metod passar oss bäst. Om vi skulle 
använda oss av den kvantitativa metoden skulle vi använda oss av frågeformulär vilket skulle 
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kunna resultera i att vi mister information då vi inte pratar med respondenten (Saunders, 
Lewis & Thornhill, 2007).  
 
2.4 Primär - och sekundär data 
 
I denna studie kommer vi att använda oss av både primär- och sekundär data. Intervjuerna 
som vi kommer att göra räknas som primärdata då vi får svar direkt från respondenten och vi 
kan forma våra intervjufrågor så att de anpassas till undersökningsproblemet. Den 
sekundärdata som vi kommer att använda oss av är vetenskapliga artiklar, elektroniska källor 
samt litteratur som vi anser är relevanta för denna studie. Anledningen till att vi valt att 
använda oss av både primär- och sekundär data är för att få en djupare och bredare förståelse 
för undersökningsfenomenet och problemområdet (Saunders, Lewis & Thornhill, 2007).  
  
2.5 Urval 
 
I denna studie har vi valt att undersöka Electrolux marknadsföringsstrategi på marknaderna i 
Sydostasien och Kina, Australien, Nya Zeeland och Japan, Nordamerika och Västeuropa.  Vi 
har valt att studera Sydostasien och Kina då efterfrågan på hushållsapparater i Västeuropa och 
Nordamerika successivt börjar avta medan en köpstark medelklass har växt fram på 
marknaderna i Sydostasien och Kina.  Denna övergång ser Electrolux som en möjlighet att 
fortsätta växa och därför anser vi att dessa marknader är intressanta för vår studie.  
 
Då vi även antar att de kulturella skillnaderna mellan Sverige och dessa marknader är stora 
kommer vi att få en djupare förståelse för kulturella faktorers påverkan på marknadsföringen. 
Vi har valt att studera den japanska marknaden då Electrolux ser möjligheter att ta 
marknadsandelar med hjälp av anpassade produkter. Den nordamerikanska marknaden ser vi 
som intressant då Electrolux har funnits där länge. Behovet på den nordamerikanska 
marknaden ser annorlunda ut jämfört med resten av världen.   
 
2.6 Validitet och reliabilitet    
 
När en undersökning görs behöver empirin som vi använder oss av vara både valid och 
reliabel. Med valid menas att empirin är giltig och relevant, alltså att vi verkligen mäter det 
som vi ska mäta, att det vi mätt uppfattas som relevant och att det vi mäter också gäller för 
flera och inte endast våra undersökningsenheter. Giltighet kallas ofta för intern giltighet och 
för relevans brukar ordet extern giltighet användas.  
 
Intern giltighet handlar om att vi faktiskt mäter det vi tror oss mäta. Den externa giltigheten 
säger något om hur vi kan generalisera utfallet och om det fungerar i andra sammanhang. Med 
reliabilitet menas att empirin ska vara tillförlitlig och trovärdig, alltså att undersökningen 
måste gå att lita på (Jacobsen, 2007). Eftersom vi innan intervjuerna har gått igenom 
sekundärdata, alltså vetenskapliga artiklar, teorier och annan relevant litteratur har vi fått en 
större förståelse för ämnet. Detta resulterar i att vår validitet ökar.     
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2.7 Intervjutekniker 
 
Vi kommer att använda oss av en Semi – strukturerad intervjuteknik. Denna teknik används 
vid kvalitativa metoder och är icke-standardiserad. Vid intervjutillfället är intervjufrågor och 
teman som ska tas upp under intervjun förberedda. Dessa kan dock variera mellan 
intervjuerna beroende på exempelvis organisationen eller respondenten. Ordningen på 
intervjufrågorna kan också variera beroende av respondentens svar vilket även kan medföra 
att ytterligare frågor tillkommer. Intervjusvaren spelas in eller antecknas (Saunders, Lewis & 
Thornhill, 1997). Vi kommer att använda oss av denna intervjuteknik eftersom vi ska göra en 
fallstudie på Electrolux och använda oss av en kvalitativ metod.  Vi kommer att ha förberedda 
intervjufrågor men då vi inte vet vad respondent kommer att svara kan ordningen på frågorna 
ändras vid intervjutillfället. Det kan även bli så att ytterligare frågor tillkommer. Intervjuerna 
kommer att spelas in och ske via telefon då vi varken har tid eller resurser att befinna oss i 
respektive länder.       
 
2.8 Analysprocessen  
 
Enligt Jacobsen (2007) består analysprocessen av tre ting, beskrivning, systematisering och 
kategorisering samt kombination. Det är viktigt att få en så grundlig och detaljerad 
beskrivning som möjligt av den insamlade data. Intervjuer och samtal bör registreras så 
noggrant som möjligt. Efter att data är registrerad sker en sållning och förenkling av data. Det 
är nödvändigt att systematisera för att kunna förmedla informationen vi funnit. Då vi har 
systematiserat kan vi börja tolka data. Då letar vi efter meningar och orsaker och försöker få 
ett sammanhang av informationen. Det är här som vi kan få fram de mest intressanta 
förhållanden.  
 
I vår analysprocess har data samlats in via intervjuer där vi renskrev intervjuerna efter att ha 
lyssnat på dem flera gånger. På detta sätt fick vi fram den mest relevanta informationen. 
Därefter hittade vi ett mönster i hur Electrolux standardiserar och anpassar samt de faktorer 
som har störst inverkan på valet av marknadsföringsstrategi. 	  
 
2.8 Presentation av respondenter 
 
Vi har intervjuat fem personer i fyra intervjuer. Nedan följer en kortfattad presentation av 
respektive respondent.  
	  
Mattias Rådström - Globalt ansvarig för Electrolux konsument-PR arbete. Mattias har 
arbetat på Electrolux sedan sju år tillbaka. Han har ansvar för all konsument-PR inom 
Electrolux, och med detta syftar han speciellt på produkt-PR och varumärkes-PR. 
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Paul Palmstedt - Informationschef för sektorn small appliances på Electrolux. Han har 
arbetat på Electrolux sedan 1996. Som informationschef har Paul hela världen som 
arbetsplats.  
 
Renalds Anderson - Financial controller för sektorn small appliances globalt. Renalds har 
arbetat på Electrolux i drygt fem år.  
 
Katrina Larida - Marketing analysist för sektorn small appliances. Katrina arbetar till största 
del mot den Europeiska marknaden men har ibland hand om andra regioner. Katrina har 
arbetat på Electrolux i snart tre år. 
	  
Tobias Hägglöv - Chief Business Analyst Investor Relations på Electrolux. Han har arbetat 
på Electrolux i fyra år.	  
 
2.9 Källkritik 
 
Många av de teorier som vi valt att studera är baserade på ett äldre affärsklimat. Då 
affärsklimatet skiljer sig från dagens kan det därför medföra att vissa teorier är svåra att 
applicera på nutida företags marknadsföringsstrategier. Genom att använda dessa teorier kan 
vi därför gå miste om viktiga faktorer som påverkar Electrolux marknadsföringsstrategi. Vid 
intervjutillfällena kan de även finnas en risk att respondenterna förskönar verkligenhet för att 
framhäva företaget och deras marknadsföring på ett positivist sätt. Detta medför att 
information vi får vid intervjutillfällena kan vara inkorrekt.    
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3. TEORI 
 

detta kapitel presenteras en kort introduktion till ämnet för att sedan övergå till  
de teorier och tidigare forskning som är lämpade för studien och dess innehåll. 
Områden som vi har valt att behandla och som ligger till grund för vår studie är 
standardisering och anpassning av marknadsföringsmixen samt externa faktorer. 	  

	  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

 
3.1 Introduktion  
 
Då nya möjligheter driver företag till att etablera sig i utlandet är frågan om vilken 
marknadsföringsstrategi som ska appliceras betydande (Yip, 1989). De två mest vanliga 
internationella marknadsföringsstrategierna är standardiserad eller anpassad (Vrontis & 
Tharassou, 2007). Enligt Vrontis & Thrassou (2007) måste beslut huruvida företaget ska 
använda sig av en standardiserad eller anpassad marknadsföringsstrategi tas då de etablerar 
sig på nya marknader. Då vissa anser att marknader blir mer homogena och att nyckeln för 
överlevnad på marknaden är standardisering menar andra att anpassning är nödvändigt för att 
möta kunders efterfråga (Vrontis & Thrassou, 2007). Med en standardiserad 
marknadsföringsstrategi menas att alla delar av marknadsföringsmixen (pris, produkt, plats, 
påverkan) standardiseras och därav används en identisk marknadsföringsstrategi på alla 
marknader (Vrontis & Thrassous, 2007). Jain (1989) menar att då marknadsföring varit ett 
omtalat ämne finns de flera definitioner på standardisering. Enligt Jain (1989) finns det två 
aspekter av standardisering, program och process. Termen program refererar till delarna i 
marknadsföringsmixen och med process menas de verktyg som används vid 
programutvecklingen och genomförandet. Enligt Jain (1989) så kan ett företag antingen 
standardisera en eller båda aspekterna. Enligt Douglas & Wind (1987) finns det tre väsentliga 
argument för en standardiserad marknadsföringsstrategi;  
 

• Kunders behov och efterfrågan blir allt mer homogen världen över.  
• Kunder efterfrågar produkter med ett lågt pris och ignorerar faktorer såsom 

produktens egenskaper eller funktion.  
• Stordriftsfördelar inom produktion och marknadsföring kan uppnås på den globala 

marknaden. 
 
De som stödjer anpassning anser att det finns ett unikt behov för varje lokal marknad 
(Vrontis, 2003). Enligt Lipman i Vrontis (2003) är det fortfarande stora skillnader mellan 
länders kultur och genom att då marknadsföra en och samma produkt överallt kan det 
skrämma bort företagets kunder. Enligt Van Mesdag i Vrontis (2003) är det viktigt att anpassa 
marknadsföringsstrategin då människor pratar olika språk i olika länder och lagar och regler 
skiljer sig åt mellan landsgränser. Det är också andra faktorer som påverkar, till exempel 
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miljö, resurser, politik och kultur. Den faktorn som enligt Vrontis (2003) är absolut svårast att 
mäta är kultur då vi kan hitta den långt tillbaka i historia, utbildning, religion, värderingar och 
attityder. Enligt Vrontis & Kitchen (2005) är det nödvändigt att anpassa 
marknadsföringsmixen till varje enskild marknad för att möta behov och önskemål.    
 
3.2 Globalisation vs Localisation 
 
Enligt Yip (1989) är den stora frågan för chefer världen över om företaget ska globalisera och 
hur de i så fall skall göra detta. Detta i sin tur leder till frågan om standardisering eller 
anpassning av marknadsföringsstrategin (Douglas & Craig, 1986). Frågan om standardisering 
eller anpassning har pågått sedan början av 1960-talet (Jain, 1989). Många forskare menar att 
det inte går att välja en av dessa strategier utan att de samexisterar på marknaden. Enligt 
Vrontis (2003) använder företag sig av både standardisering och anpassning.   
 
3.3 Marknadsföringsmixen 
 
Marknadsföringsmixen består av de 4 P: na, produkt, plats, påverkan och pris. Det första P: et, 
produkt, handlar om att utveckla rätt produkt för den utvalda marknaden. Detta kan vara både 
en fysisk produkt eller en speciell service. Ett exempel är ett taxibolag. Deras produkt är att 
förflytta en person från en plats till en annan plats (McCarthy & Perreault, 1984). Det viktiga 
är att produkten ska uppfylla kunders behov. Kotler, Armstrong, Wong & Saunders (2008) 
definierar produkt som den vara och service som företaget erbjuder till målgruppen. Det andra 
P: et, plats, syftar till att få den rätta produkten till den utvalda marknaden. En produkt 
betyder inte så mycket om den inte går att få tag på när kunden vill. Enligt Kotler et al. (2008) 
är plats också de aktiviteter som företaget gör för att produkten ska vara tillgänglig för 
målgruppen. Det tredje P: et, påverkan, innehåller personlig försäljning, massförsäljning och 
försäljningspåverkan. Detta kan även betyda aktiviteter som förmedlar fördelarna med 
produkten, så att målgruppen vill köpa den (Kotler et al, 2008). Förutom produkt, plats och 
påverkan behöver priset också vara rätt. Priset ska passa för kunden men det ska också ta 
hänsyn till regler om prissättning. Enligt Kotler et al. (2008) är priset den summa som kunden 
behöver betala för att erhålla produkten. Alla 4 P: n är lika viktiga och behöver knytas ihop 
med varandra (McCarthy & Perreault, 1984). I modellen nedan ser vi att kunden (customer) 
omges av de 4 P: na (produkt, plats, pris och påverkan).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Source: McCarthy & Perreault (1984) 
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Det finns flera olika versioner på marknadsföringsmixen som tillkommit på senare år. Enligt 
Borden (1964) är det en del som anser att också packaging (paketering) och public relations 
skulle vara en del av marknadsföringsmixen (Judd, 2003). Kotler (1986) är en av de som 
också har föreslagit detta. Han anser även att politiska krafter ska vara en del av 
marknadsföringsmixen. Booms och Bitner (1982) ville lägga till 3 P: n, ”service Pn”: 
deltagare, fysiska bevis och process så att det skulle bli 7 P: n. Till sist ville Baumgartner 
(1991) lägga till 15 P: n. Detta är bara några få exempel på vad som föreslagits tidigare om 
vad som borde ingå i marknadsföringsmixen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Grönroos (1994) är marknadsföringsmixen en lista av marknadsföringsvariabler och 
enligt honom kan en sådan lista aldrig gälla för hela marknaden. Han menar att en lista aldrig 
innehåller alla relevanta aspekter, den passar inte för alla situationer och den föråldras snabbt. 
Originalidén med ett stort antal variabler för marknadsföringsmixen blev troligtvis nedkortad 
på grund av pedagogiska orsaker och för att ett mer begränsat antal variabler passade typiska 
situationer som blivit observerade. Dessa situationer passar in på den Nordamerikanska 
marknaden med förpackade konsumtionsvaror, där det är en massmarknad, ett mycket 
konkurrenskraftigt distributionssystem och en kommersiell massmedia. På andra marknader 
är infrastrukturen annorlunda och produkterna är bara till en del förpackade 
konsumtionsvaror. Grönroos (1994) anser att denna teori behöver ifrågasättas. Troligtvis var 
teorin om marknadsföringsmixen baserad på mikroekonomiska faktorer och speciellt för 
teorin om monopolistisk konkurrens under 1930-talet, och detta anser han vara oaktuellt. 
Trots detta har marknadsföringsmixen blivit den universella marknadsföringsteorin, det 
dominerande synsättet för akademiker och haft en stor påverkan på den praktiska 
marknadsföringen (Grönroos, 1994).  
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3.4 Standardisering 
 
3.4.1 Fördelar  
 
Om ett företag väljer att standardisera kommer produkten att se likadan ut i alla länder och om 
de anpassar produkten kommer den att ändras beroende på olika krav i respektive land 
(Vrontis et al, 2009). De som stödjer standardisering menar att konsumenters behov, 
önskemål och krav inte skiljer sig mellan marknader och länder. De tror att världen börjar se 
likadan ut till både omgivning och vad kunder vill ha oavsett var i världen de befinner sig. 
Levitt menar att välordnade multinationella företag har gått från att skräddarsy produkter till 
att erbjuda globala standardiserade produkter som är avancerade, funktionella, pålitliga och 
billiga. Multinationella företag uppnår långsiktig framgång genom att se till vad kunden vill 
ha och inte till vad de tror att de vill ha. Genom att använda standardisering kan de 
multinationella företagen uppnå lägre kostnader och högre marginaler (Vrontis & Thrassou, 
2007). Genom att flytta fabriker utomlands till lågkostnadsländer kan de minska kostnaderna 
av tillverkningen och därför uppnå högre marginal (Yip, 1989).  
 
En annan syn på standardisering är att globalisering leder till likheter i konst, medieaktivitet, 
levnadsvillkor och kulturella sedvänjor, därför ska marknadsföringsstrategierna också följa 
dessa med standardiserade produkter.(Kanso & Kitchen, 2004). Enligt Vrontis och Kitchen 
(2005) är vägen till överlevnad för de multinationella företagen genom att standardisera sina 
produkter och tjänster. Papavassiliou och Stathakopoulos i Vrontis och Kitchen (2005) ser 
fördelar med Levitts syn på standardisering. För det första menar de att multinationella 
företag kan hålla en konsekvent bild och varumärkesidentitet på en global bas. För det andra 
minskas förvirring bland konsumenter som reser. För det tredje får multinationella företagen 
en chans att endast utveckla ett taktiskt förhållningssätt. Till sist blir det möjligt för de 
multinationella företagen att dra fördelar av stordriftsfördelar inom produktion och erfarenhet. 
Genom att standardisera produkter är chansen stor att kvalitén också blir bättre menar 
Johansson (2009). Eftersom produkten ska säljas i flera länder behöver kvalitén vara bra för 
att inte göra kunderna besvikna. Det finns också möjlighet att lägga ner mer resurser på 
produkten då den har en större marknad. Genom att standardisera produkter kan företaget dra 
nytta av kundens upplevelse av produkten, det vill säga om kunden är nöjd med produkten är 
chansen större att han konsumerar samma produkt i flera länder (Johansson, 2009). Som vi 
har sagt tidigare liknar kundsegmenten varandra allt mer, speciellt vad gäller kraven på 
teknologiska produkter så som datorer, kameror och tv-apparater. Detta medför att också 
fördelarna med standardisering växter (Johansson, 2009).  
 
3.4.2 Nackdelar  
 
De som argumenterar emot standardisering menar att det finns ett behov av att skräddarsy 
produkten till varje land för att möta just det landets speciella efterfrågan och behov (Vrontis 
et al, 2009). Nackdelarna med standardisering enligt Johansson (2009) kan vara att produkten 
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inte blir unik eftersom den ska passa in på flera marknader. Starka konkurrenter på den lokala 
marknaden kan också vara ett problem för att få en framgångsrik produkt. De lokala företagen 
kan erbjuda kundanpassade produkter, de arbetar ofta nära med återförsäljare på den lokala 
marknaden och de erbjuder speciella anpassade tjänster. Detta gör att ett stort multinationellt 
företag kan ha svårt att konkurrera mot detta (Johansson, 2009). Enligt Buzzell, Quelch och 
Bartlett (1995) kan det vara svårt att standardisera produkter då världens länder befinner sig i 
olika utvecklingsstadier. En produkt som anses vara billig på en plats kan anses vara en 
lyxprodukt på en annan plats. Det kan också ha en påverkan beroende på i vilket 
utvecklingsstadium en produkt är i olika länder. Vissa produkter är i olika stadier av deras 
livscykel beroende på landet. Ett exempel är dammsugare på 1960-talet. I Storbritannien, 
Tyskland och Schweiz ägde 75 procent av hushållen en dammsugare medan i Italien var det 
endast 10 procent av hushållen (Buzzell et al, 1995). Detta kan vara av en nackdel när 
multinationella företag vill standardisera sina produkter till flera marknader. Douglas & Craig 
(1986) anser att en annan nackdel kan vara regeringen i landet eller handelshinder så som 
exempelvis tullar. Kvoter eller tullar på råmaterial eller andra komponenter kan påverka 
produktionskostnaden och därmed medföra att ett högre pris måste tillämpas eller att 
produkten behöver ändras till utseendet. Bestämmelser på företagsamhet så som 
produktreglering, priskontroll och marknadsföringskampanjer kan också påverka 
standardiseringen negativt då företaget behöver anpassa sig till dessa efter varje land (Douglas 
& Craig, 1986).     
 
3.5 Anpassning 
 
På grund av olikheter i kundbeteende, kultur, politik, ekonomi, infrastruktur, tullar, avgifter 
etc. anser vissa akademiker att multinationella företag måste använda en viss mån av 
anpassning då de etablerar sig på nya marknader (Douglas & Wind, 1987). Theodosiou & 
Leonidou (2003) menar att de som förespråkar en anpassad marknadsförningsstrategi anser att 
trots ökad globalisering är olikheter mellan länder oundvikliga. Theodosiou & Leonidou 
(2003) menar att dessa olikheter ofta är större än länders likheter, att varje marknad är säregen 
och detta måste multinationella företag uppmärksamma. Vidare menar Therodosiou & 
Leonidou (2003) att förespråkare för anpassad marknadsföringsstrategi anser att 
multinationella företag inte strävar efter att minska kostnader genom standardisering. De 
menar på att multinationella företag vill uppnå långsiktig vinst med ökad försäljning och detta 
görs genom anpassning.  
 
Yip (1989) menar att standardisering av produkter kan leda till att produkten inte helt uppnår 
kunders behov, efterfråga eller förväntan. Genom anpassning menar Yip att fler kunder blir 
tillfredsställda och därför ökar företagets försäljning. Yip (1989) menar även att 
multinationella företag som för första gången etablerar sig på den internationella marknaden 
ofta använder sig av en standardiserad marknadsföringsstrategi och drabbas negativt av detta, 
Procter & Gamble är ett exempel på detta. När de gick in på den japanska marknaden med 
deras amerikaniserade produkt Cheer laundry upplevde Procter & Gamble stora förluster. Då 
de senare insåg att misslyckandet berott på att olikheterna mellan marknaderna inte 
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uppmärksammats, anpassade de produkten för att sedan gå med stor vinst på den japanska 
marknaden (Yip, 1989).  
 
Kotler (1986) är en annan förespråkare av anpassad marknadsförningsstrategi. Han anser att 
de största misslyckanden bland multinationella företag har berott på brist på anpassning. Han 
menar på att när exempelvis lagar gällande marknadsföring skiljer sig mellan länder är det 
nödvändigt för företag att anpassa marknadsföringen (Kotler, 1986). Viss tv-reklam som visas 
i USA, Japan och Australien är till exempel inte tillåten i de skandinaviska länderna (Douglas 
& Wind, 1987). Douglas & Craig (1986) menar att olikheter i humor kan vara en faktor som 
påverkar multinationella företag till att anpassa tv-reklam. I de skandinaviska länderna och 
Frankrike är det exempelvis ok att ha reklam som anspelar på sex då detta oftast väcker en 
positiv reaktion bland kunder. Däremot väcks en negativ reaktion bland kunder på marknader 
som till exempel Mellanöstern och en sådan reklam kan därför inte användas (Douglas & 
Craig, 1986). Att använda sig av standardiserad tv-reklam kan även misslyckas då den inte 
når ut till alla kunder då inte alla har tillgång till en tv, speciellt i länder så som Syd Afrika, 
Nigeria eller Indonesien. Alternativ marknadsföring till tv-reklam är då nödvändigt (Douglas 
& Wind, 1987).  
 
Akademiker såsom Kotler (1986), Ohmae (1989) och Quester & Conduit (1996) menar vidare 
att även ett företag som Coca – Cola, som säljer en globalt standardiserad produkt, behöver 
använda sig av en viss grad av anpassning i form av till exempel olika storlekar eller former 
på flaskorna på de olika marknaderna. Då marknader skiljer sig avsevärt åt, till exempel på 
grund av ekonomisk utveckling menar Birnix & Bowman (2007) att det då är nödvändigt för 
multinationella företag att anpassa marknadsföringen. Enligt Douglas & Wind (1987) är 
likheter mellan kunders efterfråga på olika marknader, alltså möjligheten till standardisering, 
endast begränsade till vissa segment. Genom att standardisera istället för att anpassa menar 
Douglas & Wind (1987) således att betydande marknader ignoreras. Enligt Yip (1989) leder 
anpassning till att företaget kan nå ut till fler kunder och därav är anpassning nödvändigt om 
företaget strävar efter ökad försäljning.  
 
Statliga och handelsmässiga restriktioner, infrastruktur, olika livsstilar, resurser, konkurrens 
etc. är några av de faktorer som Douglas & Wind (1987) anser driver företag till att använda 
en anpassad marknadsföring. Douglas & Craig (1986) menar på att då kunders intresse och 
önskemål skiljer sig avsevärt åt mellan länder är en anpassad marknadsföringsstrategi 
nödvändig. Matkultur som påverkas av landets kultur och traditioner är ett exempel på detta. 
Douglas & Craig (1986) anser vidare att statliga och handelsmässiga hinder så som tullar och 
avgifter påverkar exempelvis prissättning, import av material och komponenter som är 
nödvändiga för design av produkter etc. vilket hindrar multinationella företag från att 
standardisera deras marknadsföringsstrategi. Enligt Vrontis & Thrassou (2007) finns det 
många självklara olikheter mellan länder såsom språk, regler, klimat, ekonomisk utveckling 
etc. som alla påverkar multinationella företags marknadsföring på ett eller annat sätt. Den 
mest betydande faktorn, menar Vrontis & Thrassou (2007) är kulturella olikheter som 
påverkats av landets historia, utbildning, religion, etik, moral och attityder. Vrontis & 
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Thrassou (2007) menar vidare att det är de kulturella faktorerna som i synnerhet är viktiga för 
multinationella företag att uppmärksamma för att kunna uppnå marknadskraven på nya 
marknader.  
 
Valet mellan en anpassad marknadsföringsstrategi eller en standardiserad 
marknadsföringsstrategi menar många teoretiker inte är en dikotomisk fråga (Vrontis, 
Thrassou & Lamprianou, 2009). Vrontis et al. (2009) menar på att många teoretiker anser att 
vissa delar av marknadsföringen anpassas samtidigt som att andra standardiseras. Quester & 
Conduit (1996)  menar på att istället för att välja mellan anpassning och standardisering ska 
företag bestämma till vilken grad de ska standardisera eller anpassa marknadsföringen för att 
möta kunders efterfrågan. Sorenson & Wiechmann (1975) menar på att total standardisering 
av marknadsföringsmixen är omöjlig och betonar det faktum att det är nödvändigt för företag 
att använda sig av både anpassning och standardisering. Douglas & Wind (1987) och Vrontis 
et al. (2009) menar på att om ett företag använder sig av både en standardiserad och anpassad 
strategi ges möjligheten att dra fördel av standardisering och samtidigt anpassa i den mån som 
behövs för att utfylla kunders preferenser i olika länder.   
 
3.6 Externa faktorer  
 
Det finns en mängd externa faktorer som påverkar multinationella företags val av 
marknadsföringsstrategi då de etablerar sig i olika länder, dessa är bland annat; kulturella, 
ekonomiska, politiska faktorer, miljön, resurser och konkurrens på marknaden (Vrontis & 
Vronti, 2004, McCarthy & Perreault, 1984).  
 
3.6.1 Kulturella faktorer 
 
Enligt McCarthy & Perreault (1984) är det den kulturella miljön som påverkar hur folk lever 
och hur de beter sig.  McCarthy & Perreault (1984)  menar att kulturella faktorerna påverkar 
kunders köpbeteende och därav är det viktigt för multinationella företag att uppmärksamma. 
Olikheter mellan kulturer driver ofta multinationella företag till en anpassad 
marknadsföringsstrategi (McCarthy & Perreault, 1984). Enligt Hollensen (2007) är de 
kulturella faktorerna väldigt komplexa och svåra att ta på. Kulturen är en del av varje persons 
vardag. Hur vi bor och hur vi växer upp påverkas av kulturella faktorer såsom religion, 
utbildning, familj, språk etc. Hollensen (2007) menar att det är viktigt att vara medveten om 
dessa faktorer då de även påverkar produktion och marknadsföring (Hollensen, 2007). Vidare 
menar Hollensen (2007) att det finns faktorer som är lättare och svårare att handskas med. 
Språk och religion är faktorer som kan studeras, planeras och övas in innan de etablerar sig på 
nya marknader. Faktorer såsom grundläggande attityder och värderingar är dock svårare att 
studera och handskas med och är därför svårare att förbereda menar Hollensen (2007).  
Hollensen (2007) anser vidare att kultur kan delas in i tre olika nivåer. Han referera detta till 
ett isberg och menar på att den delen som syns ovanför vattenytan endast utgör en liten del av 
de kulturella faktorer som påverkar människans beteende. De faktorer som syns ovanför 
vattenytan kallar Hollensen (2007) för ”The visible daily behaviour” alltså det dagliga 
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beteendet, och är faktorer såsom kroppsspråk, klädstil, livsstil och matkultur etc. Under 
vattenytan finns de faktorer som Hollensen (2007) kallar för ”Values and Social morals” 
alltså människors värderingar och moral som innefattar familjens värderingar, könsroller och 
vänskap. Längre ner hittar vi ”Basic cultural assumptions”, kulturella antaganden som består 
av nationella identiteter, kulturell etik och religion. Misstaget att inte vara medveten om de 
faktorer som inte är synliga ovanför ytan är värderingar och antaganden som Hollensen 
(2007) anser kan sänka ”skeppet”, alltså företaget. Att studera och vara medvetna om 
kulturella faktorer och anpassa marknadsföringen till dessa olikheter är således viktigt för 
multinationella företag om de ska klara sig på den internationella marknaden (Hollensen, 
2007).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enligt Hofstede (1988) så räcker det inte enbart med att beskriva olika kulturella faktorer. 
Hofstede (1998) menar på att vi behöver en strategi som istället visar skillnader mellan 
länder, det vill säga en identifiering av kulturella variationer.  Detta kan göras indirekt då vi 
samlar in data om kollektivt beteende såsom nationellt välstånd, klasskillnader eller graden av 
politiskt våld. Hofstede & Bond (1988) menar på att dessa faktorer säger något om hur landet 
ser ut. Dock är att det inte alltid självklart hur informationen ska tolkas. För att undvika detta 
menar Hofstede & Bond (1988) att vi istället ska använda en direkt strategi där frågor om 
människors värderingar ställs.  Med denna strategi används vad Hofstede & Bond (1988) 
kallar för ”matching samples” där respondenterna, människor från olika länder som är så lika 
som möjligt inom alla aspekter av livet, jämförs. Dessa ”matching samples” kan exempelvis 
vara kvinnliga studenter eller chefer för stora företag som deltar i samma träningsprogram. Då 
svaren jämförs försöker vi hitta mönster i värderingar och normer som skiljer länderna från 
varandra. Hofstede & Bond (1988) menar att vi får ”dimensions of culture” alltså mått på 
kulturella faktorer som sedan används för att upptäcka olika marknader (Hofstede & Bond, 
1988). Denna strategi har visat sig användas och relaterats till exempelvis företags 
varumärkes strategi (Solberg, 1999).   
 
 
 

Source: Hollensen, 2007  
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3.6.2 Ekonomiska faktorer  
 
Enligt Vrontis & Vronti (2004) så påverkar landets ekonomiska utveckling hur marknaden 
och dess segmentering ser ut. Faktorer såsom länders BNP per capita och att den ekonomiska 
utvecklingen på marknader runt om i världen ser olika ut påverkar även multinationella 
företags marknadsföringsstrategi (Vrontis & Vronti, 2004). Hollensen (2007) menar att då 
marknadsföringsstrategin påverkas av hur utvecklat landet är, är någon sorts anpassning 
nödvändig. I utvecklingsländer är till exempel industrier ofta begränsade och infrastruktur 
såsom transport, kommunikation, utbildning och sjukvård relativt dålig. I länder som nyligen 
är utvecklade finns det stora möjligheter till export med en utvecklad infrastruktur, dock kan 
hög tillväxt i ekonomin leda till svårigheter med att producera vad inhemska och utländska 
kunder kräver. Industriländer karaktäriseras av avsevärt högre BNP per capita, med en 
mångfald av industrier, en utvecklad service sektor och en utvecklad infrastruktur (Hollensen, 
2007).  
 
3.6.3 Politiska faktorer 
 
I alla länder runt om i världen stöter företag på någon form av politisk risk. Detta leder till att 
företag är tvungna att använda sig av en viss mån av anpassning. Graden av politisk risk 
varierar ofta mellan länder. Generellt så är den politiska risken lägre i länder som historiskt 
anses vara stabila (Hollensen, 2007). Enligt Hollensen (2007) kan politisk risk uppstå som 
resultat av hur regeringen handlar, men kan även uppkomma utanför regeringens kontroll. 
Enligt Hollensen (2007) kan faktorer såsom lagar och regler gällande ägande, 
importkontroller, skatt, politiska ändringar, regeringens handlingar etc. utgöra politisk risk för 
företag. Regler och lagar gällande reklam, paketering och försäljning är exempel på politiska 
faktorer som tvingar företag till att anpassa marknadsföringen då de etablerar sig på nya 
marknader (Vrontis & Vronti, 2004).  
 
3.6.4. Resurser  
 
Tillgängligheten och kostnaden av material, arbetskraft och andra resurser på olika marknader 
påverkar inte bara multinationella företags beslut om inköp eller i vilket land tillverkningen 
ska ske, utan även marknadsföringsstrategin (Douglas & Wind, 1987).  Detta kan vara 
relaterat till produktdesign eller material till paketering. I Europa är det tillexempel mer 
vanligt att använda plastförpackning än vad det är i USA där papper är vanligare. Detta beror 
på relativkostnaderna. Tillgången till kapital, teknologi och tillverkningskapacitet på olika 
marknader kan även påverka beslut om licensiering, kontrakt, joint venture etc. samt beslut 
om långsiktiga relationer med återförsäljare (Douglas & Wind, 1987).      
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3.6.5 Konkurrens   
 
Enligt Vrontis & Vronti (2004) så kan konkurrensen på den lokala marknaden påverka alla 
element av marknadsföringsmixen. Douglas & Wind (1987) menar att då 
konkurrenssituationen skiljer sig åt mellan olika marknader är olika typer av strategier 
nödvändiga att applicera för att kunna konkurrera mot andra företag. Douglas & Wind (1987) 
menar därför att anpassning är nödvändigt.  
 
3.6.6 Miljö 
 
Miljövänliga alternativ blir allt viktigare för multinationella företag att uppmärksamma. På 
grund av ökad ekonomisk aktivitet världen över ställs högre krav och påfrestning på våra 
resurser. Energi är ett exempel på detta. Då efterfrågan på energi ständigt ökar blir utsläpp av 
växthusgaser större vilket i sin tur bidrar negativ till den globala uppvärmningen (Johnson & 
Turner, 2004).  
 
Att finna alternativa metoder och göra mer miljövänliga val är något som multinationella 
företag även måste inkludera i deras marknadsföringsstrategi. Enligt Johnson & Turner (2004) 
är den generella tron att miljövänliga alternativ ofta leder till högre kostnader och lägre vinst 
för företaget. Emellertid menar Johnson & Turner (2004) att om vi ser till verkligheten finner 
vi att många miljövänliga företag gått med vinst och därför menar Johnson & Turner (2004) 
att dessa faktorer korrelerar med varandra.    
 
3.7 Relationsmarknadsföring eller marknadsföringsmixen?  
 
Enligt Fisk et al. (1993) i Palmer (1995) sågs relationsmarknadsföring som relationen mellan 
köpare och säljare. Denna term används idag så ofta att den betyder olika för personer. 
Copulsky & Wolf (1990) menar i Palmer (1995) att relationsmarknadsföring används som en 
taktik för att få ner kostnaderna och öka användandet av databaser. På detta sätt kan företaget 
få en bättre förståelse av sina kunder och därmed förbättra den framtida relationen. Enligt Han 
et al. (1993) i Palmer (1995) har relationsmarknadsföringen blivit en filosofi i 
kärnverksamheten som handlar om att lägga till värde i en relation genom ömsesidigt 
samarbete. Narver & Slater (1990) i Palmer (1995) menar att genom 
relationsmarknadsföringen används de anställda för att möta förändringar av kunder på ett 
bättre sätt än vad konkurrenter gör. Mycket av intresset för relationsmarknadsföring ligger i 
västvärldens ekonomier för att utveckla kraftfulla och användarvänliga databaser vilket tillåter 
företag att utveckla en större grad av intimitet med sina kunder enligt Treacy & Wiersema 
(1993) i Palmer (1995).  
 
I teorin är både marknadsföringsmixen och relationsmarknadsföring baserad på 
marknadsföringskonceptet vilket gör att kunder och deras behov är i fokus. I verkligheten kan 
detta skilja sig då de 4 P: na ofta används för att manipulera kunder och för att utnyttja 
kunders okunnighet enligt Gummesson (1994). Relationsmarknadsföringen ger ett förändrat 



20	  

	  

synsätt. Det har visats att de grundläggande värderingarna för marknadsföringsmixen inte har 
förändrats. Relationsmarknadsföringen ses ofta ta ett starkare grepp om kunden, så att kunden 
inte förloras. Det kan liknas vid relationen mellan fiskaren och fisken. Mer utvecklad 
utrustning och teknik gör det mindre möjligt för fisken att släppa från kroken. Marknadsföring 
ses då som att fånga kunden och fängsla dem. Idealiskt ska relationsmarknadsföring vara 
frivillig från alla deltagare men i verkligheten kommer styrka och smarthet in i bilden 
(Gummesson, 1994). Relationer är sällan helt symmetriska, ofta är den ena parten starkare. 
Detta är acceptabelt till en grad i en ofullkomlig marknad, men från ett välfärdssynsätt är detta 
oacceptabelt på lång sikt.  
 
Gummesson (1994) såg en förändring i marknadsföringens synsätt som visas i bilden nedan. 
Marknadsföringsmixen kommer alltid behövas men idag är det större fokus på relationer 
mellan företag och kund som vi ser i bilden till höger. Relationsmarknadsföringen är kärnan 
och därefter kommer marknadsföringsmixen.       
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I modellen nedan ser vi orsaker som påverkar om ett företag standardiserar eller anpassar sin 
marknadsföring och produkter. Vrontis menar att avgörandet av internationella 
marknadsföringstaktiker beror på olika faktorer. Dessa faktorer är orsaker (reasons) och 
faktorer (factors). Faktorerna är de som påverkar hur viktiga orsakerna är. Medan orsakerna är 
de som drar mot antingen standardisering eller anpassning. Vrontis (2003) föreslår att ett 
företag inte enbart ska standardisera eller anpassa, metoderna behöver kombineras. Företag 
kan standardisera en del av marknadsföringsmixen och marknadsföringsstrategier men en del 
måste även anpassas för att tillfredsställa marknadens behov. Genom att standardisera sänker 
företaget sina kostnader medan kunders behov kanske är en anpassad produkt så som de 
önskar.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



22	  

	  

4. EMPIRI 
	  

vsnittet inleds med en företagspresentation och en presentation av de valda 
marknaderna. Därefter redovisas de fyra intervjuerna som genomförts under 
studiens gång. Intervjuerna genomfördes i syfte att få en ökad förståelse för 
Electrolux marknadsföringsstrategier. 	  

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
 
4.1 Företagspresentation  
 
Electrolux grundades av Axel Wenner-Gren år 1901. Axel Wenner-Gren förstod redan då hur 
han skulle utveckla produkter för framtiden och betonade passion för innovation, fokus på 
kunden och strävan efter resultat. Några av de värden som Electrolux står för än i dag. Idag är 
Electrolux världsledande inom försäljning av hushållsapparater och apparater för 
professionellt bruk med drygt 52 000 anställda. Electrolux är marknadsledande inom de flesta 
av deras affärsområden över hela världen och varje år säljer Electrolux mer än 40 miljoner 
produkter till kunder i 150 länder. Av den totala försäljningen består 
dammsugarförsäljningen, som ingår i sektorn för small appliances, av 8 procent. Inom sektorn 
small appliances arbetar 2500 personer. Electrolux är idag en av de största försäljarna av 
dammsugare och en stor del av koncernens dammsugare utvecklas och säljs på den globala 
marknaden. Den största delen av Electrolux produktion sker i lågkostnadsregioner (Electrolux 
årsredovisning, 2011).   
 
Electrolux lägger stort fokus på innovation och deras produkter är utvecklade för att möta 
kundernas behov. Varje år utför företaget intervjuer och besöker kunder i deras hem för att 
observera hur kunderna använder sig av hushållsapparater. Med hjälp av denna information 
och genom att följa med i globala trender och ny teknik kan företaget vidareutveckla nya 
produkter. Att utveckla produkter baserade på globala trender är viktigt för Electrolux. Detta 
leder inte enbart till större effektivitet inom produktutveckling och marknadsföring utan även 
inom produktion, då färre produktplattformar blir nödvändiga. För att kunna erbjuda kunder 
innovativa produkter byggde Electrolux år 2011 ett globalt teknikcenter där de senaste 
trenderna inom teknik identifieras. Just nu lägger Electrolux stort fokus på att utveckla 
miljövänliga lösningar för att kunna erbjuda kunder energisnåla och återvinningsbara 
produkter (Electrolux årsredovisning, 2011).  
 
Även om Electrolux är ett globalt företag lägger de mycket fokus på att skapa och utveckla 
produkter som möter kundernas behov genom att skräddarsy produkterna för de olika 
marknaderna. Electrolux har till exempel utvecklat en dammsugare speciellt för den japanska 
marknaden. Japan är en utmanande marknad för dammsugarförsäljning då hemmen oftast är 
små och utrymmena likaså. Dammsugarna behöver därför vara små och tysta för att inte störa 
grannar eller andra familjemedlemmar. Men det är inte enbart i Japan som utmaningarna 

A 
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finns. På många marknader runt om i världen efterfrågar kunder idag produkter som gör deras 
vardag lite ”enklare”. Ökad urbanisering leder till mindre levnadsytor. Därför ökar efterfrågan 
på tysta, kompakta produkter som enkelt integreras med resten av hushållet. En växande 
medelklass, allt mer koncentrerad till städerna, ökar i sin tur kraven på effektivare användning 
av världens resurser. Om endast 15 år kommer två tredjedelar av världens befolkning leva i 
områden med begränsad tillgång till vatten och det finns en oro att energitillgångarna kommer 
vara knappa. Electrolux ser därför att utveckling av ny teknik är nödvändigt för att möta dessa 
utmaningar (Electrolux årsredovisning, 2011).  
 
En stor del av Electrolux dammsugarförsäljning sker idag på den globala marknaden. Ett 
speciellt stort fokus läggs på innovativa och energisnåla dammsugare inom premium 
segmentet. Idag efterfrågar kunder dammsugare som är redo för omedelbar användning. 
Försäljningen av designade, lättåtkomliga dammsugare har därmed ökat. Att lägga ett stort 
fokus på premium segmentet har gett resultat för Electrolux. Electrolux Ergorapido är en av 
de första dammsugarna som lanserades år 2004 och därefter utvecklades. På grund av den 
ökade efterfrågan på miljövänliga produkter är den senaste versionen den miljövänliga 
dammsugaren Ergorapido Plus Green. Electrolux Ultra Silencer är en av de tystaste 
dammsugarna på marknaden idag och även en av de bästa. Dammsugaren har varit 
topprankad i 11 länder sedan 2009, då den lanserades. Electrolux uppmärksammar, baserat på 
kundernas preferenser, att det finns regionala skillnader mellan dammsugardesign. I de flesta 
delar av världen säljs så kallade liggande dammsugare. Electrolux har också ett stort utbud av 
upprättstående dammsugare som dominerar försäljningen i Nordamerika och Storbritannien. I 
Asien och Latinamerika säljs de flesta av koncernens dammsugare under varumärket 
Electrolux. I Europa domineras försäljningen av Electrolux och AEG. Electrolux säljer även 
dammsugare under varumärkena Volta, Tornado, Progress och Zanussi som är mer 
fokuserade till lågprissegment. Den största andel dammsugare sålda i Nordamerika säljs under 
varumärket Eureka, medan premium-dammsugare säljs med märket Electrolux.  
 
Beslut gällande inköp av hushållsprodukter är idag till stor del baserade på besök av 
webbplatser och deltagande i social medier.  Istället för att lansera stora 
annonseringskampanjer väljer Electrolux därför att fokusera på smarta och kostnadseffektiva 
PR och webbkampanjer. Målet med dessa aktiviteter är att skapa en dialog med kunden och 
en medvetenhet om varumärket som garanterar att Electrolux är ”top-of-mind” hos 
konsumenterna när det är dags att göra ett köp. Electrolux Design Lab, Ergorapido, ”Vac-
from-the-sea” och ”the Cube” är några exempel på kampanjer som visar på koncernens fokus 
på design, innovation och hållbarhet (Electrolux årsredovisning, 2011).  
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4.2 Nordamerika 
 
Nordamerika är en mogen marknad med många produkter inom de flesta produktkategorierna. 
Under 2011 såldes cirka 37 miljoner vitvaror, vilket är en nedgång med 23 procent jämfört 
med toppåret 2006. Dock har Electrolux en stark position inom vitvaror och dammsugare i 
både USA och Kanada. Marknaden i Nordamerika är mer enhetlig än de flesta marknader 
vilket har resulterat i att både tillverkare och återförsäljare allt mer går ihop. De fyra största 
tillverkarna av dammsugare står för över 50 procent av marknaden.  
 
Electrolux största konkurrenter på den nordamerikanska marknaden är Dyson, TTI Group 
(Dirt Devil, Vax och Hoover) och Bissel. Electrolux marknadsandelar för dammsugare ligger 
på 14 procent. Dammsugarna säljs främst genom dagligvaruhus, rabattvaruhus och 
varuhuskedjor som Wal-Mart, Target och Sears. Electrolux dammsugare säljs främst under 
varumärket Eureka i USA. Deras mest framgångsrika dammsugare har blivit Eureka Airspeed 
som är en upprättstående dammsugare. Sedan 2010 har Electrolux lanserat flera olika 
versioner anpassade till kunders olika behov(Electrolux årsredovisning, 2011).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Electrolux årsredovisning, 2011 
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4.3 Västeuropa 
 
En snabbt växande äldre befolkning medför att antalet hushåll ökar. Detta tillsammans med 
små utrymmen i de flesta bostäder leder till större efterfrågan på kompakta och 
användarvänliga produkter. Marknaden i Europa domineras av många mindre, lokala och 
fristående butikskedjor med inriktning på el och elektronik samt köksinredning. Hos 
professionella användare har Electrolux en stark position bland fristående restauranger och 
institutioner. Electrolux är en av de ledande tillverkarna av dammsugare i världen och en av 
de få med ett globalt distributionsnät. Electrolux är det varumärket som dominerar 
försäljningen i Europa. Det är också en av Electrolux största marknader. Dammsugare står för 
14 procent av Electrolux marknadsandelar i Europa. De största konkurrenterna i Europa för 
dammsugare är Dyson, Miele, Bosch-Siemens och Samsung (Electrolux årsredovisning, 
2011).    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Source: Electrolux årsredovisning, 2011 
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4.4 Australien, Nya Zeeland och Japan  
 
Australien är stort till ytan men de flesta invånare bor i städer på Östkusten. Efterfrågan i 
Australien drivs främst av intresse för design, innovation och miljö. Japan är världens tredje 
största enskilda marknad för hushållsprodukter. Antalet hushåll ökar trots att folkmängden 
minskar, detta som följd av en snabbt åldrande befolkning. Den växande marknaden för 
hushållsprodukter drivs av innovation som tar hänsyn till de små bostadsytorna. I Australien 
är det hård konkurrens mellan tillverkare från Asien och Europa.  
 
Återförsäljarna domineras av fem kedjor som står för närmare 90 procent av marknaden. I 
Japan domineras marknaden av stora inhemska tillverkare och återförsäljare såsom Panasonic 
och Hitachi. Electrolux har på de senaste åren börjat bygga upp en snabbt växande 
verksamhet inom små, kompakta dammsugare då dessa efterfrågas mer och mer. Japan är 
världens största marknad för liggande dammsugare. Under 2010 lanserades den laddningsbara 
handdammsugaren Ergorapido, som nu säljs i över 1 500 butiker i landet. Ergorapido är 
speciellt anpassad för de små japanska hushållen. En annan dammsugare är Ergothree som 
lanserades i slutet av 2011 och började säljas i japanska butiker i början av 2012 (Electrolux 
årsredovisning, 2011).  
 

 
	  

	  
	  
	  
 
 
 
 
 
 

 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Source: Electrolux årsredovisning, 2011 
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4.5 Sydostasien och Kina 
 
Kina och Sydostasien är två marknader där Electrolux ser stor tillväxtpotential. Kina som 
länge varit en sluten marknad är idag världens största tillverkare av hushållsprodukter och är 
även den största marknaden mätt i volym. Den ökade efterfrågan beror på hög tillväxt 
kombinerat med snabb urbanisering. På dessa marknader är levnadsytorna oftast små och 
förvaringsutrymmen är begränsade. I Sydostasien är Electrolux ett ansett varumärke och 
Electrolux har en stark position inom premium segmenten på denna marknad. På denna 
marknad ser Electrolux att försäljningen av dammsugare ständigt ökar.  
 
I Sydostasien lanserade Electrolux i år dammsugaren Dynamica, en lätt, sladdlös 
handdammsugare. Denna handdammsugare ses som ett hygieniskt alternativ till sopkvasten 
som fortfarande är vanlig i dessa regioner. I Kina ligger fokus på den växande medelklassen i 
stora städer. Idag är Haier och Midea de överlägset största tillverkarna i Kina. Marknaden 
domineras av de två stora inhemska butikskedjorna – Gome och Suning – som är 
specialiserade inom elektronik. På den Kinesiska marknaden säljer Electrolux sina produkter 
via de störta återförsäljarna. Genom framgångsrika lanseringar av nya produkter hade 
Electrolux år 2011 ökat sin försäljning med nästan 30 procent.   
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
	  

Source: Electrolux årsredovisning, 2011 
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4.6.1 Intervju med Mattias Rådström, Electrolux Stockholm den 19 april 2012, 9.15-9.45 
 
Mattias Rådström arbetar som globalt ansvarig för Electrolux konsument PR arbete. Mattias 
har arbetat på Electrolux sedan sju år tillbaka. Han har ansvar för all konsument-PR inom 
Electrolux, och med detta syftar han speciellt på produkt-PR och varumärkes-PR. Centralt i 
Stockholm är det mellan 50-60 personer som arbetar med marknadsföring, men det stora 
ansvaret ligger på de olika regionerna och länderna ute i världen. Anledningen till att 
Electrolux enligt Mattias, väljer att etablera sig på nya marknader så som exempelvis Japan är 
för att Electrolux är ett globalt företag och vill vara en spelare som finns överallt där det finns 
en möjlighet att sälja produkter. Electrolux är inget regionalt eller lokalt företag, de är ett 
globalt företag och vill därför rikta sig till alla viktiga marknader. På frågan om vad som 
påverkar valet av marknadsföringsstrategi menar Mattias att Electrolux alltid utgår från 
konsumenternas behov på de olika marknaderna. Det är där de måste börja, om det inte finns 
något behov hos kunden finns det ingen mening med att marknadsföra sina produkter. Ju mer 
Electrolux vet om sina konsumenter desto bättre är det för dem. Mattias säger också att 
kulturella skillnaderna mellan länderna är stora. Det som Electrolux försöker göra är att se till 
vad som exempelvis förenar en familj i Kina, USA och Sverige. Vilket behov har 
konsumenterna gemensamt och även se till vilka globala trender och beteende mönster som 
finns.  
 
Electrolux försöker hela tiden ligga ett steg före konsumenten för att lösa deras vardagsbehov. 
De försöker också hitta relevanta produktlösningar som är globala vilket leder till att de är 
lättare att marknadsföra. Marknadsföringen spelar en allt större roll. Mattias säger att 
investeringen för marknadsföringen har dubblats från ca 1 till 2 procent bara på några år. Han 
menar att det inte går att sätta ut en produkt på en hylla i en butik och hoppas på det bästa, 
utan för att lyckas måste varumärket och produkten marknadsföras.  
 
När vi ställer frågan om vilken marknadsföringskanal som är viktigast svarar Mattias att alla 
är lika viktiga. Det gäller att ha ett integrerat synsätt så att de sänder ut samma budskap 
genom alla de olika marknadsföringskanalerna. Informationen på internet blir allt viktigare, 
PR och digital kommunikation går allt mer hand i hand och sociala medier bara växer. Mattias 
poängterar att det viktigaste är att budskapet koordineras så att det säger samma sak och 
hänger ihop i alla medier. En marknadsföringskanal som står ut lite från de andra är internet 
och det är inte för att Electrolux tycker att den är viktigast utan det är för att konsumenterna 
har väglett dem till den. Det är inte enbart Electrolux hemsida som är viktig, även sociala 
medier som facebook och youtube blir allt viktigare.  
 
Marknadsföringen ses som en investering som måste göras för att kunna sälja produkter och 
bli lönsam. Electrolux mäter insatserna, inte enbart marknadsföringen. För att få så nöjda 
kunder som möjligt är Electrolux hemma hos konsumenter för att få reda på så mycket som 
möjligt om konsumenten och dennes behov. För att mäta kundtillfredsställelsen kan 
Electrolux exempelvis se till hur många som ringer in och mailar in och är missnöjda. Ett 
annat exempel är om Electrolux lanserat en specifik dammsugare på en specifik marknad och 
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sedan räknar de på hur många servicesamtal de får in. Ju färre samtal eller mail desto bättre är 
det. På frågan om hur viktigt det är för försäljningen att ha ett starkt varumärke svarar Mattias 
att det är väldigt viktigt. För några år sedan gjorde Electrolux en studie där de tittade på exakt 
hur mycket ett varumärke är värt. De hade sex tvättmaskiner med exakt samma prestanda, de 
såg exakt likadana ut, hade samma funktion och samma färg. Det enda som de gjorde var att 
sätta olika varumärken på tvättmaskinerna. Electrolux hade sitt eget varumärke på en 
tvättmaskin, några hade konkurrenternas varumärke och på den sjätte maskinen hade de ett 
helt okänt varumärke som de hade hittat på. Till konsumenterna ställde de frågan ”Hur 
mycket är du beredd att betala för den här tvättmaskinen?”. Det som Electrolux kom fram till 
var att det var väldigt stora skillnader mellan det okända varumärket och själva Electrolux, det 
skiljde flera tusenlappar med vad konsumenten var beredd att betala. Varumärket spelar alltså 
en väldigt stor roll för Electrolux och desto starkare varumärke, desto högre pris kan sättas på 
produkten, vilket leder till att desto mer pengar kan tjänas. Mattias säger att konsumenter ofta 
tar ett känslomässigt beslut, om konsumenten har haft Electrolux innan känner de sig trygga 
med det och vill fortsätta, även om de tror att de tar ett rationellt beslut.  
 
Electrolux har mellan 30-40 olika aktiva varumärken där Electrolux är det enda globala. De 
andra är regionala eller lokala. Ett exempel är Electro-Helios som är ett varumärke specifikt 
för Sverige. Det är viktigt att positionera mot olika konsumentgrupper då de inte kan sälja 
samma varumärke till samma målgrupp.  
 
Eftersom Mattias arbetar inom PR ger han exempel på två globala kampanjer inom detta 
område. Electrolux har sedan tio år tillbaka en designtävling för studenter som heter ”Design 
lab”. De får in flera tusentals bidrag varje år men endast tio går till final. Det utses en vinnare 
av en extern jury. Detta leder till mycket publicitet i sociala medier, TV etc. Electrolux vill 
kopplas ihop med design och detta är till stor hjälp för dem. En annan kampanj som de har 
haft var ”Vac- from- the- sea”. Grundidén var att de ville marknadsföra Electrolux 
miljövänliga dammsugare. Kampanjen gick ut på att förmedla till konsumenterna att 70 
procent av dammsugarna var gjorda av återvunnen plast. Det finns en mängd plast i havet 
menar Mattias och en del av detta tog Electrolux upp ur havet och byggde en 
konceptdammsugare och genom detta fick Electrolux stor uppmärksamhet i sociala medier. 
Deras miljövänliga dammsugare, eller som Mattias kallar dem gröna dammsugare, fick mer 
uppmärksamhet och de sålde överlag fler dammsugare till konsumenter. Dessa kampanjer 
kopplar också till vad som Electrolux vill att konsumenter ska tänka på när de hör namnet 
Electrolux, miljö, design och innovation. Några tillväxtmarknader som Mattias ser som 
intressanta är exempelvis, Latinamerika, Nord Afrika, Mellanöstern, delar av Asien och 
Ryssland. Han påpekar dock att Electrolux är ett globalt företag som ser en styrka i att ha en 
global position. Alla marknader är lika viktiga för att fortsätta stärka Electrolux som 
varumärke. 
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4.6.2 Intervju med Paul Palmstedt, Electrolux Stockholm den 20 april 2012, 11.30 – 
12.00 
 
Paul Palmstedt arbetar som informationschef för sektorn small appliances och har jobbat på 
Electrolux sedan 1996. Som informationschef arbetar Paul med hela världen. Inom sektorn 
small appliances arbetar 2500 personer och ungefär 10 procent av dessa arbetar med 
marknadsföring.  Att veta exakt hur många som arbetar med marknadsföring på Electrolux i 
Sverige och runt om i världen menar Paul är svårt, han gör en kvalificerad gissning på att det 
sitter ungefär 30 – 40 personer som jobbar direkt med marknadsföring i Sverige. Dessa jobbar 
främst med Europa. I resten av världen tror Paul att det sitter ungefär 200-300 personer. 
Electrolux etablerade sig i Australien och Nya Zeeland redan på 1930- talet. År 1936 byggde 
Electrolux en fabrik i Australien som tillverkade dammsugare. Att Electrolux valt att etablera 
sig på dessa marknader berodde på att det var västerländska marknader med västerländska 
städvanor där många använde sig av dammsugare. På dessa marknader fanns därför ett behov 
av dammsugare vilket det inte gjorde på andra marknader, som till exempel på den kinesiska 
marknaden som då var en helt sluten marknad. Det var inte förrän 1994 som Electrolux 
etablerade sig på den kinesiska marknaden. Då hade marknaden öppnats upp och Electrolux 
såg redan då att det var en stor marknad med stora möjligheter till tillväxt. I Japan och 
Sydostasien var Electrolux som företag tidiga att etablera sig. Redan på 1930-talet såldes 
produkter genom direktförsäljning, ”door to door”. Då såldes produkterna via försäljare som 
åkte runt på mopeder. Vid denna tidpunkt såldes endast dammsugare och andra produkter 
inom sektorn för small appliances, då större vitvaror var för stora att frakta. Det var på 1970-
talet som Electrolux började sälja större vitvaror såsom tvättmaskiner i Sydostasien, då via 
återförsäljare. Även i Nordamerika sålde Electrolux dammsugare redan på 1930 – talet.  
 
Av den totala dammsugarförsäljningen sker 30 procent i Nordamerika. Marknaderna i 
Sydostasien, Kina, Australien, Nya Zeeland och Japan redovisas inte separat utan går under 
samlingsnamnet Asia Pacific och utgör ca 12-14 procent av den totala 
dammsugarförsäljningen. Electrolux delar in sina marknader i fyra regioner; Europa, 
Nordamerika, Asia Pacific och Latinamerika. Inom varje region sitter det en regionchef och 
det är han/hon som tillsammans med marknaden bestämmer vilka marknadsföringsstrategier 
som ska användas på de olika marknaderna. Beslutet om marknadsföringsstrategi tas alltså på 
regionalnivå. Regioncheferna måste dock få godkänt från sektorledningen. Detta görs i stora 
drag vid årsplaneringen.  
 
Valet av marknadsföringsstrategi skiljer sig åt mellan marknaderna. Paul menar att det hänger 
på ett antal faktorer. För det första säljer Electrolux produkter under andra varumärken än 
Electrolux på de olika marknaderna. Till exempel säljer Electrolux dammsugare under 
varumärkena AEG i Tyskland och Eureka i USA. För det andra säljer Electrolux olika 
produkter på olika marknader. Detta beror främst på kulturella skillnader, som att 
konsumenter har olika städvanor, köpkraft, traditioner etc. I USA och Storbritannien är det till 
exempel vanligast med upprättstående dammsugare. På andra marknader, så som i Sverige, är 
det mer vanligt med liggande dammsugare som i allmänhet är mindre. Paul menar att valet av 
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marknadsföringsstrategi även kan bero att Electrolux ser potential till tillväxt. De väljer oftast 
att satsa mer på marknader där de ser en större möjlighet att växa.  Ekonomiska förhållanden 
spelar också in. Electrolux kan inte lansera en premium-dammsugare på en marknad som inte 
har de ekonomiska förutsättningarna, då finns det ingen marknad. Konkurrenter är också en 
mycket viktig faktor som Electrolux tittar på hela tiden.  
 
Vilka marknader som Electrolux satsar mest resurser på inom marknadsföring varierar. I år 
satsar Electrolux mer på den japanska marknaden eftersom de ska lansera en ny produkt där. 
Japan är en stor marknad där konsumenterna betalar bra och priserna på dammsugare är höga, 
vilket är lönsamt. Därför har Electrolux valt att satsa där. Marknadsföringen är en mycket 
viktig del vid försäljning av produkter. Utan den skulle vi inte kunna sälja våra produkter 
menar Paul. Med marknadsföring i detta fall kan också menas att Electrolux överhuvudtaget 
finns i butiken. Närvaro, är väldigt viktigt för Electrolux. Om vi inte finns i någon butikskedja 
säljer vi ingenting menar Paul. Det förekommer ofta att återförsäljare avlistar företag från 
butikskedjan. Det är viktigt för Electrolux att finnas i en butikskedja eftersom mycket av 
marknadsföringen sker där. I butiken spelar den visuella marknadsföringen en stor roll som, 
förpackning, demonstrationer och att produkten står på en bra och välorganiserad yta. Nästan 
viktigaste av allt menar Paul är att det finns butikssäljare som är dammsugarexperter. Detta 
kan variera mycket.  Innan konsumenten kommer in i butiken är det också viktigt att finnas på 
internet. Electrolux säljer merparten av sina produkter till återförsäljare. I USA och 
Storbritannien säljs vissa produkter direkt till kunden via webbshop och i många länder säljer 
Electrolux även dammsugartillbehör via internet. Electrolux når ut till kunder med 
information om nya produkter med hjälp av ett antal olika markandsföringskanaler. Enligt 
Paul är butikskampanjer den viktigaste marknadsföringskanalen för Electrolux, därefter 
kommer internet. TV – reklam kan ses som en viktig del av marknadsföringen i vissa länder 
som till exempel i USA, i andra länder är det mindre viktig.  
 
Electrolux mäter lönsamheten övergripande på varje marknad men att mäta lönsamheten i 
marknadsföringen är svårt. När vi gör en viss marknadsföring, kan vi fråga oss om den är 
lönsam eller inte, men jag kan inte säga att vi mäter marknadsföringens lönsamhet i någon 
större utsträckning säger Paul. På frågan om valet av marknadsföringsstrategi påverkar 
lönsamheten i varje land svarar Paul att det är tvärt om. ”Om vi ser att marknaden är lönsam 
och att det finns en kategori där vi kan sälja produkter med lönsamhet påverkar det valet av 
marknadsföringsstrategi. Där vi ser stora möjligheter med stora marginaler lägger vi ner 
mycket pengar på marknadsföringen, till exempel gör en tv-reklam som är väldigt dyr”. 
Lönsamhet och möjlighet styr alltså vilken marknadsföringsstrategi Electrolux väljer. 
Kundtillfredsställelsen mäts inte regelbundet och överallt men det görs stickprovsmässigt, till 
exempel via undersökningsföretag eller via hemsidan.  
 
Att ha ett starkt varumärke menar Paul är nästan A och O. Vi har ett antal varumärken som vi 
har haft länge på marknaderna. Att de finns kvar än idag bevisar på detta. Även om vi inte 
lägger ner så mycket pengar på att annonsera varumärken som, Progress i Tyskland eller 
Tornado i Frankrike, litar folk på dessa varumärket och de är så pass starka att de hänger kvar. 
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Electrolux säljer dammsugare under varumärket Electrolux överallt förutom i Tyskland. I 
USA säljer Electrolux dammsugare under varumärket Eureka, i Tyskland, Benelux och 
Storbritannien under varumärket AEG, i Sverige under varumärket Volta och Zanussi säljs i 
lågprissegmentet. Electrolux satsar inte lika mycket på alla varumärket. Mest resurser satsas 
på det tre största varumärkena som är Electrolux, AEG och Eureka. Det andra satsar vi nästan 
ingenting på mer än förpackning och produktmaterial generellt förklara Paul. Marknaderna i 
Sydostasien, Japan, Kina, Latinamerika och Korea ser Electrolux som tillväxtmarknader. Paul 
poängterar att även om en del marknader är mogna, ser Electrolux potential att växa och ta 
marknadsandelar.   
 
4.6.3 Intervju med Renalds Anderson och Katrina Larida, Electrolux Stockholm den 26 
april 2012, 09.15 – 10.00 
 
Renalds Anderson arbetar som financial controller för sektorn small appliances globalt. 
Renalds har arbetat på Electrolux i drygt fem år. Katrina Larida arbetar som marketing 
analysist för sektorn small appliances. Katrina arbetar till största del mot den Europeiska 
marknaden men har ibland hand om andra regioner. Katrina har arbetat på Electrolux i snart 
tre år. Inom sektorn för small appliances arbetar 2500 personer. I Stockholm är det ungefär 
15-20 personer som arbetar med marknadsföring och i resten av världen är det ungefär 80 
personer tror de. I år firar Electrolux 100 år och har under dessa år sålt 350 miljoner 
dammsugare till konsumenter världen över.  
 
Att Electrolux valt att etablera sig på marknaderna i Sydostasien, Kina, Australien, Nya 
Zeeland, Japan och Nordamerika menar Renalds och Katrina beror på att det är där 
konsumenterna och möjligheterna finns. Sydostasien är en ständigt växande marknad. 
Australien är en liten marknad mätt i befolkning men dock väldigt attraktiv för Electrolux då 
behovet för dammsugare finns där. Japan är den tredje störta marknaden i världen. Alla vill 
vara där och det vill även Electrolux. Electrolux är ett globalt företag och för att vara ett 
globalt företag måste de finnas på alla marknader där det finns ett behov. Att finnas på dessa 
marknader är därför viktigt för att behålla den globala positionen, menar Renalds och Katrina. 
Av den totala dammsugarförsäljningen sker 8-10 procent i Sydostasien, 20 procent i 
Australien och Nya Zeeland och 10 procent i Nordamerika. I Kina är andelen 
dammsugarförsäljning ganska liten, under 1 procent, dock finns det möjligheter att växa på 
den kinesiska marknaden. Efter att dammsugaren Ergorapido lanserades i Japan ökade 
försäljning från i stort sätt 0 till 30 procent under bara ett år för just denna produkt. Av den 
totala dammsugarförsäljningen sker dock endast 5 procent i Japan.  
 
Besluten om vilka marknadsföringsstrategier som ska användas på de olika marknaderna sker 
i tre nivåer; globalt, regionalt och lokalt. Huvudsakligen tas de flesta besluten av chief 
marketing officer. Det finns generella strategier inom Electrolux, som till exempel vilka 
segment de ska rikta sig mot eller vilken positionering de ska ha. Därefter tas besluten på 
lokal nivå, det är här som marknadsföringsstrategin anpassas till de olika marknaderna och 
kundernas olika preferenser. Även om det finns vissa generella strategier skiljer sig 
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marknadsföringsstrategin åt mellan de olika marknaderna. Katrina menar att detta beror på ett 
antal faktorer. Marknadsföringsstrategin kan påverkas av externa faktorer som till exempel då 
det är en lågkonjunktur. I Storbritannien innan lågkonjunkturen fanns det inte så mycket 
konkurrens på marknaden, men efter lågkonjunkturen blev konkurrensen allt hårdare. Katrina 
menar att det då är viktigt att sticka ut och komma med nya PR-strategier.  
 
Electrolux är ett ganska traditionellt företag med någorlunda traditionella strategier. Idag 
växer sociala medier och detta måste Electrolux anpassa sig till. Anpassning måste även ske 
då olika kampanjer översätts till olika språk i olika länder. Kulturella mönster spelar en stor 
roll i valet av marknadsföringsstrategi. I Sverige är det till exempel ok att ha en manlig aktör i 
en tv–reklam för en dammsugare. Däremot måste det vara en kvinna i Frankrike. Indien är en 
marknad där de flesta konsumenter som har pengar, har en städerska. Det gör att de ej 
behöver en dammsugare. På grund av kulturen är denna marknad därför en utmaning för 
Electrolux. Ekonomiska förhållanden spelar in då vissa marknader, beroende på dess 
utveckling, har så kallade premium segment medan andra är mer basic-marknader.  
 
Marknadsföringen är en väldigt viktigt del vid försäljningen av produkter. Renalds och 
Katrina menar att produkterna inte säljer av sig själva. Det är viktigt att marknadsföra 
produkten bra och att sticka ut med tanke på konkurrensen på marknaden. Att investera i 
design och hur produkten framställs i butik osv. är därför viktigt. Vid nya lanseringar av 
produkter är det viktigt att marknadsföra mot återförsäljaren, eftersom det är de som 
bestämmer hur många produkter de vill köpa och hur produkten ställs ut i butik. Vid nya 
lanseringar är det viktigt att produkten framställs på ett bra sätt för att kunder ska 
uppmärksamma den.   
 
Electrolux säljer merparten av sina produkter till återförsäljare. Vissa dammsugartillbehör 
säljs direkt till konsumenter. Dammsugare kan även säljas direkt till affärskonsumenter som 
till exempel byggföretag. Renalds och Katrina menar att då Electrolux är ett globalt företag 
lönar det sig inte att sälja produkterna direkt till konsumenterna. Idag finns det mängder av 
återförsäljare på marknaden och för att vara ett ledande företag är det viktigt att ha en bra 
relation till dem. För att nå ut med information om nya produkter använder Electrolux olika 
typer av marknadsföringskanaler. Vanligtvis används tv-reklam, butikskampanjer och 
annonsering. Relationsmarknadsföring används mot återförsäljare då det, som tidigare 
nämnts, är viktigt att bygga en stark relation med dem. Electrolux hemsida är viktig del av 
Electrolux försäljning. Idag använder sig många konsumenter av internet då beslutet om 
produktinköp tas. Electrolux anser därför att det är viktigt att konsumenten lätt kan hitta 
information om nya produkter och deras egenskaper på internet.  
 
Electrolux satsar olika mycket resurser på marknadsföringen på de olika marknaderna. I år 
satsar de mer på den japanska marknaden då en ny dammsugare lanserats där. Även på den 
amerikanska marknaden satsar Electrolux mycket eftersom många nya lanseringar skett på 
denna marknad. Att mäta lönsamheten i marknadsföringen är väldigt svårt. Renalds menar att 
det är många aspekter som spelar in. Ett exempel kan vara då en tv-reklam lanseras och det är 
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soligt väder. De flesta väljer då att vara ute och tv-reklamen blir därför inte sedd av så många 
konsumenter. Då det var jordbävning i Japan var många utan elektricitet och därav var 
efterfråga på dammsugare låg. Katrina menar att Electrolux istället mäter hur starkt Electrolux 
varumärke är. De använder sig av så kallade scorecards för att mäta detta. Först mäts 
medvetenhet, sedan kännedom och till sist övervägande. Är konsumenten villig att köpa 
Electrolux produkter? Vilka varumärken känner de till och vilka kan de tänka sig köpa? 
Denna information används som en riktlinje för vilken marknadsföringsstrategi som ska 
användas. Scorecards används även för att mäta kundtillfredsställelsen.  
 
Att ha ett starkt varumärke är väldigt viktigt för Electrolux. Att Electrolux har sålt 
dammsugare i 100 år är ett bevis på detta. Folk litar på varumärket. Electrolux säljer 
dammsugare under olika varumärken på olika marknader. Dammsugarna delas in i tre olika 
segment, premium segmentet; AEG och Electrolux, medel- segmentet; Electrolux och bas- 
segmentet; Zanussi. Vilka märken som säljs på de olika marknaderna beror på regionen. AEG 
är från början ett Tyskt företag som Electrolux köpte upp och är därför ett välkänt märke i 
Tyskland. Likaså är Zanussi, som tidigare varit ett Italienskt företag, ett välkänt märke i 
Italien. I USA säljs dammsugarna under varumärket Eureka. Electrolux investerar mest i 
premium segmentet.  
 
Då Electrolux lanserade dammsugaren Ultra One fick den mycket bra recensioner och 
dammsugaren förknippades med innovation, funktionalitet och design, detta i sin tur stärkte 
Electrolux varumärkesimage ytterligare. Electrolux vill att deras kunder ska förknippa 
Electrolux varumärke med produkter som gör deras vardag lite enklare. Electrolux ser stor 
tillväxtpotential, mestadels på tillväxtmarknader såsom Kina och Indien men även på mogna 
marknader så som Japan där de ser möjligheten att ta marknadsandelar genom lansering av 
nya produkter.  
 
4.6.4 Intervju med Tobias Hägglöv, Electrolux Stockholm, den 30 april 2012, 11.00-11.45 
 
Tobias är anställd som Chief Business Analyst Investor Relations på Electrolux sedan fyra år 
tillbaka. Han tror att det är ungefär ett 40-tal som arbetar i Stockholm med marknadsföring av 
dammsugare och i resten av världen ett par hundra. På frågan varför Electrolux har valt att 
etablera sig i Sydostasien, Kina, Australien, Nya Zeeland, Japan och Nordamerika svarar han 
att det är lite olika från land till land. Electrolux och Nordamerikas historia går långt tillbaka i 
tiden likaså historien med Australien och Nya Zeeland. Electrolux har länge haft ett starkt 
varumärke för dammsugare i Nordamerika och på senare tid har de också valt att bygga på 
varumärkespositionering på vitvaror.  
 
Ambitionen för Electrolux är att vara ett globalt företag. Sydostasien, Kina och Japan ligger 
högst upp på agendan för tillväxtstrategi enligt Tobias. Det är lättare att växa på 
tillväxtmarknader än på de mogna marknaderna. På de mogna marknaderna som exempelvis 
Nordamerika behöver Electrolux ta marknadsandelar från konkurrenter för att växa vilket inte 
alltid är så lätt och ofta väldigt kostsamt. På de mogna marknaderna är marknadsandelarna 
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ofta satta medan de inte är det på tillväxtmarknaden. Japan är en mogen marknad och de 
ligger i topp fem i världen på försäljningsvärde av dammsugare och vitvaror. Electrolux har 
historiskt sett haft en liten exponering i Japan men det finns stor potential till tillväxt med 
Electrolux kunnande om dammsugare på den japanska marknaden. Tobias anser att det finns 
stora möjligheter att skräddarsy dammsugare till den japanska marknaden då efterfrågan på 
mindre, väldigt dyra dammsugare som passar in i de små japanska hemmen ökar.  
 
Tobias tror att marknadsföringsstrategin baseras på de regionala marknaderna. En konsument 
i Thailand är annorlunda är en konsument i Japan och Electrolux måste anpassa sig efter det. 
Det huvudsakliga varumärket som Electrolux jobbar med är just Electrolux och det 
varumärket investeras globalt. Det är ett globalt premium varumärke som konsumenten ska 
känna igen, men det är inte direkt standardiserat. Hur Electrolux försöker locka till sig kunder 
till butikerna är väldigt lokalt menar Tobias. Ett exempel är då Electrolux i Sverige köpte in 
en extra yta hos återförsäljaren för att visa att dammsugaren Ultra-One utsetts till den bästa 
dammsugaren någonsin av råd och rön.  
 
Tobias menar att det är många faktorer som påverkar valet av marknadsföringsstrategi där 
ekonomiska och kulturella aspekter tillsammans med konkurrenter är de viktigaste faktorerna. 
I exempelvis Japan är det kultur och de ekonomiska förhållanden som Electrolux anpassas till. 
De vill ha små men exklusiva dammsugare medan i USA ska det vara upprättstående 
dammsugare som är stora och låter mycket. De politiska förutsättningarna är inte så viktiga, 
det går bra att operera på marknaden ändå menar han. Konkurrenter är alltid ett hot och det är 
en ständig tävling om marknadsandelarna. Marknadsföringen är en väldigt viktig del vid 
försäljning av produkter för Electrolux menar Tobias. Det är viktigt att produkten syns i 
butiken och att produkten upplevs som bra av konsumenten. Det är viktigt att rikta in sig på 
mottagaren och koppla ihop produkt och budskap så att det finns ett samband i alla de olika 
marknadsföringskanalerna. På frågan om Electrolux säljer produkterna direkt till kund eller 
återförsäljare svarar Tobias att det är till återförsäljare. Dock i Sverige säljer Electrolux 
tillbehör till exempelvis dammsugare via hemsidan. Den viktigaste marknadsföringskanalen 
är butikskampanjer. Butikskampanjer är ofta väldigt effektivt. Tv-reklam är effektivt, dock 
väldigt kostsamt. Tobias menar att Electrolux hemsida spelar en viktig roll. Dock blir detta en 
balansgång, om Electrolux skulle sälja varor via hemsidan blir företaget konkurrenter till sina 
återförsäljare. Därför kan det i många fall vara bättre att använda hemsidan till att 
marknadsföra och ge möjligheten att läsa om produkten.  
 
När vi ställer frågan om hur Electrolux mäter lönsamheten på respektive marknad svarar 
Tobias att de har en intern modell för hur Electrolux försöker mäta lönsamheten på varje 
marknad. Han säger också att det är svårt att exakt mäta vad själva marknadsföringen bidragit 
med. Ofta är fallet att om Electrolux är lönsamma på en marknad ges det utrymme för större 
marknadsföringssatsningar, vilket i sig ökar lönsamheten. Electrolux mäter ofta 
kundtillfredsställelsen innan de lanserar en produkt. De tar ut olika testgrupper och där 
konsumenten får berätta vad de tycker om produkten och hur mycket de skulle kunna tänkas 
betala för den. Om testgruppen sedan är nöjd med produkten tillverkas produkten i större 
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skala och säljs sedan till återförsäljare. Den marknad som det satsas mest resurser på just nu 
är Japan men också USA eftersom det är ett så pass stort land. Brasilien är också ett land där 
det satsas mycket eftersom Electrolux är nummer ett där.  
 
På frågan om det är viktigt att ha ett starkt varumärke för försäljningen svarar Tobias att det är 
väldigt viktigt. Genom att ha ett starkt varumärke kan Electrolux ta ett högre pris och därmed 
göra en större vinst på produkten. Electrolux är det övergripande märket som säljs men i 
Europa är några andra exempel AEG, Volta, Tornado och i USA finns det exempelvis Bean 
och Eureka. Det är inte lika mycket marknadsföring som satsas på alla varumärken. Det satsas 
mest på Electrolux och en del på AEG i Tyskland och Eureka i USA. På frågan om 
varumärkesstärkande kampanjer som varit framgångsrika svarar han att kampanjen för 
dammsugaren Ultra-One var väldigt framgångsrik. Enligt Tobias vill Electrolux att kunden 
ska koppla design, hållbarhet och miljö med Electrolux.  
 
Där det finns en stor tillväxtpotential för Electrolux är tillväxtmarknaderna, Kina, Afrika, 
Mellanöstern, Sydostasien och Latinamerika. Japan är en mogen marknad men där finns stor 
potential för att växa. Indonesien och Indien är enorma länder med stor population dock är de 
inte så utvecklade, men det finns en enorm potential. Electrolux vill vara med på resan och ta 
marknadsandelar.        
	  
4.7 Skiljer sig valet av marknadsföringsstrategi åt på de olika marknaderna? 
 
Respondenterna är överens om att de kulturella skillnaderna mellan länderna är stora. 
Konsumenterna på de olika marknaderna har olika städvanor, köpkraft och traditioner. På 
grund av detta säljer Electrolux dammsugare under olika varumärken och design på de olika 
marknaderna. En annan faktor som respondenterna tar upp är ekonomiska förhållanden. 
Genom att dela upp marknaderna i premium-, medel- och bas-segment kan Electrolux möta 
konsumenternas olika behov. Konkurrens är också en faktor som Electrolux hela tiden arbetar 
med. Respondenterna menar att Electrolux hela tiden behöver vara innovativa och komma på 
nya lösningar för att ta marknadsandelar. Enligt respondenterna har de politiska faktorerna 
inte så stor inverkan på valet av marknadsföringsstrategi. Då Electrolux är ett globalt företag 
menar respondenterna att de måste finnas på alla marknader där det finns ett behov. 
Electrolux behöver ständigt utveckla nya marknadsföringsstrategier. För att hålla en global 
position söker Electrolux sig till nya marknader där de ser stor potential till tillväxt som 
exempelvis Sydostasien och Japan.   
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5. ANALYS 
	  

detta kapitel analyseras den data som har samlats in genom intervjuer och från 
Electrolux årsredovisning från 2011. Utifrån den insamlade data besvaras 
problemformuleringarna. 	  

	  
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 
	  
5.1 Är det mest vanligt att standardisera eller anpassa marknadsföringsstrategin inom 
Electrolux?  
 
Då multinationella företag etablerar sig i utlandet måste de tänka på till vilken grad de ska 
använda sig en standardiserad eller anpassad marknadsföringsstrategi (Vrontis, Thrassou & 
Lamprianou, 2009). Det är många faktorer som påverkar detta val. Då vi har utgått från 
marknadsföringsmixen har vi tittat på till vilken grad Electrolux standardiserar eller anpassar 
produkten, platsen, påverkan och priset.  
 
5.1.1 Standardisering 
 
Enligt Papavassiliou och Stathakopoulos i Vrontis och Kitchen (2005) kan fördelen med att 
använda en standardiserad marknadsföringsstrategi vara att multinationella företag kan hålla 
en konsekvent bild och varumärkesidentitet på en global basis. Ambitionen för Electrolux är 
att vara ett globalt företag. Deras huvudsakliga varumärke Electrolux investeras globalt och är 
ett globalt premium varumärke som konsumenterna lätt ska känna igen. Även om det inte är 
direkt standardiserat används en grad av standardisering för att varumärket ska vara igenkänt 
världen över. Detta görs främst vid globala kampanjer såsom till exempel ”vac-from-the-sea”. 
Papavassiliou och Stathakopoulos i Vrontis och Kitchen (2005) menar att med standardisering 
blir det möjligt att dra fördelar av stordriftsfördelar inom produktion och erfarenhet. Det är 
viktigt för Electrolux att utveckla produkter baserade på globala trender. Genom att hitta 
globala produktlösningar blir det lättare att marknadsföra menar Mattias Rådström. Det leder 
dock inte enbart till större effektivitet inom produktutveckling och marknadsföring utan även 
inom produktion då färre produktplattformar blir nödvändiga. Med den grad av 
standardisering som används inom Electrolux är det alltså möjligt att dra dessa fördelar.   
 
5.1.2 Anpassning 
 
Även om Electrolux är ett globalt företag lägger de mycket fokus på att skapa och utveckla 
produkter som möter kundernas behov genom att skräddarsy produkterna till de olika 
marknaderna. I intervjun med Tobias Hägglöv säger han att hur Electrolux försöker locka till 
sig kunder i butiker är väldigt lokalt. Katrina Larida förklara att det finns generella strategier 
inom Electrolux som till exempel vilka segment de ska rikta sig mot eller vilken positionering 

I 
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de ska ha. Därefter tas besluten på lokal nivå och det är här som marknadsföringsstrategin 
anpassas till de olika marknaderna och kunders olika preferenser. Electrolux använder sig 
alltså av att anpassa marknadsföringsstrategin på lokal nivå. Enligt Therodosiou & Leonidou 
(2003) används en anpassad marknadsföringsstrategi då företag vill uppnå långsiktig vinst 
med ökad försäljning. Detta gör Electrolux då de exempelvis ser att det finns stora 
möjligheter i att öka försäljningen genom att skräddarsy dammsugare till den japanska 
marknaden. Då den skräddarsydda dammsugaren Ergorapido lanserades i Japan ökade 
försäljningen från i stort sett 0 till 30 procent under bara ett år. Detta går alltså emot Levitts 
teori om total standardisering.  
 
5.1.3 Standardisering och anpassning  
 
Enligt Douglas & Wind (1987) är likheter i kundbeteende ofta begränsade till enstaka 
segment. I de flesta fall är olikheter mellan länder vanligare. Genom att använda sig av både 
en standardiserad och anpassad marknadsföringsstrategi är det möjligt för företag att dra 
fördelar av standardisering men också att anpassa i den mån som behövs för att uppfylla 
kunders preferenser i olika länder. Som tidigare nämnts investerar Electrolux mest i deras 
globala varumärke Electrolux, som säljs inom premium segmentet. Electrolux säljer 
dammsugare under varumärket Electrolux på nästan alla marknader och varumärket är 
igenkänt världen över. Här används alltså en viss grad av standardisering. De andra 
varumärkena som säljs på de olika marknaderna beror sedan på regionen.  Till exempel säljs 
dammsugare under varumärket AEG i Tyskland. AEG var tidigare ett tyskt företag som 
Electrolux köpte upp och det är därför ett välkänt märke i Tyskland. På detta sätt drar 
Electrolux fördelar av att investera i Electrolux på global basis, då varumärket blir igenkänt 
av konsumenter världen över, för att sedan anpassa dammsugarna till de olika regionerna och 
kundernas olika preferenser för att öka försäljningen.   
 
5.1.4 Marknadsföringsmixen 
 
5.1.4.1 Pris 
 
Enligt Kotler et al. (2008) är priset den summa som kunden behöver betala för att erhålla 
produkten. Electrolux säljer dammsugare inom tre olika segment, premium segmetet, medel- 
segment och bas- segmentet.  Priserna på dammsugarna variera mellan de olika segmenten. 
Inom premium segmentet säljs dammsugarna under varumärken Electrolux och AEG, dessa 
dammsugare är oftast dyrare. Inom medel- segmentet säljs dammsugarna under varumärket 
Electrolux och inom bas- segmentet under till exempel Zanussi. Bas – segmentet riktar sig till 
lågprissegmentet och dessa dammsugare är oftast billigare. Beroende på landets ekonomiska 
utveckling säljer Electrolux olika dammsugare på de olika marknaderna. I intervjun med 
Mattias Rådstöm menar han att det är viktigt att positionera mot olika konsumentgrupper då 
de inte kan sälja samma varumärke till samma målgrupp. Electrolux kan till exempel inte 
lansera en premium–dammsugare på en marknad som inte har de ekonomiska 
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förutsättningarna, då finns det ingen marknad. Enligt Buzzell, Quelch & Bartlett (1995) kan 
det vara svårt att standardisera då världens länder befinner sig i olika utvecklingsstadier. En 
produkt som anses vara billig på en plats kan anses vara en lyxprodukt på en annan. Birnix & 
Bowman (2007) menar att på grund av ekonomisk utveckling är det nödvändigt för 
multinationella företag att anpassa marknadsföringen. Detta bekräftas här då priset på 
dammsugarna anpassas till de olika marknaderna beroende på landets ekonomiska 
förutsättningar.   
 
5.1.4.2 Produkt 
 
Med produkt menas att utveckla rätt produkt för den utvalda marknaden (McCarthy & 
Perreault, 1984). Electrolux produkter är utvecklade för att möta kundernas behov och 
efterfråga. Mattias Rådström menar att det är väldigt viktigt att alltid utgå från 
konsumenternas behov på de olika marknaderna. Det är där vi måste börja, om det inte finns 
något behov hos kunden finns det ingen mening att marknadsföra produkten. Mattias menar 
vidare att de kulturella skillnaderna mellan länderna är stora. Enligt Lipman i Vrontis (2003) 
är det, trots ökad globalisering, fortfarande stora skillnader mellan länders kulturer. Genom att 
då marknadsföra en och samma produkt överallt kan det skrämma bort företagets kunder. 
Johansson (2009) menar även han att det är viktigt att anpassa produkten så att den är unik för 
varje marknad. Electrolux uppmärksammar, baserat på kunders preferenser, att det finns 
regionala skillnader mellan dammsugardesign. I de flesta delar av världen säljer Electrolux 
såkallade liggande dammsugare, medan i länder såsom USA och Storbritannien efterfrågar 
konsumenterna upprättstående dammsugare. I Sydostasien lanserade Electrolux i år 
dammsugare, Dynamica, som är en liten, lätt, sladdlös handdammsugare. Denna 
handdammsugare ses som ett hygieniskt alternativ till sopkvasten som fortfarande är vanlig i 
dessa regioner. Vilken marknadsföringsstrategi som Electrolux använder på de olika 
marknaderna skiljer sig alltså åt beroende på konsumenternas olika städvanor och traditioner.  
 
5.1.4.3 Plats 
 
Med plats menas att få den rätta produkten till den rätta marknaden (Kotler, Armstrong, Wong 
& Saunders 2008). Att Electrolux valt att etablera sig på marknaderna i Sydostasien, Kina, 
Australien, Nya Zeeland, Japan och Nordamerika menar Renalds Anderson och Katrina 
Larida i intervjun, beror på att det är där konsumenterna och möjligheterna finns. Electrolux 
är ett globalt företag och för att vara ett globalt företag måste de finnas på alla marknader där 
det finns ett behov. Att finnas på dessa marknader är därför viktigt för att behålla den globala 
positionen anser Renalds och Katrina. Andelen av den totala dammsugarförsäljningen på 
dessa marknader skiljer sig åt.  
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5.1.4.4 Påverkan 
 
Påverkan innehåller personlig försäljning, massförsäljning och försäljningspåverkan. Detta 
kan även betyda aktiviteter som förmedlar fördelarna med produkten, så att målgruppen vill 
köpa den (Kotler et al, 2008). I Nordamerika, Australien och Nya Zeeland har Electrolux varit 
etablerade sedan 1930-talet och på dessa marknader är försäljningen av dammsugare ganska 
stor. På dessa marknader har de länge funnits en efterfrågan på dammsugare och idag är 
konkurrensen hård, vilket Electrolux måste anpassa sig till.  För att vara nummer ett på den 
nordamerikanska marknaden lägger Electrolux därför ner ganska mycket resurser på 
marknadsföringen. Även i Japan och Sydostasien etablerade sig Electrolux på 1930-talet. 
Även om Japan är en mogen marknad ser Electrolux att det, med hjälp av deras skräddarsydda 
dammsugare Ergorapido, finns stora möjligheter att växa och ta marknadsandelar på denna 
marknad. Med hjälp av att anpassa produkten till den japanska marknaden ser Electrolux 
alltså stora möjligheter att växa. Även i Japan satsar Electrolux därför mycket på 
marknadsföringen. Enligt Buzzell, Quelch & Bartlett (2005) kan de vara svårt att 
standardisera marknadsföringen då vissa produkter är i olika utvecklingsstadier i olika länder. 
I intervjun med Tobias Hägglöv menar han exempelvis att Indien och Indonesien är enorma 
länder med stor population men inte så utvecklade. Då länderna inte är så utvecklade 
använder inte så många dammsugare och efterfrågan är därför fortfarande låg. Electrolux ser 
dock stor tillväxtpotential på dessa marknader i framtiden.  
 
Kanso & Kitchen (2004) menar att användningen av standardiserad reklam är när samma 
reklammeddelande används i nästan alla länder utan att skilja på de olika kulturerna. Medan, 
lokaliserad, alltså anpassad, marknadsföring ändrar reklammeddelandet för att passa in i de 
olika länderna. Electrolux använder sig av olika marknadsföringskanaler för att nå ut till 
kunder med ny information om produkter.  Att ha ett integrerat synsätt så att de sänder ut 
samma budskap genom alla de olika marknadsföringskanalerna är viktigt för Electrolux. 
Electrolux har ganska traditionella strategier men då informationen på internet blir allt 
viktigare menar Katrina Larida att Electrolux måste anpassa sig till detta. Anpassning måste 
ske då olika kampanjer översätts till olika språk i olika länder. I intervjun med Paul Palmstedt 
menar han att tv-reklam kan ses som en viktig del av marknadsföringen i vissa länder som till 
exempel i USA, i andra länder är det mindre viktigt. Kotler (1986) menar att viss tv-reklam 
kan anses vara passande i vissa länder medan de i andra inte är tillåtna. Då Electrolux gör en 
tv-reklam för en dammsugare i Sverige är det exempelvis ok att ha en manlig aktör. I 
Frankrike ska det däremot vara en kvinna. Mycket av Electrolux marknadsföring sker ute i 
butikerna. Här spelar den visuella marknadsföringen en stor roll. Paul Palmstedt menar även 
att det är viktigt att det finns butikssäljare som är dammsugarexperter. Detta kan variera 
mycket. Hur mycket resurser Electrolux väljer att lägga på marknadsföringen varierar mellan 
marknaderna. Detta beror främst på om de ser att en marknad är lönsam. Där vi ser stora 
möjligheter med stora marginaler lägger vi ner mycket pengar på marknadsföringen, till 
exempel gör en tv-reklam som är väldigt dyr säger Paul. Hur Electrolux produkter 
marknadsförs och vilka marknadsföringskanaler som används är således olika på de olika 
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marknaderna, på grund av till exempel olika kulturer, att människor talar olika språk i olika 
länder eller att de ser att en marknad är väldigt lönsam.  
 
Alla 4 P: n är lika viktiga och behöver knytas ihop med varandra (McCarthy & Perreault, 
1984). Detta syns tydligt i Electrolux marknadsföringsstrategi då de lägger stort fokus på hela 
marknadsföringsmixen.   
 
Globalt investerar Electrolux alltså mycket i varumärket Electrolux. Även om det inte är 
direkt standardiserat sker här en grad av standardisering, då målet med satsningen är att 
varumärket ska vara igenkänt världen över. Till stor del tas beslut om vilka 
marknadsföringsstrategier Electrolux ska använda på de olika marknaderna på regional basis. 
Här anpassas marknadsföringsstrategin för att passa in på de olika marknaderna och kunders 
olika preferenser. Douglas & Wind (1987) teori om att använda både en standardiserad och 
anpassad marknadsföringsstrategi passar in på Electrolux.  
 
5.2 Vilka faktorer påverkar valet av marknadsföringsstrategi inom Electrolux för 
dammsugare? 
 
5.2.1 Externa faktorer 
 
Enligt Vrontis & Thrassou (2007) finns det många självklara olikheter mellan länder som 
påverkar multinationella företag på ett eller annat sätt. Det kan exempelvis vara språk, regler, 
klimat och ekonomisk utveckling. Den mest betydande faktorn är kulturella skillnader som 
påverkats av landets historia, utbildning, religion, etik, moral och attityder. Dessa skillnader 
måste uppmärksammas av multinationella företag för att uppnå marknadskraven på nya 
marknader. För Electrolux spelar kulturella mönster en stor roll vid val av 
marknadsföringsstrategi. Katrina Larida tar upp några exempel under intervjun på kulturella 
skillnader. I Sverige är det ok att ha en manlig aktör i en tv-reklam för en dammsugare medan 
det i Frankrike måste vara en kvinnlig aktör. Ett annat exempel är Indien som är en enorm 
marknad men där de flesta konsumenter som har pengar har en städerska, vilket gör att 
familjen inte har något behov av en dammsugare.  
 
5.2.1.1 Kulturella faktorer 
 
Electrolux säljer produkter under andra varumärken än Electrolux på de olika marknaderna. 
Enligt Paul Palmstedt beror detta till största del på de kulturella skillnaderna mellan länderna. 
Konsumenter har olika städvanor, köpkraft och traditioner. I USA och Storbritannien är det 
till exempel mest vanligt med upprättstående dammsugare medan på andra marknader som till 
exempel Sverige, är det vanligast med liggande dammsugare. Electrolux utgår alltid från 
konsumenternas behov på marknaden. Mattias Rådström menar att om det inte finns något 
behov hos kunden finns det ingen mening med att marknadsföra sina produkter. En strategi 
som enligt Hofstede & Bond (1988) används för att hitta mönster i värderingar och normer 
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kallas ”matching samples”. Människor från olika länder som är så lika som möjligt inom alla 
aspekter av livet, jämförs. Electrolux försöker se till vad som förenar en familj i USA, Kina 
och Sverige. Vilket behov de har gemensamt och även se till vilka globala trender och 
beteendemönster som finns. Electrolux försöker hitta relevanta produktlösningar som är 
globala vilket leder till att de är lättare att marknadsföra. Detta kan vi se som en form av 
”matching samples”. 
 
5.2.1.2 Ekonomiska faktorer 
 
Det som också påverkar multinationella företags marknadsföringsstrategi är faktorer som 
länders BNP per capita och den ekonomiska utvecklingen på marknaden enligt Vrontis & 
Vronti (2004). Paul menar att Electrolux inte kan lansera en premium-dammsugare på en 
marknad som inte har de ekonomiska förutsättningarna, då finns det ingen marknad. Den 
japanska marknaden är ett bra exempel på detta. I Japan efterfrågas det exklusiva, dyra men 
små dammsugare. Renalds Anderson och Katrina Larida påpekade under intervjun att efter att 
dammsugaren Ergorapido lanserades i Japan ökade försäljningen från i stort sett 0 till 30 
procent på bara ett år för just denna produkt. Lågkonjunktur kan också ändra de ekonomiska 
förutsättningarna som exempelvis under lågkonjunkturen i Storbritannien. Innan 
lågkonjunkturen fanns det inte så mycket konkurrens på marknaden, men efter 
lågkonjunkturen blev konkurrensen allt hårdare. Då är det extra viktigt att sticka ut och 
komma med nya PR-strategier. Paul Palmstedt menar att valet av marknadsföringsstrategi 
också kan bero på var det finns potential till tillväxt. Electrolux väljer oftast att satsa mer på 
marknader där det finns en större möjlighet att växa.  
 
5.2.1.3 Politiska faktorer 
 
Politiska faktorer kan också påverka multinationella företag. Enligt Hollensen (2007) är den 
politiska risken lägre i länder som historiskt ansetts som stabila. När Electrolux på 1930-talet 
etablerade sig i Australien och Nya Zeeland fanns det ingen möjlighet att etableras på den 
kinesiska marknaden eftersom den då var helt sluten. Det var först år 1994 som Electrolux 
kunde etablera sig på den kinesiska marknaden. Då hade marknaden öppnats upp och 
Electrolux såg stora möjligheter till tillväxt. Electrolux ser dock inte att de politiska faktorerna 
påverkar dem speciellt mycket.  
 
5.2.1.4 Miljö 
 
Det blir allt viktigare för multinationella företag att finna miljövänliga alternativ och 
inkludera dessa i deras marknadsföringsstrategi. Dock är den generella tron enligt Johnson & 
Turner (2004) att miljövänliga alternativ ofta leder till högre kostnader och lägre vinst för 
företaget. Detta är något som Electrolux ständigt arbetar med. Under intervjun med Mattias 
Rådström berättade han om en av Electrolux kampanjer, ”Vac-from-the-sea”. Från början 
ville Electrolux marknadsföra sin nya miljövänliga dammsugare. De ville förmedla till 
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konsumenterna att 70 procent av dammsugarna var tillverkade av återvunnen plast. Electrolux 
hade då tagit upp plast från havet för att sedan bygga en konceptdammsugare. Genom att de 
gjorde detta fick de enorm publicitet i sociala medier. Deras miljövänliga dammsugare eller 
”gröna dammsugare” fick mer uppmärksamhet och överlag sålde Electrolux fler dammsugare 
till konsumenter. Detta motsäger sig det som Johnson & Turner (2004) menar med att 
miljövänliga alternativ ofta leder till högre kostnader och lägre vinst. 
 
5.2.1.5 Resurser 
 
Enligt Douglas & Wind (1987) påverkas multinationella företags marknadsföringsstrategi av 
tillgängligheten och kostnaden av material, arbetskraft och andra resurser på olika marknader. 
Det kan vara relaterat till produktdesign eller material till paketering. Electrolux har den 
största delen av produktionen i lågkostnadsregioner. Detta för att dra ner på 
produktionskostnaderna. Paul Palmstedt förklarar att den visuella marknadsföringen i butik är 
väldigt viktig så som, förpackningen, demonstrationer och att produkten står på en bra och 
välorganiserad yta. Renalds Anderson och Katrina Larida säger att det är viktigt att 
marknadsföra produkten bra och att sticka ut med tanke på all konkurrens på marknaden. Det 
är därför viktigt att investera i design och hur produkten framställs i butik. Vid nya 
lanseringar är det viktigt att produkten framställs på ett bra sätt så att kunden uppmärksammar 
den.  
 
5.2.1.6 Konkurrens 
 
Enligt Douglas & Wind (1987) skiljer sig konkurrenssituationen åt mellan olika marknader 
och då är olika typer av strategier nödvändiga att applicera för att konkurrera mot andra 
företag. I intervjun med Tobias Hägglöv menar han att konkurrenter alltid är ett hot och det är 
en ständig tävling om marknadsandelarna. Ett exempel på hur Electrolux arbetar för att vinna 
marknadsandelar är när de köpte in en extra yta hos en återförsäljare för att visa att 
dammsugaren Ultra-One utsetts till den bästa dammsugaren någonsin av råd och rön. Paul 
Palmstedt säger i intervjun att det är A och O att ha ett starkt varumärke. Electrolux har ett 
antal varumärken som de har haft länge på marknaderna och att de finns kvar än idag visar på 
detta. Mattias Rådström berättar också om en studie som Electrolux gjorde för några år sedan 
för att se exakt hur mycket ett varumärke är värt. De hade sex tvättmaskiner med exakt 
samma prestanda, exakt samma utseende, samma funktioner och samma färg. Det enda som 
skiljde tvättmaskinerna åt var varumärket. Electrolux hade sitt eget varumärke på en maskin, 
ett okänt varumärke på en annan maskin och de sista hade konkurrenternas varumärke. 
Electrolux kom fram till att det var väldigt stor prisskillnad mellan det okända varumärket och 
själva Electrolux. Varumärket spelar alltså en stor roll för Electrolux. Desto starkare 
varumärke, desto högre pris kan sättas på produkten, vilket resulterar i större intäkter.  
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5.2.2 Relationsmarknadsföring eller marknadsföringsmixen? 
 
Enligt Han et al. (1993) i Palmer (1995) har relationsmarknadsföringen blivit en filosofi i 
kärnverksamheten som handlar om att lägga till värde i en relation genom ömsesidigt 
samarbete. Relationsmarknadsföring är viktigt för Electrolux. Den används för att skapa goda 
relationer med återförsäljarna, som säljer Electrolux produkter. Eftersom det är återförsäljarna 
som är Electrolux ”konsumenter” anser de att det är lättare att skapa en god relation med dem 
än med privata konsumenter. Paul Palmstedt berättar i intervjun att det är vanligt att 
återförsäljaren avlistar företag från deras butikskedja, detta gör att det är viktigt att ha en god 
relation med återförsäljaren. Renalds Anderson och Katrina Larida påpekar också vikten med 
att ha en god relation till återförsäljarna. Idag finns det mängder av återförsäljare på 
marknaden och för att vara ett ledande företag är det viktigt att ha en bra relation till dem. 
Gummesson menar i sin teori att relationen mellan köpare och säljare är väldigt viktig. Enligt 
Gummesson är relationsmarknadsföringen kärnan av marknadsföringen. För Electrolux är det 
väldigt viktigt att ha en bra relation med återförsäljaren. Genom våra intervjuer har vi fått reda 
på att andra faktorer har lika stor betydelse i marknadsföringen. Relationsmarknadsföringen 
och marknadsföringsmixen är därför lika viktiga för Electrolux.  
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6. SLUTSATS 
	  
detta avsnitt kommer det att presenteras en slutsats utifrån studiens syfte och 
problemformuleringar samt den teoretiska referensramen och data. Vidare 
kommer det att presenteras en avslutande diskussion och en kritisk granskning av 
studien samt förslag till vidare forskning.  	  

	  
	  
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––	  
	  
Genom vår empiri har vi kunnat testa om de teorier vi har valt att titta på stämmer överens 
med Electrolux marknadsföringsstrategi. Levitts (1983) teori om att då världen blir mer 
homogen och kunder efterfrågar samma typ av produkter kan företag använda sig av total 
standardisering, fungerar inte för Electrolux. Levitt anser att om priset på en produkt är 
tillräckligt lågt kommer produkten att sälja oberoende faktorer som exempelvis kulturen. Då 
Electrolux lanserade den mindre och mer exklusiva dammsugaren Ergorapido på den 
japanska marknaden ökade deras försäljning kraftigt. Detta motbevisar Levitts teori. 
Electrolux säljer dammsugare under olika varumärken på olika marknader, ett exempel är 
varumärket Eureka i USA. Vi har även fått reda på att dammsugardesignen ser annorlunda ut 
på olika marknader. Detta beror främst på att konsumenterna har olika städvanor och 
traditioner. I de flesta delar av världen säljer Electrolux så kallade liggande dammsugare, 
medan i länder som USA och Storbritannien efterfrågar konsumenterna upprättstående 
dammsugare. McCarthy & Perreault (1984) menar att kulturella faktorer påverkar kunders 
köpbeteende och därför är det viktigt för multinationella företag att uppmärksamma. Olikheter 
mellan kulturer driver ofta multinationella företag till en anpassad marknadsföringsstrategi. 
Kulturella skillnader är den viktigaste faktorn som Electrolux tar hänsyn till. Denna teori 
stämmer alltså överens med Electrolux.  
 
På grund av ekonomisk utveckling säljs olika produkter på olika marknader vilket också går 
emot Levitts teori om total standardisering. Buzell, Quelch & Bartlett (1995) menar att det är 
svårt att standardisera produkten då världens länder befinner sig i olika utvecklingsstadier. 
Electrolux har delat in deras dammsugare i olika segment som riktar sig till olika målgrupper. 
De menar att de inte kan sälja en premium-dammsugare till en marknad som inte har de 
ekonomiska förutsättningarna. Douglas & Wind (1987) anser att då konkurrenssituationen 
skiljer sig åt mellan olika marknader är olika typer av strategier nödvändiga att applicera för 
att kunna konkurrera mot andra företag. Detta är något som Electrolux har i åtanke och som 
de tittar på hela tiden. Genom att ha starka varumärken som sticker ut från konkurrenter har 
de trogna konsumenter som litar på deras produkter.   
 
Enligt Johnson & Turner (2004) är den generella tron att miljövänliga alternativ ofta leder till 
högre kostnader och lägre vinst för företaget. Denna teori motbevisas genom Electrolux 
framgångsrika kampanj ”vac-from-the-sea”. Kampanjen bidrog till mycket publicitet i sociala 
medier och ökade försäljningen av dammsugare överlag. Enligt Gummesson (1994) är 

I 
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relationsmarknadsföringen kärnan och därefter kommer marknadsföringsmixen. För 
Electrolux är det viktigt att ha en bra relation med återförsäljarna eftersom det är de som säljer 
Electrolux produkter. Om Electrolux inte vårdar relationen kan återförsäljaren sluta sälja 
deras produkter. Trots att relationsmarknadsföringen är viktig för Electrolux är 
marknadsföringsmixen lika viktig. Det ena utesluter inte det andra. Gummessons teori 
stämmer alltså ej överens med Electrolux. Douglas & Winds (1987) menar att teorin om total 
standardisering ignorerar det faktum att världen och den internationella marknaden är 
komplicerad och bortser från att multinationella företag ständigt måste utforma effektiva 
strategier när de går in på marknader vilket stämmer överens med hur Electrolux utformar sin 
marknadsföringsstrategi. 
 
Vrontis & Kitchen (2005) menar dock att viss standardisering är möjlig och ser några fördelar 
med Levitts syn på standardisering. För det första menar de att med standardisering kan 
multinationella företag hålla en konsekvent bild och en global varumärkesidentitet. Detta gör 
Electrolux då deras huvudsakliga varumärke Electrolux investeras på global basis. 
Ambitionen med varumärket är att det ska vara igenkänt världen över. Med hjälp av globala 
kampanjer som exempelvis ”design lab” åstadkommer Electrolux detta. Vidare menar Vronis 
& Kitchen att genom standardisering blir det möjligt för multinationella företag att dra 
fördelar av stordriftsfördelar inom produktion och erfarenhet. Genom att Electrolux utvecklar 
produkter baserade på globala trender används färre produktplattformar och större effektivitet 
inom produktutveckling, marknadsföring och produktion uppnås. Yip (1989) menar att genom 
att flytta fabriker utomlands till lågkostnadsländer kan företag minska kostnaderna av 
tillverkningen och därför uppnå högre marginaler. Detta stämmer in på Electrolux. För att 
hålla ner kostnader har Electrolux den största delen av produktionen i lågkostnadsregioner.  
 
Teoretiker såsom Vrontis, Thrassou & Lamprianou (2009) och Douglas & Wind (1987) 
menar att valet mellan en anpassad marknadsföringsstrategi och standardiserad 
marknadsföringsstrategi inte är en dikotomisk fråga. De menar istället att vissa delar av 
marknadsföringsstrategin anpassas samtidigt som att andra standardiseras. Inom Electrolux 
används en viss grad av standardisering då varumärket Electrolux investeras globalt, detta 
genom globala kampanjer. Varumärket blir på detta sätt igenkänt världen över. För att öka 
försäljningen anpassas och skräddarsys sedan marknadsföringen till de olika marknaderna. På 
detta sett drar alltså Electrolux fördelar av standardisering samtidigt som de anpassar i den 
mån som behövs för att möta kunders preferenser på olika marknader. Denna teori stämmer 
alltså överens med Electrolux marknadsföringsstrategi. 
	  
6.1 Avslutande diskussion 
 
Det har varit intressant att studera ett världsledande företag som Electrolux. Vi kom i kontakt 
med högt uppsatta personer som dagligen jobbar med de berörda ämnena. Det har även varit 
intressant att studera hur olika forskare resonerat kring standardisering och anpassning för att 
sedan se om det fungerar i verkligheten. Många av forskarna anser att företag antingen 
standardiserar eller anpassar sin marknadsföringsstrategi. Så är inte fallet för Electrolux. De 
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väljer att kombinera en standardiserad och anpassad marknadsföringsstrategi. Då vi har gjort 
en fallstudie har vi endast testat teorierna mot Electrolux. Vi har alltså fått en djupare 
förståelse för ett enskilt fall. Detta betyder att vi inte kan dra slutsatser kring vilka teorier som 
fungerar.  
 
6.2 Kritisk granskning 
 
Fallstudier kan kritiseras genom två frågor.  
 

• Är fallet representativt? 
• Går det att generalisera studien?  

 
Vi tror att vår studie är representativt för multinationella företag som säljer dammsugare, 
alltså går studien att generaliseras. Detta på grund av att Electrolux är ett globalt företag som 
finns världen över. Utifrån vår studie har vi fått reda på att anpassning är nödvändigt för att 
lyckas på alla marknader. Vi tror därför att alla multinationella företag måste använda 
anpassning när de etablerar sig på nya marknader.  
 
Då alla våra respondenter kommer från Västeuropa trodde vi att detta kunde påverka 
resultatet, eftersom vi även undersökte marknader utanför Västeuropa. Genom den 
information vi fick anser vi dock att respondenternas bakgrund med erfarenhet av regionerna 
var tillräckligt bra för att få svar på våra frågeställningar.  
  
6.3 Vidare forskning 
 
Enligt våra slutsatser anpassas Electrolux marknadsföringsstrategier till stor del för 
dammsugare. Det hade varit intressant att undersöka om detta stämmer för andra globala 
företag som säljer dammsugare. Det hade också varit intressant att undersöka om detta gäller 
för annan hemelektronik.  
 
Genom vår studie har vi kommit fram till att kulturen oftast är den vanligaste faktorn som 
leder till anpassning. För vidare forskning hade det varit intressant att enbart undersöka på 
vilket sätt kulturerna skiljer sig åt mellan marknaderna.   
 
Under intervjuerna fick vi reda på att det är viktigt för Electrolux att ha ett starkt varumärke. 
Det hade varit intressant att undersöka hur stor betydelse ett varumärke har för att lyckas på 
en global marknad. För vidare forskning hade det också varit intressant att undersöka hur stor 
betydelse ett starkt varumärke har för försäljningen. 
 
Vi fick reda på att Electrolux har marknadsförts sig med hjälp av globala kampanjer. Genom 
dessa kampanjer fick de mycket publicitet och ökad försäljning. För vidare forskning hade det 
varit intressant att utveckla detta och studera betydelsen av globala kampanjer.  
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För vidare forskning hade det också varit intressant att undersöka hur besluten om 
marknadsföringsstrategin tas, vilka beslut som tas på regionalnivå och vilka beslut som 
behöver godkännas av sektorledningen.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till Mattias Rådström, Paul Palmstedt och Tobias Hägglöv 
 
Om respondenten 
 

1. Vad har du för position inom företaget? 
2. Hur länge har du jobbat på Electrolux? 
3. Ungefär hur många arbetar med marknadsföring av dammsugare på Electrolux i 

Stockholm respektive i övriga världen?  
 
Frågor om hur Electrolux dammsugare marknadsförs 
 
Bakgrundsfakta 
 

1. Varför har Electrolux valt att etablera sig i Sydostasien, Kina, Australien, Nya Zeeland, 
Japan, Nordamerika och Västeuropa?  

2. Vilken position har Electrolux på respektive marknad och ungefär hur stor andel av 
Electrolux totala dammsugarförsäljningen finns i - 

a. Sydostasien 
b. Kina 
c. Australien och Nya Zeeland 
d. Japan  
e. Nordamerika  
f. Västeuropa 

3. Vem är det som beslutar om marknadsföringsstrategin på respektive marknad/land? 
4. Skiljer sig valet av marknadsföringsstrategi åt på de olika marknaderna och i så fall 

hur?  Anpassas eller standardiseras marknadsföringen globalt? Ge något exempel på 
hur det går till. 

5. Påverkas valet av marknadsföringsstrategi av? 
a. Kulturella mönster 
b. Politiska förutsättningar 
c. Socio-ekonomiska förhållanden  
d. Konkurrenter 
e. Andra faktorer 

6. Är marknadsföringen en viktig del vid försäljningen av produkter, hur går det till? 
7. Säljer Electrolux produkterna direkt till kunder eller återförsäljare? 
8. Hur når ni ut till kunder med information om nya produkter? Vilka olika 

marknadsföringskanaler är de viktigaste?  
a. Annonsering  
b. TV-reklam 
c. Butikskampanger 
d. Internet 
e. Relationsmarknadsföring 
f. Övrigt 
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9. Anser ni att Electrolux hemsida är en viktig del för marknadsföringen? 
10. Mäter ni lönsamheten i marknadsföringen på respektive marknad och i så fall hur?  
11. Har valet av marknadsföringsstrategi påverkat lönsamheten i respektive land?  
12. Hur mäts kundtillfredsställelsen?   
13. Vilka marknader satsar ni mest resurser på när det gäller marknadsföringen och varför? 
14. Hur viktigt är det för försäljningen att ha ett starkt varumärke? 
15. Under vilka varumärken säljer Electrolux dammsugare på dessa marknader? 
16. Satsar Electrolux lika mycket marknadsföring på alla varumärken? 
17. Kan ni ge några exempel på varumärkesstärkande kampanjer som varit framgångsrika? 
18. Vad vill Electrolux att kunderna ska tänka på när de ser Electrolux varumärke, finns 

det några värden som Electrolux ska stå för?   
19. På vilka marknader ser ni att det finns en stor tillväxtpotential för Electrolux. 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till Renalds Anderson och Katrina Larida  
 
About the respondent  
 

1. What is your position within the company?  
2. How long have you been working at Electrolux? 
3. Approximately how many people work with the marketing of vacuum cleaners at 

Electrolux in Stockholm and elsewhere in the world?  
 
Questions about how Electrolux market their vacuum cleaners  
  

1. Why have Electrolux chosen to establish in South Asia, China, Australia, New 
Zeeland, Japan, North America and Western Europe?  

2. Which position do Electrolux have in each market and approximately how big share of 
the total vacuum cleaning sales is in –  

a. South Asia 
b. China 
c. Australia and New Zeeland 
d. Japan 
e. North America 
f. Western Europe 

3. Who takes the decisions regarding marketing strategies in each market/country?  
4. Does the choice of marketing strategy vary between different markets and ifs so, how? 

Is the marketing adapted or standardized globally? Give some examples.  
5. Is the choice of marketing strategy affected by? 

a. Culture 
b. Political environment  
c. Economic environment 
d. Competition 
e. Other factors  

6. Is marketing an important part of the sale of products, how does it work?  
7. Do Electrolux sell product directly to customers or resellers? 
8. How do you reach out to customers with information about new products? Which 

different marketing channels are most important? 
a. Advertising  
b. TV- advertising 
c. Store promotions  
d. Internet 
e. Relationship marketing 
f. Others 

9. Do you consider Electrolux website important for the marketing? 
10. Do Electrolux measure the profitability in marketing on each market and if so, how?  
11. Have the choice of marketing strategy affected the profitability in each country?  
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12. How do Electrolux measure customer satisfaction? 
13. Which market do Electrolux invest most in and why?  
14.  How important is a strong brand for Electrolux sales? 
15. Under which brands do Electrolux sell vacuum cleaners in each market? 
16. Do Electrolux invest equal shares in marketing on each brand?  
17. Can you give some example on brand lifted campaigns that have been successful?   
18. What do Electrolux want their customers to associate Electrolux brand with?  
19. In what markets do you see potential for growth for Electrolux?   

 


