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Sammanfattning 

Nyckelord: Kulturell påverkan, etik och religion, konsumentbeteende, internationell 

marknadsföring och svenskhet.  

Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att skapa fördjupad förståelse för hur kulturella faktorer, 

såsom religion och etiska värderingar, påverkar svenska företags utformning av deras 

internationella marknadsföring med fokus på den saudiarabiska marknaden. Utifrån denna 

förståelse syftar studien till att undersöka de svenska konsumenternas reaktioner på företagens 

eventuella åtgärder och anpassningar efter den saudiarabiska kulturen, studien syftar även till 

att se om de finns några likheter och skillnader mellan olika generationer, kön och låg- 

respektive höginkomsttagare.  

Problemformulering 

Hur påverkar kulturella faktorer, såsom religion och etiska värderingar, svenska företags 

utformning av deras internationella marknadsföring i Saudiarabien?  

Hur påverkar företagens ageranden de svenska konsumenternas uppfattning av företaget och 

finns det några likheter och skillnader i attityderna mellan olika konsumentgrupper, såsom 

generationer, kön och låg- respektive höginkomsttagare? 

Metodval 

Studien fokuserar på två stycken stora svenska detaljhandelsföretag som opererar på den 

saudiarabiska marknaden. Undersökningen bygger på både kvalitativ och kvantitativ data. De 

data som samlats in och som ligger till grund för studiens resultat och slutsatser är genomförd 

via litteraturstudier och en enkätundersökning på 171 stycken deltagare.  

Resultat och slutsatser 

Kulturella faktorer har en stor inverkan på företagens internationella marknadsföring, men de 

har valt olika tillvägagångssätt. De svenska konsumenterna reagerade olika starkt mot olika 

sorters anpassningar och det är av stor vikt för företagen att skilja mellan vilka anpassningar 

som hemmarknaden accepterar och inte. Kunder tenderar att byta ut ett varumärke på grund 

av etiska skäl och det av stor betydelse för företagen att ha en långsiktigt hållbar 

marknadsföring.  
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Abstract 

Keywords: The impact of culture, ethics and religion, consumer behavior, International 

marketing and swedishness  

Purpose 

The purpose of this study is to create a deeper understanding about cultural factors, such as 

religion and ethical value, and the impact on Swedish business international marketing 

designs with focus on the Saudi Arabian market. With this knowledge the purpose of this 

study continues to focus on which effects this may have on the Swedish market and if the 

effects differ between different generations, gender and low-income respective high-income 

earners.  

Problem 

How do cultural factors, such as religion and ethical values, have an impact on Swedish 

business international marketing design in Saudi Arabia? 

Which impacts have the adaptations on the Swedish market and are there any differences 

between different groups of consumers, such as generations, gender and low-income 

respective high-income earners? 

Method 

This study focus on two big Swedish retail companies that operates on the Saudi Arabian 

market. The investigations in this study are built on both qualitative and quantitative data, one 

literature study and one survey that included 171 participants.   

Results and conclusions 

Cultural factors have a large impact on the businesses international marketing designs, but 

they have chosen different way to handle the situations. The Swedish consumers reactions 

were different regarding on the adaptations and it’s really important that the business know 

which adaptations that they are accepting and not. Customers may change from one brand to 

another because of ethical values and the companies need to have a long-term sustainable 

marketing.    
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Förord 

Detta examensarbete har varit otroligt intressant att genomföra och bitvis även väldigt 

tidskrävande. Det har varit en otroligt lärorik process och under arbetets gång har vi stött på 

vissa svårigheter som tvingat oss att vara flexibla och ständigt förberedda på att saker inte 

alltid går som man förväntar sig. 

Vi vill först och främst tillägna ett stort tack till vår handledare Desalegn Abraha som har 

väglett oss genom arbetets gång, han har genom att visa stort engagemang fått oss att känna 

oss trygga i vår studie genom hela arbetsprocessen. Vi vill även tacka alla de 171 stycken 

deltagare som hjälpt vår studie framåt genom att delta i vår enkätundersökning, utan er hade 

vi aldrig klarat att genomföra detta arbete! Slutligen så vill vi även tacka läraren Christer 

Wettergren som fanns som stöd till oss då vi var osäkra på hur vi skulle hantera vår insamlade 

data i dataprogrammet SPSS. 

 

 

Skövde den 12 maj, 2013 
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Jenny Vikström    Evelina Manfredson 
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1 Inledning 

I takt med ökad globalisering blir internationell marknadsföring allt viktigare (Czinkota & 

Ronkainen, 2012; Hollensen, 2007). Företag etablerar sig i allt större utsträckning på 

utländska marknader och för att lyckas bra krävs en god marknadsföringsstrategi. För att 

framgångsrikt utforma sin marknadsföringsstrategi måste ett företag hantera många olika 

faktorer (Hollensen, 2007). Enligt Czinkota och Ronkainen (2012), krävs det att man har en 

blandning av kulturell anpassning, tålamod, flexibilitet samt tolerans för andra människors 

tro för att lyckas på de utländska marknaderna. I och med att affärsrelationer över 

landsgränser ökar så behöver företag större kunskap om hur de olika länderna skiljer sig åt 

och en förståelse för de olika kulturer som finns på de marknader de opererar på (Östling & 

Gustafsson, 2009). Dessa kunskaper kan hjälpa företag att bestämma huruvida en anpassning 

av produkter och tjänster är nödvändiga (Czinkota & Ronkainen, 2012). Flertal forskare 

nämner att kulturella skillnader är en viktig aspekt att tänka på när företagen utvecklar sin 

internationella marknadsföringsstrategi (Bradley, 2005; Czinkota & Ronkainen, 2012; Doole 

& Lowe, 2008). Utformningen av marknadsföringen kan vara väldigt kostsam och det är 

viktigt att den har en positiv påverkan på konsumenterna (Flodhammar et al, 1994). 

1.1 Problembakgrund 

Människor har olika respons på marknadsföringsstimuli, varje konsument är unik och alla har 

olika erfarenheter, intressen och kunskaper. Att segmentera marknaden kan vara ett sätt att 

göra olika prioriteringar mellan konsumentgrupper och detta kan göras utifrån ett flertal 

utgångspunkter. Ett av många kriterier som utgör segmenteringen är sociokulturella faktorer 

vilka omfattar personens kulturella hemvist, referensgrupper, familj, sociala roller och status. 

Inom de sociokulturella faktorerna behandlas nationella särdrag, social klass, yrke och 

subkulturer. Subkulturer är grupper som ofta har gemensamma värdesystem såsom 

ungdomskulturer och religioner (Axelsson & Agndahl, 2012). Alla människor påverkas av 

den miljö de växer upp i, något som en individ tycker är ett självklart beteende kan nästa 

person anse är ett väldigt märkligt beteende (Parment, 2008).  

Ett exempel på kulturella skillnader är att om du dödar en ko i Indien begår du ett grövre brott 

än om du dödar en lågkastig människa, vilket skiljer sig betydligt från den svenska kulturen 

(Hermerén et al, 1994). Eftersom människor i stor grad påverkas av dessa kulturella faktorer 

(Parment, 2008) har globala företag såsom McDonalds hanterat detta genom att anpassa sig 
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efter rådande kulturer. På deras indiska hemsida visas exempelvis endast vegetariska 

hamburgare, fisk och kycklingburgare [10].                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Det råder enighet om att kulturella skillnader har en betydande roll inom internationell 

marknadsföring (Bradley, 2005; Czinkota & Ronkainen, 2012; Doole & Lowe, 2008), vi har 

funnit många studier inom detta område som bekräftar det men betydligt färre studier verkar 

behandla hur detta påverkar konsumenterna på företagens inhemska marknad. 

Att studera kulturens påverkan är ett väldigt stort åtagande då det fokuserar på ett helt 

samhälle, kultur inkluderar faktorer som kunskap, lagar, seder, mat, musik, konst, språk, 

religioner och andra påverkansfaktorer som är karakteristiska för samhället (Sahyouni, 2009). 

Desto större skillnaderna är mellan de olika kulturerna desto högre blir även riskerna för 

missförstånd (Abraha & Mukhtar, 2000). 

Enligt Collste (2002), så är religion den främsta moraliska inspirationskällan för människor 

runt om i världen. Globaliseringen har gjort att vi människor knyts närmare varandra och får 

en inblick i olika etniska och kulturella motsättningar.                                                                                                                                            

Doole & Lowe (2008), beskriver att religionen är en av de huvudsakliga kulturella faktorerna 

och att denna faktor har signifikanta effekter på internationella marknadsföringsstrategier. I 

vissa länder är religionen till och med den absolut största kulturella påverkansfaktorn. På 

islamistiska marknader, såsom Saudiarabien, får ingen kränkning av religionen förekomma i 

reklam eller med andra säljfrämjande metoder. Det spelar ingen roll hur obetydlig reklamen 

än är så går det inte ostraffat av varken regeringen eller konsumenterna. Bolman & Deal 

(1997), nämner dock att det är viktigt att företagen inte glömmer bort konsumenterna på den 

egna marknaden, författarna beskriver en viktig men svår balansgång mellan att visa omsorg 

till kunderna i hemlandet samtidigt som de behöver göra anpassningar då företaget opererar 

internationellt.  

1.2 Litteraturgenomgång 

Tidigare forskning beskriver att kultur, såsom religion och etiska värderingar, har en 

betydande roll för ett företags utformning av sin internationella marknadsföring (Abraha & 

Mukhtar, 2000; Cornwell et al, 2005; Waller et al, 2004). 

Abraha & Mukhtar (2000), beskriver kulturens påverkan på internationell marknadsföring och 

lyfter fram att de företag som utförligt planerade sin marknadsföring utifrån den rådande 
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kulturen erhöll positivare resultat än de andra företag. Cornwell et al (2005), diskuterar 

begreppen religion och etik, huruvida dessa två delar hänger ihop och vidare beskriver de 

religiösa uppfattningar inom islam. I en kandidatuppsats från 2007 fann vi studier kring 

snabbmatskedjor i Saudiarabien och genom att använda Hofstedes dimensionsteori fann de att 

anpassning av marknadsföringen är starkt reglerad i Saudiarabien och att genom dessa 

regleringar blir det svårare för företagen att göra misstag av kulturell anknytning (Göcmen et 

al, 2007). I ett annat publicerat examensarbete från 2008 beskriver författarna att 

Saudiarabiens kultur är grundad på religion och att detta styr företagandet i landet. Författarna 

drar slutsatsen att så länge IKEA gör undantag och anpassningar i landet så kan de fortsätta 

bedriva sin verksamhet där (Assaad & Mauricci, 2008). Även Sahyouni (2009), bekräftar att 

internationella företag bör vara medvetna och anpassa sig efter kulturella skillnader när de 

utformar sin marknadsföring och vi har sett att det utförts mycket forskning inom detta 

område. 

Dock ser vi även att de flesta tidigare studier som genomförts på området fokuserar på 

företagens agerande på utländska marknader och på de utländska konsumenternas synpunkter, 

däremot har vi inte lyckats finna djupare forskning i huruvida detta kan ha effekter på den 

egna inhemska marknaden. Då marknadsföring är kostsamt och misstag kan vara dyra har vi 

funnit att det kan vara relevant att studera effekterna på de svenska konsumenterna och om 

deras relation till svenska företags agerande på utländska marknader förändras. 

1.3 Problematisering 

Bolman & Deal (1997), beskriver olika perspektiv på etik inom en organisation. Författarna 

beskriver att det är omöjligt att göra människor engagerade och få dess stöd om företaget inte 

har en själ. Världen består av knappa resurser och en ständig kamp mellan individers egna 

intressen, så man kan fråga sig om det är värt att kompromissa med företagets egna officiella 

värderingar för att etablera sig på en marknad som Saudiarabien. 

Internationella företag måste hela tiden gå en balansgång mellan omsorgen till människorna i 

hemlandet och det arbete de utför utomlands. Ett exempel på detta scenario är Levi Strauss 

som valde att lämna den kinesiska marknaden på grund av brott mot mänskliga rättigheter, 

detta trots enorm marknadspotential. Grundmark & Rydbratt (2009), beskriver att 

Saudiarabien är ett rikt land med stor marknadspotential, landet kan vara en riktig guldgruva 

och tillväxtmöjligheterna är ljusa då Saudiarabien har en stabil ekonomisk utveckling. Dock 
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är avståndet till Sverige stort, både geografiskt och kulturellt vilket medför att det krävs stor 

medvetenhet och vissa anpassningar för svenska företag som vill etablera sig på marknaden.  

Vi vill undersöka huruvida svenska företags anpassningar till den saudiarabiska marknaden 

påverkar den egna marknaden i Sverige: påverkas konsumenternas attityder gentemot 

företagen?  

1.4 Problemformulering 

 Hur påverkar kulturella faktorer, såsom religion och etiska värderingar, svenska 

företags utformning av deras internationella marknadsföring i Saudiarabien?  

 Utifrån denna kunskap studerar vi vidare hur dessa påverkar företagens ageranden de 

svenska konsumenternas uppfattning av företaget och finns det några likheter och 

skillnader i attityderna mellan olika konsumentgrupper, såsom generationer, kön och 

låg- respektive höginkomsttagare? 

1.5 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att skapa fördjupad förståelse för hur kulturella faktorer, 

såsom religion och etiska värderingar, påverkar svenska företags utformning av deras 

internationella marknadsföring med fokus på den saudiarabiska marknaden. Utifrån denna 

förståelse syftar studien till att undersöka de svenska konsumenternas reaktioner på företagens 

eventuella åtgärder och anpassningar efter den saudiarabiska kulturen, studien syftar även till 

att se om de finns några likheter och skillnader mellan olika generationer, kön och låg- 

respektive höginkomsttagare.  

1.6 Avgränsning 

Affärsrelationer över landsgränser och möten med främmande kulturer är ett komplext och 

omfattande område. Kulturella faktorer innefattar språk, religion, värderingar och attityder för 

att nämna några. Studien är därmed avgränsad till att fokusera på religion och etiska 

värderingar. Författarna är fullt medvetna om att en avgränsning kan ge en ofullständig 

helhetsbild, men med begränsad tid och resurser blir denna avgränsning nödvändig.  
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1.7 Disposition 

Figur 1 visar utformningen av denna studie, där varje kapitel ligger till grund för det 

nästkommande kapitlet. Studiens disposition är en process av olika avsnitt som tillsammans 

leder till rapportens slutsatser. 

 Kapitel 1 är en introduktion till studien, som innehåller studiens problembakgrund, 

litteraturgenomgång, problematisering och problemformulering. Avsnittet tar upp 

avgränsningar som gjorts, syfte samt studiens disposition.  

 Kapitel 2 behandlar metodavsnittet som redogör studiens tillvägagångssätt. Här 

beskrivs olika metodval som gjorts och därefter förs en kritisk diskussion kring de 

källor som använts i uppsatsen. 

 Kapitel 3 behandlar teoriavsnittet där vi beskriver de teorier som används och legat till 

grund för studien. Här definierar författarna bland annat kultur, religion och etiska 

förhållningssätt, Hofstedes dimensionsteori, svenskhet och ytterligare relevant teori. 

 Kapitel 4 innehåller empiriskt resultat i form av sekundär data om de två företagen, 

dessa har vi fått tillgång till genom att utföra skrivbordsundersökningar via tidigare 

publicerad forskning. Utöver detta har vi primärdata som samlats in genom en enkät 

undersökning på 171 stycken respondenter. 

 Kapitel 5 består av analys av studiens resultat, som genomförts med hjälp av SPSS 

och tidigare forskning. 

 Slutligen kommer kapitel 6 som redovisar studiens slutsatser, där även studiens syfte 

uppnås och frågeställningarna besvaras. Även förslag till fortsatt forskning och en 

diskussion kring studiens etiska aspekter presenteras. 

 

 

 

Figur 1, disposition 
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2 Metod 

Avsnittet redogör för arbetets tillvägagångssätt. Här presenteras vilka val som gjorts under 

arbetets gång. Författarna redogör i avsnittet för bland annat övergripande metodval, 

datainsamlingsmetod, urval av deltagare och hur informationen analyserats. Slutligen finns 

ett avsnitt som behandlar metod och källkritik. 

Vi har löpande under studiens gång funderat över: Vad studeras, vilka, hur och varför är 

detta intressant? För att få tillräcklig kunskap om hur företagen utformar sin 

marknadsföringsstrategi på den saudiarabiska marknaden valde vi två stora svenska företag 

som bedriver verksamhet i landet. Studiens huvudsakliga fokuseringen är att undersöka de 

svenska konsumenternas reaktioner och vi skickade ut en enkät till ett flertal slumpvalda 

respondenter för att få en bred överblick över deras åsikter och reaktioner. 

Då de flesta studier fokuserat på de utländska marknaderna såg vi att det kan finnas 

betydande intresse för företagen att se hur deras ageranden påverkar den svenska 

marknaden. 

 

 

 

Figur 2, Disposition över studiens metodavsnitt 

 

2.1 Val av uppsatsämne och motiv till studien 

I takt med att globaliseringen ökar så blir även vikten av en väl genomtänkt marknadsföring 

allt större. Hösten 2012 skapades rubriker i både svensk och internationell media om det 

svenska möbelföretaget IKEA som hade valt att utesluta alla kvinnor i deras katalogsläpp i 

Saudiarabien [8][9]. Genom detta skapades ett intresse över att undersöka hur stora 

konsekvenser anpassningar av marknadsföringen utomlands kan ha på konsumenterna på den 

egna marknaden, vilket vi även tror kan vara av betydelse för företag att ha i åtanke i sin 

utformning av sin marknadsföring. Grundmark & Rydbratt (2009), nämner att Saudiarabien 

har stabil ekonomi och stora tillväxtmöjligheter vilket medför att landet är en attraktiv 

Valet av 

studiens 

uppsatsämne 

Kvantitativa 

och 

kvalitativa 

studier 

Datainsamling: 

Enkäter och 

sekundära 

datakällor 

Studiens 

olika urval  

Analysens 

process 

Metod och 

källkritik 



16 

 

marknad att etablera sig på. Däremot skiljer sig den saudiarabiska kulturen sig stort från den 

svenska. Vi upptäckte att övervägande forskning inom området behandlade den utländska 

marknaden, marknadsföringsstrategier och reaktioner från dessa konsumenter. Vi saknade 

djupare forskning kring de svenska konsumenternas reaktioner då även dessa kan ha 

betydande konsekvenser för ett företag, vilket motiverade oss till att utföra denna studie. 

Målet med studien är att klargöra konsekvenserna på företagens hemmarknader och ge 

rekommendationer gällande hur de lämpligt kan agera för att göra flertalet intressenter 

tillfredställda. 

2.2 Kvantitativa och kvalitativa studier 

Studien är uppbyggd med en flermetodisk angreppsvinkel, vilket betyder att studien bygger 

på både kvantitativ och kvalitativ data.  Detta kan stödja slutsatserna i studien då de svaga och 

starka sidorna kan komplettera varandra (Darmer & Freytag, 1996; Holme & Solvang, 1997; 

Jacobsen, 2002). 

Den kvalitativa metoden består av en skrivbordsundersökning av två större svenska företag, 

för att få en djupare förståelse över hur företagen agerar när de opererar på den saudiarabiska 

marknaden (Svensson & Starrin, 2000). De kvalitativa data som samlats in är huvudsakligen 

intervjuer utförda av andra som vi funnit i tidigare forskning och från företagens hemsidor. I 

den här studien är den kvalitativa delen en form av förståelsefas för företagens arbete och 

fokus ligger sedan på den kvantitativa delen som går igenom eventuella effekter och 

reaktioner från konsumenterna (Holme & Solvang, 1997).  

För att få en bredare förståelse om hur de svenska konsumenterna påverkas, av ett svenskt 

företags eventuella anpassning på den saudiarabiska marknaden, har en kvantitativ 

undersökningsmetod i form av enkätutskick använts. Eftersom vi vill undersöka ett flertal 

konsumenters attityder ansåg vi att denna form av undersökning skulle hjälpa studien framåt 

och ge oss en större överblick över de många konsumenterna.  

2.3 Datainsamlingsmetoder 

Studien är uppbyggd av både primärdata och sekundärdata. Sekundärdata är material som är 

insamlat av andra och som man kan finna i böcker, tidningar, tidskrifter och via internet 

(Booth et al, 2004).  

Första delen av denna studie bygger på tidigare forskning i form av sekundärdata. Med hjälp 

av olika tidskrifter, artiklar och litteratur har studien vuxit fram och ett liknande 
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tillvägagångssätt användes i en avhandling gällande Renault/Volvo - affären. Den 

doktorsavhandlingen utfördes på Handelshögskolan i Göteborg och utgick genomgående från 

tidigare publicerade tidskrifter, vilket uppmuntrade oss till att genomföra denna 

skrivbordsundersökning (Enquist & Javefors, 1996).   De sekundärdata som används i 

rapporten är för att stödja det som står skrivet i andra författares studier (Rienecker & 

Jørgensen, 2008). Författarna började litteratursökningen i biblioteket, kataloger och 

databaser. Författarna sökte i aktuella hyllor på biblioteket efter litteratur som behandlade 

främst de aktuella företagen, internationell handel, kultur och globalisering, religion och 

etiska värderingar. Därefter har sökmotorn scholar.google.com använts med hjälp av 

ovannämnda sökord. Författarna har eftersträvat att hitta så mycket tryckt material som 

möjligt och vetenskapliga artiklar via bibliotekets databaser, bland annat genom Emerald då 

dessa kan anses som tillförlitliga (Booth et al, 2004). Genom att studera ett flertal artiklar 

finner vi starkt stöd att kulturella faktorer, såsom religion, är en viktig påverkansfaktor på 

företags internationella marknadsföring (Abraha & Mukhtar, 2000; Cornwell et al, 2005; 

Waller et al, 2004). 

Utöver de sekundärdata som använts i studiens inledning, metodval, teori och i analysen så 

har även viss empiri samlats in genom sekundära datakällor. Detta eftersom de tillfrågade 

företagen inte hade möjlighet att delta i undersökningen och möjligheterna att få tillgång till 

relevant primärdata blev då begränsad. För att få tillräcklig kunskap om hur företagen 

utformar sin marknadsföringsstrategi på den saudiarabiska marknaden hade vi först tänkt 

intervjua ansvariga för marknadsföringen på respektive företag. Dock ansåg de sig inte ha 

möjlighet att bidra till arbetet och vi fick istället kontakt med Dr. Syeda Mukhta som var på 

plats i Saudiarabien och skulle hjälpa oss att genomföra intervjuer med cheferna på respektive 

företag i landet. Tyvärr var vi tvungna att välja bort även detta alternativ då denne inte 

lyckades få träffa de tillfrågade. Till slut föll valet på att genomföra en 

skrivbordsundersökning gällande respektive företag, då det redan fanns viss dokumentation 

kring detta att få tillgång till i tidigare studier. 

Nackdelen med att använda sig av denna form av data är att man inte kan vara helt säker på 

att uppgifterna är tillförlitliga eftersom man inte samlat in informationen själv. Däremot är 

informationen lättillgänglig, billig och tidsbesparande. Författarna tog beslutet att använda 

tidigare studier istället för att eventuellt genomföra intervjuer med andra anställda på 

företagen i Sverige, då dessa har begränsad eller ingen inblick i ämnesområdet. 
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Den huvudsakliga fokuseringen är att undersöka de svenska konsumenternas reaktioner och 

studiens primära data består av en enkätundersökning som presenteras i nedanstående avsnitt. 

Primärdata innebär att forskaren samlar in upplysningar för första gången genom exempelvis 

intervjuer, observationer och frågeformulär (Booth et al, 2004). Nackdelen med primära 

datakällor är att det kan vara mycket tidskrävande och kan även vara ganska dyrt. Fördelen 

med dessa källor är att forskaren samlar in data för sitt arbete eller projekt för hand, vilket kan 

ge ökad validitet och reliabilitet (Ghauri & Grønhaug 2005).  

2.4 Forskningens design 

När studien övergår från själva forskningsfrågan behövs en övergripande strategi för att samla 

in de relevanta data som behövs för att besvara studiens problem. Forskningens 

undersökningsdesign är ett ramverk för hur vi samlar in de data som sedan ska analyseras och 

det påverkar även möjligheterna till att dra relevanta slutsatser. Det finns flertalet olika 

forskningsdesigner och på grund av studiens utformning så behandlas här survey i form av 

enkätutskick (Bryman & Bell, 2011) och en flerfallstudie med fokus på två olika större 

svenska företag (Yin, 2008). Undersökningen ska ge en beskrivning och bättre förståelse över 

hur ett fenomen ser ut (Bryman & Bell, 2011). Författarna diskuterar vidare i detta avsnitt de 

undersökningar som ligger till grund för rapportens slutliga resultat. 

2.4.1 Enkätundersökning 

Författarna strävar efter att få en bred syn över konsumenternas respons på företagens 

marknadsföring och vill belysa likheter och skillnader i olika konsumentgruppers 

beteendemönster. För att lyckas nå ut till flertalet konsumenter och få en bred bild av 

fenomenet har författarna valt att använda sig av en enkätundersökning. 

I tidigare forskning nämns att det finns tre olika sätt att samla in kvantitativ data: postenkät, 

standardiserad besöksintervju och telefonintervju (Churchill & Iacobucci, 2005). Men med 

dagens nya teknik skapas även nya möjligheter, E-post och liknande sätt att kommunicera kan 

numera även räknas inom området postenkäter (Jacobsen, 2002).  

2.4.2 Genomförande av undersökning 

Enkätundersökningen genomfördes via en sluten grupp på det sociala nätverket Facebook, 

detta för att nå ut till ett stort antal varierande respondenter och få större pålitlighet i resultatet 

men även för att hålla nere kostnader såsom portoavgifter. En sluten grupp på hemsidan 

betyder att författarna haft en grupp av deltagare som bjudits in till undersökningen, dessa 
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deltagare har inledningsvis bestått av vänner och familj till författarna som även dem vidare 

bjudit in deras bekanta för att få en stor spridning mellan respondenterna. Tackvare detta har 

undersökningen spridits mellan såväl unga, äldre, politiskt aktiva, kulturarbetare och väldigt 

blandade människor från olika delar av Sverige.   

Författarna är även av åsikten att en online undersökning bidrar till att deltagaren kan fylla i 

undersökningen i lugn och ro, de kan själva avgöra när de har tiden att genomföra den vilket 

vissa av deltagarna i undersökningen bekräftat och uppskattat.  

Undersökningen genomfördes under april och författarna var noga med att genomföra 

datainsamlingen två veckor efter påsk då risken fanns att många är bortresta under påsk 

ledigheten, framförallt barnfamiljer. Då författarna strävade efter att få en stor variation av 

respondenter och en tidpunkt som påsk kan anses som en olämplig tid att genomföra en 

undersökning på så föll sig detta val naturligt för oss (Eljertson, 2005). 

2.4.3 Bortfall 

Vi valde att använda oss av en sluten grupp där deltagarna var tvungna att bli medlemmar 

innan de kunde besvara undersökningen, detta val grundas i att de då blir enklare för oss att 

analysera eventuellt bortfall. Hade undersökningen spridits helt fritt hade vi troligtvis haft 

möjlighet till fler deltagare, men då inte haft någon överblick över hur många som inte valt att 

delta i undersökningen. Den slutna gruppen fungerade så att alla medlemmar i gruppen fritt 

kunde bjuda in sina vänner och bekanta, detta för att öka möjligheterna att nå ut till fler 

personer än de vi själva känner. Totalt erbjöds 382 stycken att delta i undersökningen, varav 

171 stycken besvarade enkäten vilket ger oss ett bortfall på 211 personer (55 %). Detta kan 

bero på många olika faktorer, det kan bero på bristande intresse av att delta i undersökningen, 

en yngre tillfrågad respondent ansåg att han inte alls förstod undersökningen och så avancerad 

svenska, en annan äldre tillfrågad respondent ansåg att Facebook var en olämplig kanal och 

valde på grund av detta att inte besvara undersökningen. Endast 2 stycken av de 211 i 

bortfallet ville ange varför de valde att avstå från att delta i undersökningen. 

För att undvika internt bortfall, att respondenter inte besvarar samtliga frågor i 

undersökningen (Eljertson, 2005), så har författarna valt att utforma enkäten på så vis att 

deltagarna inte kan skicka in sitt bidrag om något svar inte var korrekt ifyllt.  
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2.4.4 Utformning av enkät 

Enkätens karaktär är viktig för respondenternas benägenhet att besvara den. Det är en fördel 

om undersökningen är attraktivt utformad och så kort som möjligt. Studiens 

enkätundersökning är kort för att undvika detta och består av 20 frågeställningar. Det är även 

viktigt att frågorna är tydliga så att deltagarna inte missuppfattar frågan vilket kan påverka 

studiens resultat (Bryman & Bell, 2011). Ejlertsson (2005), nämner att enkätundersökningar 

är begränsade i sin natur och att en nackdel kan vara att deltagaren inte får möjlighet att ställa 

kompletterande frågor om det finns något de inte förstår i undersökningen. Därför är 

undersökningen i denna studie noga formulerad med klara och tydliga undersökningsfrågor 

för att minimera risken för missförstånd. Även kontaktuppgifter till författarna publicerades i 

undersökningen så att respondenterna skulle ha möjlighet att vid behov ställa kompletterade 

frågor och funderingar. 

Undersökningen beskriver inledningsvis varför enkäten genomförs och alla deltagarnas svar 

kommer behandlas anonymt, så att den som genomför undersökningen känner sig trygg i att 

besvara frågorna. Vi har även valt att medvetet lägga respondenternas bakgrundsfaktorer 

(kön, ålder, bakgrund och inkomst) i slutet av undersökningen eftersom vi tror att det 

minimerar eventuell risk att respondenterna ger oss felaktiga uppgifter, detta 

ställningstagande har baserats på egna tidigare positiva erfarenheter vid andra utförda studier 

och är ett högst personligt val. Människor kan ha en tendens att svara det som de tror är det 

bästa svaret och undvika egna åsikter. Därför rekommenderar Løvås (2006), att deltagarna i 

undersökningen får vara anonyma. En undersökning av denna sort behöver också ett stort 

antal deltagare, ungefär ett 100-tal för att få numeriska mätvärden (Ejlertsson, 2005). 

Utformningen av enkätundersökningen i denna studie är mestadels genom skalor eftersom det 

ger större möjlighet till att se skillnader mellan deltagarna än vid ja respektive nej frågor. Vi 

har även använt oss av två stycken bilder som respondenterna fått titta på för att förtydliga 

undersökningen ytterligare. För att känna oss trygga i att utformningen av frågeställningarna i 

enkäten var relevanta och bra uppbyggda så tog vi kontakt med läraren Christer Wettergren 

som gav oss feedback på utformningen och vidare genomfördes en mindre pilotstudie för att 

vara säkra på att undersökningens utformning fungerade väl innan vi skickade ut den till 

samtliga respondenter.  
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2.4.5 Skrivbordsundersökning 

Studiens underlag är baserat på sekundärdata i form av färdiga examensarbeten där man har 

fått möjligheten att genomföra intervjuer med de två svenska företagen som är verksamma i 

Saudiarabien. Dessa på grund av att vi själva inte hittat någon relevant person som haft 

möjlighet att delta i denna studie. Litteraturstudien ska stödja arbetet och ge en djupare 

förståelse för företagens marknadsföringsstrategier internationellt.  

Enligt Bryman & Bell (2011) finns det en del begräsningar med den sekundära 

datainsamlingen, då den inte inkluderar det ämne som man valt att studera fullt ut. I denna 

studie har vi dock varit noggranna med att använda oss av tidigare forskning som behandlar 

samma eller ett liknande område som vi själva har och som känns tillförlitliga. 

2.4.6 Urval av deltagare 

Det är nästintill omöjligt att samla in data från en hel population och det är nödvändigt att 

göra ett urval. Enkätundersökningen i studien är uppbyggd på ett icke-slumpmässigturval då 

författaren har möjlighet att anta ett bekvämlighetsurval för att begränsa eventuellt bortfall. 

Detta medför dock att det inte är möjligt att veta huruvida resultatet speglar de individer som 

ej är tillfrågade och därmed går det inte att dra några generella slutsatser kring hela 

populationen.  Deltagarna i undersökningen behöver ha viss kunskap om Internet då 

undersökningen kommer genomföras online och de ska även vara myndiga och ha full rätt att 

fatta egna beslut över sina konsumtionsmönster (Bryman & Bell, 2011). Det kan dock finnas 

vissa tvivelaktigheter gällande deltagarnas ålder då författarna aldrig kan vara fullständigt 

säkra på att de faktiskt är vuxna människor som sitter på andra sidan datorskärmen, vi är dock 

medvetna om detta och genom att deltagarna i stor utsträckning är familj och vänner och 

vidare deras bekanta så anser vi att risken för att en minderårig besvarar undersökningen är 

relativt liten. Deltagarna har begränsats till att de måste vara medlemmar på det sociala 

nätverket Facebook. Utöver detta har inga ytterligare begränsningar gjorts och 

undersökningen har även spridits vidare utav såväl familj som vänner till författarna, vilket 

medför till att ett stort varierande antal individer haft möjlighet att delta. Dock är yngre 

deltagare till viss del överrepresenterade i studiens resultat, vilket kan bero på att dessa i 

större utsträckning befinner sig på sociala medier.  
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2.4.7 Val av företag 

De företag som är relevanta för denna studie är svenska företag som expanderat internationellt 

och opererar i Saudiarabien. Intresset att studera företag som opererar i Saudiarabien framkom 

efter vilda diskussioner i svensk media och författarna såg att det kan finnas intresse för 

svenska företag att få djupare förståelse för hur detta påverkar deras relationer med 

konsumenterna i hemlandet. Det finns stora kulturella skillnader mellan Saudiarabien och 

Sverige, individerna har helt skilda åsikter om vad som är rätt och fel. Ett urval är nödvändigt 

och en undersökning på alla svenska företag som driver verksamhet internationellt är svår att 

genomföra på grund av dess omfattning. Denna studie fokuserar på två stora svenska 

detaljhandelsföretag som opererar i Saudiarabien, möbelföretaget IKEA och klädesföretaget 

Hennes & Mauritz. 

2.5 Analysarbetets process 

För att bestämma analysprocessen i studien bör vi först veta syftet med undersökningen. 

Skrivbordsundersökningen ämnar beskriva vilka anpassningar som svenska företag genomför 

på den saudiarabiska marknaden. I detta avseende analyseras den information som inhämtats 

om företagens agerande med teorier gällande internationell marknadsföring och teorier kring 

vikten av att förhålla sig till olika kulturella förhållanden, genom detta ser vi huruvida det 

finns samband eller skiljer sig mellan praktik och teori. Skrivbordsundersökningen blir en 

förståelsefas till enkätundersökningen som genomförs för att få en överblick kring vilka 

konsekvenser detta får på de svenska konsumenternas reaktioner, vilket ger oss ett 

beskrivande syfte. Enkätundersökningen är utformad utifrån både numeriska och icke-

numeriska variabler som kodats och variablerna inkomst och ålder har vidare grupperats för 

att få en tydligare överblick (Dahmström, 2011). Alla resultat från undersökningen har matats 

in manuellt i dataprogrammet SPSS, vilket var ganska tidskrävande men enligt författarna en 

viktig åtgärd för att kunna se eventuella likheter och skillnader mellan olika 

konsumentgruppers åsikter. Dessa inmatningar gick vi igenom 3 gånger för att verkligen vara 

säkra på att det inte förekom några eventuella slarvfel eller dylikt som skulle påverka 

resultatet i en felaktig riktning. 

Då vi i vårt tidigare studieprogram inte läst kurser inom statistik fanns begränsningar i hur väl 

vi kunde utföra en statistisk undersökning. Det hade varit intressant att genomföra utförliga T-

tester och Multipla regressionsanalyser, vilket vi medvetet valde bort på grund av vår stora 

osäkerhet inom området. Med visst stöd från statistikläraren Christer Wettergren vid 
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högskolan i Skövde genomförde vi dock T-test och Anova i SPSS för att tydligare kunna se 

om det fanns skillnader mellan olika konsumentgrupper, vilket vidare har analyserats i form 

av stapeldiagram, cirkeldiagram och löpande kommentarer inom respektive frågeställning. 

När undersökningen sammanställts och vi jämfört olika samband så studerades vidare 

ytterligare tryckta källor för att se eventuella skillnader och likheter mellan våra resultat och 

tidigare forskning.  

2.6 Studiens kvalité 

Det finns olika sorters kriterier som ökar studiens kvalité. Uppgiftslämnarna i denna rapport 

är uppdelade i två delar, i enkätundersökningen finns förstahandskällor, det vill säga personer 

som refererar till en upplevelse eller uppfattning som de själva har (Jacobsen, 2002). Vi har 

valt att genomföra en enkätundersökning då forskare nämner att den information som kommer 

från flera oberoende källor beskriver ofta en giltig sida av fenomenet (Booth et al, 2004). 

Intervjuer däremot kan ha fler brister, dels kan deltagarnas vilja att ge riktig information 

påverka och dels kan författarnas relation till deltagaren påverka resultatet (Booth et al, 2004), 

detta är något som kan påverka studiens kvalité då vi inte kan behandla huruvida de utförda 

intervjuerna genomförts på önskvärt sätt eftersom de är insamlade via sekundära datakällor. 

Tashakkori & Teddlie (1998), nämner att man kan utvärdera en studies kvalité genom att 

jämföra liknande studiers resultat. Är resultaten någorlunda likartade? Detta stöds av flertalet 

författare som beskriver att om resultatet är pålitligt bör samma resultat visas i fortsatta 

liknande studier (Hague & Jackson, 1996; Booth et al, 2004; Jacobsen, 2002). Förekomsten 

av en del bortfall innebär att studiens resultat inte kan generaliseras. Vi har dock varit noga 

med att försöka hitta deltagare i olika åldrar, med olika inkomster och både män och kvinnor 

för att få ut ett så trovärdigt resultat som möjligt, för att lyckas med detta har respondenterna 

bjudits in till undersökningen genom vänner och familj och bland annat har högt uppsatta 

politiker, egenföretagare, kulturarbetare, studenter och lokalvårdare funnits i den undersökta 

populationen. 

Dock baseras resultaten på en överrepresentativ andel kvinnor, 108 kvinnor valde att delta och 

endast 63 stycken män. Utöver det så är även åldergruppen 18-29år överrepresentativ då hela 

98 respondenter föll inom det intervallet, vilket troligtvis beror på val av undersökningskanal 

då äldre inte i lika stor utsträckning befinner sig inom sociala medier som unga. Eftersom 

studien endast har genomförts på två olika företag och resultaten är kopplade dit så kan dessa 
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inte anses vara generaliserbara eftersom andra företag kan ha andra strategier och åsikter 

kring ämnet, men att generalisera har inte heller varit vårt mål med studien. 

2.7 Metod- och källkritik 

Författarna är medvetna om att det kan finnas eventuella begränsningar i antal deltagare som 

besvarar enkätundersökningen och att detta kan påverka resultatet, eventuella bortfall kan 

påverka studiens möjlighet att fullständigt generalisera resultaten. Författarna är även 

medvetna om att genomföra en undersökning online begränsar studien till relativt ung 

konsumentgrupp då äldre personer kan ha svårigheter med dagens nya teknik. En 

onlineundersökning kan även göra det svårt att med säkerhet veta vem det är som besvarar 

undersökningen. Vi har försökt hantera risken med att minderåriga deltar genom att bjuda in 

familj, vänner och deras bekanta till den slutna facebook gruppen, men kan aldrig vara helt 

säkra på att rätt respondenter besvarat enkäten. Undersökningen är baserat på en 

överrepresentativ del yngre kvinnor, vilket kan påverka resultatet i studien. 

Då de tillfrågade företagen inte hade möjlighet att ställa upp på de önskvärda intervjuerna 

personligen får författarna förlita sig på undersökningar utförda i tidigare forskning. Detta kan 

påverka tillförlitligheten eftersom vi inte får informationen direkt från företagen och därmed 

inte har möjlighet att utvärdera hur datainsamlingen verkligen genomförts. 

Vi bör även vara medvetna om att det man säger i teorin och sedan gör rent praktiskt inte 

alltid stämmer överrens, detta kan medföra att studiens primära undersökning inte är 

fullständigt tillförlitlig då det inte är säkert att respondenterna i undersökningen faktiskt gör 

som de tror att de skulle göra, för att undvika detta hade det vart intressant med en fråga 

gällande huruvida de faktiskt slutade handla hos IKEA hösten 2012 eller inte. Genom detta 

hade vi fått en tydligare bild av verkligheten och det är något vi rekommenderar till fortsatta 

studier inom området. Vi uppmuntrar även utförligare multipla regressionsanalyser och 

djupare statistiska undersökningar då detta är relativt begränsat i denna studie pågrund av 

författarnas okunskap inom detta område.  

Eriksson & Weidersheim-Paul (2006), beskriver att källkritik har som syfte att se om källan 

har relevans och är reliabel. För att bedöma detta kan man använda sig av fyra olika faktorer, 

vilka är samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik och äkthet. Vi har genom dessa faktorer 

gått igenom den självkritiska delen av denna studie. 
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Vi har genomgående eftersträvat att de källor som använts i studien har varit uppdaterade, 

vilket vid vissa tillfällen varit svårt. Detta mycket pågrund av tillgängligheten och den 

litteratur som funnits på biblioteken har inte alltid varit de senaste upplagorna. Studien är 

därmed baserad på både äldre och nyare källor vilket kan ses som en brist i samtidskravet.  

Eftersom en stor del av studien är baserad på sekundärdata finns det även möjlighet att 

studien innehåller viss tendenskritik. Vissa författare låter sin forskning präglas av egna 

åsikter och värderingar och eftersom vi i stor utsträckning använt oss av sekundärdata så är 

det fullt möjligt att detta förekommer i studien. Ett exempel på detta kan vara författaren 

Stenbo (2009), som är en tidigare anställd på företaget IKEA och med stor sannolikhet har 

denne egna erfarenheter som präglats i hans text.  

Författarna har i denna studie strävat efter att använda ett flertal källor som är skrivna av olika 

författare för att belysa eventuella skillnader mellan olika forskare, genom detta behandlas 

området beroendekritik och författarna har eftersträvat att minimera risken för att de olika 

källorna är beroende av varandra.  

 Äkthet behandlar huruvida de valda källorna i undersökningen är äkta, vilket författarna gjort 

genom att huvudsakligen använda kurslitteratur och vetenskapliga artiklar. I den mån som 

Internetkällor förekommer har vi noga utvärderat relevansen gällande dessa och inte använt 

information som kan anses som icke-tillförlitligt. De Internetkällor som används är till största 

del de olika företagens egna hemsidor och några enstaka tidningsartiklar som framförallt 

använts för att belysa att diskussioner förekommit i media under hösten 2012. 
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3 Teori 

Avsnittet beskriver det relevanta teoretiska material som är till grund för arbetets 

undersökningar och kopplas till arbetets resultat. Teoriavsnittet börjar behandla Corporate 

Social Responsibility för att kunna stödja oss på den komplexitet som finns för internationella 

företag gällande kulturella skillnader, i det empiriska materialet beskrivs även hur de utvalda 

företagen förhåller sig till detta. Vidare behandlas religion & etiska förhållningssätt med 

fokus på Saudiarabien. Forskning visar att dessa faktorer har en betydande roll för företags 

internationella marknadsföring och studien fokuserar på dessa kulturella faktorer, därav föll 

sig som en naturlig del av studiens arbetsgång. Hofstedes dimensionsteori om nationella 

kulturer leder studien vidare till att analysera den saudiarabiska kulturen och den svenska.  

Därefter diskuteras även den generella internationella synen på svenskar, detta för att få en 

inblick över hur vi svenskar generellt uppfattas. Avslutningsvis presenteras Philip Kotlers 

modell om konsumenters köpbeteende, de olika faktorerna stödjer författarna i arbetet genom 

ökad förståelse för konsumentbeteende. Detta är nödvändigt för att kunna studera eventuella 

effekter på svenska konsumenters reaktioner av företagens anpassning på den utländska 

marknaden. Utifrån detta kommer konsumenternas reaktioner senare analyseras med 

fokusering på eventuella förändringar i konsumenternas beteenden I figur 3 nedan visas 

dispositionen över hur teoriramen används i studien. 

 

 

 

Figur 3, Disposition över den teoretiska referensramen 

 

3.1 Corporate Social Responsibility  

Corporate Social Responsibility (CSR) är ett omdiskuterat ämne när det gäller 

företagsledning. Somliga ifrågasätter om företag har något ytterligare ansvar än att generera 

ökad lönsamhet medan andra anser att detta bör vara en självklarhet (Enquist et al, 2008). 

CSR är ett instrument för företag att i större grad få sina konsumenter nöjda genom sina 

ageranden att ta socialt ansvar. I takt med globaliseringen ställs högre krav på företagen att de 

exempelvis inte utnyttjar barnarbete och även att de tar hänsyn till jämställdhetsfrågor. 
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Konsumenterna har en stor påverkan på företagen och kan vid missnöje utlösa mediestormar 

som företagen sedan mer eller mindre tvingas hantera. Det är viktigt för företagen att hålla 

sina konsumenter nöjda genom att arbeta på ett socialt accepterat sätt. Konsumenterna har 

idag en stor makt och företag påverkas inte bara av utebliven försäljning vid missnöje utan det 

kan även få investerare att backa, få vill investera pengar i någonting som får människor 

upprörda. CSR är ingen utarbetad handlingsplan över hur företag bör agera, det är upp till 

varje enskild organisation att ta de beslut som gör att företagets policy och dess affärsidé går 

hand i hand (Gezelius & Wildenstam, 2011). Forskning har visat att  företag som arbetar med 

CSR får ökad kundnöjdhet vilket resulterar i ökat marknadsvärde som slutligen resulterar i 

stabilare lönsamhet. Detta gäller dock inte mindre innovativa företag där CSR kan ge en 

negativ effekt på företagens lönsamhet (Enquist et al, 2008).  

3.2 Kulturell påverkan på internationell marknadsföring 

Det finns enighet om att kulturella skillnader har en betydande roll inom internationell 

marknadsföring (Bradley, 2005; Czinkota & Ronkainen, 2012; Doole & Lowe, 2008). 

Internationella företag ställs idag inför valet att standardisera eller anpassa sin utformning av 

marknadsföring. Det är av stor betydelse för företagen att nå ut till sin målgrupp och de bör 

noga utvärdera vilka val som behövs göras för att få rätt associationer till sitt varumärke, men 

fortfarande respektera den utländska marknadens kultur (Östling & Gustafsson, 2009). 

Kulturer uppstår utifrån hur människor lever tillsammans och påverkas av religion, 

utbildning, familj, referensgrupper, ekonomiska, politiska och tekniska faktorer (Doole & 

Lowe, 2008). Kultur är den referensram som människor har när de kommunicerar med 

varandra, ju större skillnader det finns mellan de olika kulturerna desto högre risk att det blir 

missförstånd i kommunikationen (Abraha & Mukhtar, 2000). Detta medför att en effektiv 

kommunikation är avgörande för att företag framgångsrikt ska kunna konkurrera 

internationellt (Östling & Gustafsson, 2009). Internationella marknadsförare behöver ha en 

förståelse för de kulturella skillnaderna (Sahyouni, 2009) och konsumenter utgår från deras 

egna värderingar i sina inköp (Doole & Lowe, 2008). Att anpassa sig är en viktig attityd i 

internationell marknadsföring, inte att företagen ska överge sitt sätt och förändra sig till den 

lokala kulturen utan att dessa måste vara medvetna och villiga att anpassa sig till de 

eventuella skillnader som annars kan skapa missförstånd i marknadskommunikationen 

(Sahyouni, 2009). Annonsering är en nyckelfaktor för att få kontakt med konsumenter i en 

stor skala, globala företag har lärt sig att konsumenterna kräver att de anpassar sig efter den 
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lokala kulturen. Att försumma de lokala kulturella ståndpunkterna kan bli ett väldig pinsamt 

och dyrt misstag när det gäller varumärket (Brake et al, 1995). 

3.3 Religion och etiska värderingar 

Religion är en av de viktigaste kulturella faktorerna och har väsentliga effekter på företags 

marknadsföring. I vissa länder är religion även den absolut största kulturella påverkansfaktorn 

på internationell marknadsföring (Doole & Lowe, 2008).  

Benämningen etik är en moralfilosofi som härstammar från grekiskans ethos som betyder sed, 

sedvänja. Etik och moral skiljer sig åt genom att moral skildrar handlingar och 

ställningstagande i praktiken medan etik skildrar hur det bör se ut i teorin. Normativ etik 

handlar om vad som är rätt och gott (Collste 2002). Inom detta område finns systematiskt ett 

kritiskt sökande efter korrekta moraliska utgångspunkter att tillämpa vid lösningen av 

praktiska problem (Tännsjö, 2000). 

Cornwell et al (2005), beskriver att forskare är oense om synen på religion och etik. En del 

forskare anser att etik och religion är två skilda saker, medan andra forskare har ståndpunkten 

att många andliga principer och värderingar inom religion handlar om etik (Waller et al, 

2004). Enligt Collste (2002), så är religion den främsta moraliska inspirationskällan för 

människor runt om i världen. Globaliseringen har gjort att vi människor knyts närmare 

varandra och får en inblick i etniska och kulturella motsättningar.  

Det finns flera olika utformningar av kristen och muslimsk etik, många olika riktningar och 

tolkningar av gällande föreskrifter (Collste, 2002). Dessa företräds av olika religiösa ledare 

som ska representera de bestämda moraliska lärorna. De skilda tolkningarna leder till att man 

som individ kan anamma vissa delar av religionerna ifråga trots att man inte fullständigt delar 

samma religiösa uppfattningar (Tännsjö, 2002). Collste (2002), menar att bibeln utgör den 

viktigaste grunden till kristna människors etiska värderingar och inom Islam är det även Gud 

som är skaparen och bestämmer vad som är rätt och orätt, båda religionerna har således Gud 

som grund till dess etiska värderingar. 

Waller et al (2004), definierar religion som ”En tolkning av livet, som behandlar personliga 

angelägenheter och värderingar”. Med detta menas att religionen syftar till att leva som den 

ideala människan, vilket kopplar samman religion med människors etiska värderingar och 

attityder.  
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3.4 Hofstedes dimensionsteori 

Geert Hofstede identifierade under 70-talet ett flertal dimensioner om människors nationella 

och kulturella värderingar efter att ha genomfört en frågeundersökning från över femtio olika 

länder. Analysen av svaren på denna undersökning avslöjade att det finns fyra ”centrala och i 

stort sett oberoende” dimensioner av en nationell kultur. Hofstede definierar dessa 

dimensioner enligt följande: Maktdistans (PDI), osäkerhetsundvikande (UAI), individualism 

kontra kollektivism (IDV) samt maskulinitet kontra femininet (MAS) (McSweeney, 2002). 

Dessa dimensioner kan vara viktiga när man analyserar olika länders kulturer. De presenteras 

vidare genom olika index tal, dessa tal visar speglar inte huruvida något är bra eller dåligt 

utan används för att se skillnader mellan olika nationella kulturer. (Hofstede et al, 2011).  

 

Maktdistans kan definieras som i vilken utsträckning de mindre inflytelserika individerna i ett 

samhälle förväntar sig och accepterar att makten är ojämnt fördelad (Vitell et al, 1993). 

Hofstedes andra dimension benämns som kollektivism kontra individualism, där individualism 

kännetecknar samhällen med svaga band mellan individer och ett oberoende av den grupp 

som man tillhör. Alla människor förväntas ta hand om sig själv och sin närmaste familj. 

Kollektivism däremot kännetecknas av människor som redan vid födseln integreras 

egengrupper med en stark sammanhållning som utgör ett skydd genom livet i utbyte mot 

lojalitet (Hofstede et al, 2011). Maskulinitet kontra femininitet är den tredje av Hofstedes 

dimensioner och kan definieras enligt följande, män förväntas vara påstridiga, ambitiösa, 

konkurrenskraftiga samt sträva efter materiell framgång. Kvinnor däremot förväntas vara mer 

blyga, ömsinta och bry sig om livskvalitet. Osäkerhetsundvikande är den fjärde dimensionen 

och kan definieras som i vilken utsträckning som individer inom en kultur känner sig hotade 

av situationer som är ostrukturerade, oklara eller oförutsägbara och i vilken utsträckning dessa 

individer försöker undvika sådana situationer. Kulturer som har stark osäkerhetsundvikande 

är aktiva, aggressiva, känslomässiga och intoleranta. Kulturer med svag 

osäkerhetsundvikande är kontemplativa, mindre aggressiva, känslolösa, accepterar personlig 

risk och är relativt toleranta (Vitell et al, 1993). 
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Figur 4: Skillnader i nationella dimensioner mellan Sverige kontra Saudiarabien 

Variablerna: Maktdistans (PDI), osäkerhetsundvikande (UAI), individualism kontra kollektivism (IDV) samt 

maskulinitet kontra femininet (MAS) 

3.5 Svenskhet internationellt  

Ute i Europa anses svenska personer som pragmatiska, effektiva och ärliga när det gäller att 

göra affärer. Samtidigt finns synen att svenskar är ganska lättlurade och väldigt konflikträdda. 

Den svenska konflikträdslan yttrar sig även i arbetslivet, vilket kan vara en av orsakerna till 

att våra svenska chefer internationellt fått ryktet att de inte kan fatta beslut (Lagergren, 2001). 

Att den svenska konflikträdslan är väl utbredd stöds även av Brodin & Kleen (2002), som 

beskriver att svenskar i allmänhet värdesätter ärlighet och pålitlighet men helst undviker 

konflikter i offentlig miljö. Svenskar kompromissar gärna hellre och undviker känsloladdade 

samtalsämnen på grund av risken för konflikter. Forskarna nämner även att den 

internationella synen är att det är nästintill omöjligt att få en svensk förbannad. 

På företag som OECD i Paris och EU parlamentet i Bryssel blir personalen glad när de får en 

ny svensk medarbetare. Denna medarbetare anses kunna bidra till en öppnare och mer 

demokratisk stämning på arbetsplatserna. Svenskarnas jämlikhet är vida känt, många 

utlänningar kan ibland ha åsikten att det blir ganska fånigt i längden (Lagergren, 2001). 

För oss svenskar är den homogena och jämlika synen på oss inte lika solklar, som den 

internationella synen. Vi har generellt likartade värderingar och attityder gällande exempelvis 

barnaga, rättvisa, kö regler med mera. Svenskar vill gärna inte framstå som någon som snyltar 
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på någon annan, att alla ska dra sitt strå till stacken kan ha bidragit till den svenska 

jämlikhetssynen (Lagergren, 2001). I Sverige är jämlikhet starkt förankrad, både mellan 

generation och mellan kön. Män och kvinnor anses ha lika rätt till beslutsfattande och även 

lika skyldigheter att utföra nödvändiga sysslor (Brodin & Kleen, 2002). 

3.6 Fyra faktorer för konsumenters köpbeteende 

Parment et al (2011), redogör för olika faktorer som påverkar konsumenters köpbeteenden. 

Faktorerna, som i litteraturen beskrivs av Philip Kotler, behandlar fyra olika dimensioner för 

att förklara konsumenters köpbeteenden; Sociala, kulturella, personliga och psykologiska 

faktorer. Dessa faktorer är viktiga att ta i beaktande men väldigt svåra för företagen att 

påverka eller förändra. 

3.6.1 Sociala faktorer 

Sociala klasser är områden med grupper av människor som delar något gemensamt. Det kan 

handla om liknande värderingar, intressen, status, förmögenhet, utbildning mm. Detta har 

dock till viss del kritiserats av Jobber & Fany (2006), som beskriver att en egenföretagare kan 

ha hög inkomst men trots detta inte anses ha hög socialklass, de anser att dessa fall ger 

svårigheter att kartlägga konsumentbeteende gällande socialklass.   

Parment et al (2011) beskriver vidare att en individ kan tillhöra en viss medlemsgrupp, vilket 

innefattar vänner och familj vilket är grupper som direkt kan påverka en individs beteende. 

Utöver medlemsgruppen så finns det aspirantgrupper vilken består av en grupp av människor 

som en individ ser upp till och som denne önskar att tillhöra.  Vidare finns det tre olika roller 

som en individ kan ha i en grupp; 

 Initiativtagare – Individen rekommenderar gärna ett köp 

 Beslutsfattare – Den person som fattar köpbeslut 

 Användare – Den person som använder produkten 

3.6.2 Kulturella faktorer 

De kulturella faktorerna nämns som den faktor som har störst inverkan på människor och 

således på konsumenters köpbeteenden. Här påverkas individen av sociala institutioner såsom 

familjen gällande grundvärderingar och uppfattningar. Olika subkulturer består bland annat av 

människor med likartade värderingar, livserfarenheter, nationaliteter och religioner. Dessa 



32 

 

olika grupper har både en direkt och en indirekt påverkan på en konsuments köpbeteende, 

känner kunden att den kan identifiera sig i produkten som marknadsförs får denne en 

positivare syn av varumärket. Familjen kan delas upp i två olika grupper; 

 Orienteringsfamiljen – Föräldrarna som ger en orientering genom religion, politik och 

ekonomi. Denna konstellation ser olika ut beroende på vart i världen vi befinner oss, i 

vissa länder är det vanligt med stora familjer där ”grundfamiljen” bor under samma 

tak som far- eller morföräldrar.   

 Make/Maka – Inkluderar även barn. Dessa har direkt påverkan på individens dagliga 

konsumtion (Parment et al, 2011). 

3.6.3 Personliga faktorer 

En individs livsstil påverkar dennes olika köpbeslut och konsumentbeteende (Benady, 2004) 

och Parment et al (2011), beskriver att även individens personliga egenskaper har en påverkan 

på konsumentbeteendet. Människors behov förändras ständigt och här finns det två större 

indelningar av personliga faktorer; 

 Preferenser – Såsom ålder, kön och civilstatus påverkar var i livscykeln individen 

befinner sig 

 Ekonomisk situation – Yrke och inkomst reglerar efterfrågan och även den livsstil som 

individen har.  

3.6.4 Psykologiska faktorer 

Det finns fyra olika psykologiska faktorer som påverkar konsumenters köpbeteenden. Dessa 

spelar en betydande roll i en individs konsumtionsval; 

 Motivation – Identifiera vad individen söker och vilka behov som behöver 

tillfredsställas. 

 Perception – När individen är motiverad till ett köp tolkar individen den information 

som ges i en process.  

  Inlärning – Hur individen senare beter sig beror till stor del på tidigare erfarenheter. 

 Attityd – Uppfattningar och attityder gällande eventuellt köp bygger på individens 

känslor och eventuella utvärderingar kring en viss produkt (Parment et al, 2011). 
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4 Empiri 

Kapitlet redogör för det empiriska underlaget som framkommit genom de 

skrivbordsundersökningar som genomförts och den enkätundersökning som utförts. I avsnittet 

presenteras inledningsvis Saudiarabien och vidare så belyser vi skillnader mellan svensk och 

saudiarabisk kultur med hjälp av Hofstedes dimensionsteori. När vi presenterat den data som 

framkommit gällande kulturella förhållanden så behandlas vidare avsnitt gällande de svenska 

företagens agerande på den saudiarabiska marknaden. När vi klargjort de olika lokala 

anpassningarna presenteras senare de svenska konsumenternas beteenden och attityder som 

framkommit genom den kvantitativa undersökning som genomförts. Det empiriska materialet 

presenteras i ett flertal olika tabeller för att ge en tydlig överblick över resultatet. Materialet 

kommer vidare analyseras under kapitel 5. 

4.1 Hofstedes dimensionsteori 

Enligt Hofstede et al (2011), så hade då arabländerna 2011 en hög maktdistans med 80 poäng, 

Sverige däremot hade en låg maktdistans som sträckte sig till 31 poäng.  

Utifrån Hofstedes undersökning från 2011 om individualism kontra kollektivism så befann sig 

Saudiarabien på 38 poäng, vilket är en relativ låg grad av individualism i jämförelse med 

Sverige som då låg på 71 poäng.  

Enligt maskulinitet kontra femininitet index så befann sig Saudiarabien med sina 53 poäng av 

totalt 110 mitt i mellan en maskulin och feminin kultur. Sverige sträckte sig till 5 poäng, 

vilket innebär att de är ett av de mest feminina länderna. 

Osäkerhetsundvikande är Hofstedes fjärde dimension, där Saudiarabien 2011 hade 68 poäng 

medan Sverige låg på 29 poäng av sammanlagt 76 länder (Hofstede et al, 2011). 

4.2 Introduktion till Saudiarabien 

Saudiarabien är en monarki som ligger placerad i Mellanöstern. Landet anses vara ett stabilt 

land placerat i en ostabil region (Kotaiba Abdul Aal & Eskander, 2010). Den stabila 

ekonomiska tillväxten i landet bidrar till ljusa tillväxtmöjligheter och landet kan ses som en 

riktig guldgruva för investerare (Grundmark & Rydbratt, 2009). Den dominerande religionen 

är Islam och Saudiarabien har en modern och välutvecklad infrastruktur och anses ha ett bra 

rykte i den islamska världen (Kotaiba Abdul Aal & Eskander, 2010). Avståndet till Sverige är 

dock stort, både kulturellt och geografiskt, vilket medför att det krävs stor medvetenhet och en 
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del anpassningar för svenska företag som opererar på den saudiarabiska marknaden 

(Grundmark & Rydbratt, 2009).   

4.2.1 Religion och etiska värderingar i Saudiarabien 

Inom islam är alkohol, spel och fläskkött förbjudet och kvinnor förväntas att klä sig ordentligt 

och dölja ansikten offentligt. Kvinnor har generellt sätt ingenting med företagande att göra, de 

anses vara relaterade till privatlivet och familjen (Brake et al, 1995; Waller et al, 2004). I 

sociala sammanhang är människorna i Saudiarabien väldigt konservativa, människors 

beteenden förväntas vara väldigt korrekta för att undvika eventuell attraktion och det krävs 

tillstånd för att fotografera en person eller en byggnad. Speciellt kvinnorna är hårt styrda och 

måste enligt lag bära svart dräkt med slöja utanför hemmet, medan männen kan bära jeans och 

t-shirt men måste däremot undvika shorts när de lämnar hemmet (Kotaiba Abdul Aal & 

Eskander, 2010).   

Muslimer har starka åsikter inom det sociala umgänget och har en idé om att alla muslimer är 

en familj, det är viktigt att hjälpa varandra (Cornwell et al, 2005). Muslimer förväntas vara 

mer idealistiska än exempelvis kristna eller buddister (Cornwell et al, 2005). Generellt i 

Saudiarabien gäller att hedra sin familj och ha ett gott beteende för att stödja släktens rykte. 

(Kotaiba Abdul Aal & Eskander, 2010). I landet är huvudreligionen islam, med inriktningen 

Sunna som är en av fler tolkningar av islam. Religionen präglar hela samhället (Göcmen et al, 

2007) och ordet Sunna ska ses som ett levnadssätt, idealet kan översättas med bland annat sed 

och praxis vilket är den största inspirationen till vad som är rätt och orätt i Saudiarabien 

(Hedin, 1994). Nyckelfaktorn för att förstå den saudiarabiska kulturen är att ha en förståelse 

för deras religion eftersom det är religionen som guidar människorna i vardagslivet. Bön sker 

fem gånger per dag, vid varje av dessa tillfällen ska butiker stängas i 20 minuter tills 

bönetiden är slut (Kotaiba Abdul Aal & Eskander, 2010).  

Doole & Lowe (2008), beskriver att religion som kulturell påverkansfaktor har en signifikant 

effekt på företags marknadsföringsstrategier, i vissa länder är det till och med den största 

påverkansfaktorn. På islamistiska marknader, såsom Saudiarabien, får ingen kränkning av 

religionen förekomma i reklam eller med andra säljfrämjande metoder. Det spelar ingen roll 

hur obetydlig reklamen än är så går det inte ostraffat av varken regeringen eller 

konsumenterna 
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4.3 Det svenska möbelföretaget IKEA 

IKEAs framgångshistoria börjar 1943 då en man vid namn Ingvar Kamprad startade ett 

möbelföretag i en liten by i Småland. Möblerna skulle vara funktionella, av god kvalité och ha 

ett lågt pris, vilket är något som förankrats djupt i företagskulturen idag. Ingvar Kamprad 

önskade att kunna driva ett lönsamt företag kombinerat med god förhållning till människor 

som social vision.  

  ”På IKEA är vår vision att skapa en bättre vardag för de många människorna. Vår affärsidé 

går ut på att erbjuda ett brett sortiment av form- och funktionsriktiga heminredningsartiklar 

till så låga priser att så många som möjligt ska ha råd att köpa dem”.  

– IKEA [4] 2013-03-04 

Företaget expanderade och det var nödvändigt att överföra ’IKEA andan’ från den svenska 

marknaden till nya marknader med skilda nationella kulturer. Företagskulturen bygger på 

gemensamma värderingar vilka är: 

 Samhörighet och entusiasm 

 Ständig förnyelse 

 Kostnadsmedvetenhet 

 Viljan att acceptera och delegera ansvar 

 Ödmjukhet och viljestyrka 

 Enkelhet 

 Föregå med gått exempel 

 Vara annorlunda 

 Möta verkligheten 

 Alltid ”på väg” 

 Misstag är till för att lära sig av 

Genom dessa värden drivs företaget lika genom alla led, från medarbetare till ledningen. 

Underliggande tema för IKEA är kundfokus i kombination med socialt och miljömässigt 
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ansvar. Företaget arbetar efter CSR och betonar företagens sociala ansvar, deras långsiktiga 

strategi är att skapa ett bättre liv för alla olika intressenter samtidigt som de behåller sin 

kostnadsmedvetenhet. Socialt och miljömässigt ansvar är något som genomsyrar hela IKEAs 

affärsmodell, värderingarna ska skapas tillsammans med kunderna och bedömas utifrån 

konsumtion och erfarenheter. Produkterna ska ses en möjlighet till smarta lösningar på 

konsumenternas problem i sitt hem. Konsumenterna lägger allt större vikt vid etiska, sociala 

och miljömässiga värden innan de kommer fram till ett köpbeslut, vilket har resulterat att 

CSR blivit en stor drivkraft för IKEAs affärsutveckling (Edvardsson & Enquist, 2009). Kotler 

et al (2013) , beskriver att IKEA lägger stort fokus på att kopplas till Sverige och Småland , 

företaget värderar sin hemmarknad stort och deras företagsskultur anses som en central bärare 

för hela organisationen.  

4.3.1 IKEA i Saudiarabien 

IKEA etablerade det första varuhuset i Saudiarabien 1983, genom ett franchiseavtal eftersom 

det finns svårigheter för utländska företag att äga något till 100 %. På grund av strikta regler i 

Saudiarabien har en stor del av varuhuset lokalanpassats (Assaad & Mauricci, 2008).  

Butikernas öppettider har anpassats till lokala förhållanden och religionen i landet, IKEA är 

öppet mellan 10:00 – 24:00 sex dagar i veckan, fredagar är en helgdag och då är varuhusen 

öppna från klockan 17:00-24:00. Utöver detta är det speciella öppettider under religiösa 

högtider såsom Ramadan, butiken är öppen alla dagar om året förutom under den första dagen 

av Eid al-Fitr som består av tre heliga dagar som indikerar på att Ramadan är slut (Kotaiba 

Abdul Aal & Eskander, 2010). 

5 gånger om dagen stängs kassorna på grund av bön, om personalen inte utför sina böner kan 

dessa bli arresterade vilket skulle göra att butikerna skulle bli underbemannade.   Den svenska 

flaggan förekommer inte utanför varuhusen då denna innehåller ett kors och det måste finnas 

separata moskéer för kvinnor och män vid toaletterna. 
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Figur 5, Kotaiba, Abdul Aal, M & Eskander, D. (2010), figur 7,  s.96, visar anpassning av den svenska flaggan på 

IKEA i Saudiarabien. 

Restaurangen är uppdelad i en avskild plats för familjer som oftast är dold med gardiner och 

en del av restaurangen är tillägnad ensamstående män (Assaad & Mauricci, 2008). 

De flesta anställda i varuhuset är män eftersom staten har strikta regler kring att kvinnor 

varken bör arbeta eller köra bil. Dock finns ett undantag och det är de kvinnor som arbetar i 

barnens lekrum Småland (Kotaiba Abdul Aal & Eskander, 2010). Den svenska möbeljätten 

IKEA tog den starkt förankrade kulturen i beaktande vid deras katalogsläpp i Saudiarabien 

2013, då de uteslöt alla vuxna kvinnor ut den katalogen. 
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Figur 6, vänster bild är den nuvarande IKEA katalogen i Saudiarabien [6], höger bild är från den svenska 

katalogen[7]. 

4.4 Det svenska klädesföretaget Hennes & Mauritz 

H&M grundades 1947 i Västerås av Erling Persson, den första butiken fokuserade sig på 

damkläder till lågt pris. 1968 inkluderades herrkläder och namnet ändrades då till Hennes & 

Mauritz. Företagets grundläggande princip är att produktionen av kläderna ska ske under goda 

arbetsförhållanden och de deltar i organisationer såsom FN:s Global Compact, UNICEF och 

Amnesty (Valdermarsson & Hameed, 2006).  

”H&M:s affärsidé är att erbjuda mode och kvalitet till bästa pris”. 

– H&Ms hemsida [1] 2013-03-04 

 

”Visionen är att alla människor ska kunna klä sig trendigt, mode ska inte behöva kosta så 

mycket att bara vissa människor har råd med det” 

– Valdemarsson, S & Hameed, L. (2006), s. 38 

Hennes & Mauritz började tidigt sin internationella expansion och startade med länder som 

mentalt och kulturellt liknar Sverige (Kotler et al, 2013).  



39 

 

På företagets hemsida[2] beskrivs även en vision att företaget genomgående ska drivas på ett 

ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt och H&M [1] beskriver 7 grundvärderingar 

som företaget är baserat på:  

 Lagkänsla 

 Öppenhet 

 Entreprenörskap 

 Tro på människan 

 Ständig förbättring 

 Enkelhet 

 Kostnadsmedvetenhet 

 

H&M [3] beskriver att de tar avstånd från diskriminering och aktivt arbetar med detta på de 

platser de är aktiva, kulturella skillnader benämns som en del av det vardagliga arbetet. Deras 

strävan är att företaget ska bestå av olika människor i form av ålder, kön och etnicitet och 

nämner att 50 % av styrelseledamöterna är kvinnor. Eftersom inte alla länder som de opererar 

i har tydliga arbetslagar anser de att det är viktigt för företaget att ha globala riktlinjer 

baserade på Labour Organization Convention (C111 Discrimination).  

4.4.1 Hennes & Mauritz i Saudiarabien 

H&M öppnade sin första butik i Saudiarabien hösten 2008, genom ett franchiseavtal med Al-

Shaya [11]. Franchiseföretaget Al-Shaya är en av Mellanösterns ledande aktörer inom 

detaljhandeln och driver otroligt många franchisebutiker, vilket har gett dem ett unikt tillstånd 

att anställa kvinnor (Ibrahim & Miti, 2011).  

Företaget har anpassat sin katalog i landet efter saudiarabiska värderingar och har valt att 

censurera och retuschera lättklädda kvinnor [13]. 
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Figur 7, vänster bild är från H&Ms hemsida i Saudiarabien [12][13], höger bild är från den svenska hemsidan [14]. 

4.5 Effekterna av företagens agerande på de svenska konsumenterna 

Svaren på den kvantitativa enkätundersökning som genomfördes till denna studie baseras på 

171 stycken respondenters deltagande. I detta avsnitt presenteras de resultat som framkommit 

genom enkätundersökningen som utförts.   

4.5.1 Respondenternas bakgrundsfaktorer 

Här presenteras respondenternas bakgrundsfaktorer: Kön, ålder, månadsinkomst och 

härkomst.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

Man 63 36,8 36,8 36,8 

Kvinna 108 63,2 63,2 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

Tabell 4.5.1-1: Denna tabell visar fördelningen av andel män respektive kvinnor som deltagit i undersökningen. 
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 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

18-29 98 57,3 57,3 57,3 

30-39 33 19,3 19,3 76,6 

40-49 18 10,5 10,5 87,1 

50-71 22 12,9 12,9 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

Tabell 4.5.1-2: Här redovisas olika åldersgrupper av deltagarna, utifrån deras födelseår har 

dessa intervall tagits fram för att få en tydligare överblick. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

 

0-8000 26 15,2 15,2 15,2 

8001-16000 33 19,3 19,3 34,5 

16001-24000 56 32,7 32,7 67,3 

24001-32000 37 21,6 21,6 88,9 

32001-40000 13 7,6 7,6 96,5 

41000-100000 6 3,5 3,5 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

Tabell 4.5.1-3: Här redovisas respondenternas månadsinkomster, i svenska kronor, uppdelat i olika intervaller.  

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Nej 5 2,9 2,9 2,9 

Ja 166 97,1 97,1 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

Tabell 4.5.1-4: Här redovisas vilka som är födda i Sverige (Ja) respektive i andra länder (Nej).  

.  
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4.5.2 De svenska konsumenternas attityder till företagens anpassningar 

De svenska företagen Hennes & Mauritz och IKEA har utfört vissa anpassningar på den 

saudiarabiska marknaden, här presenteras resultatet av vad de svenska konsumenterna anser 

om dessa olika anpassningar.  

4.5.2.1 I butiken 

 

 

Tabell 4.5.2.1-1: Här beskrivs konsumenternas åsikter över att utesluta korset ur den svenska flaggan (se figur 5).  

 

Tabell 4.5.2.1-2: Denna tabell visar konsumenternas åsikter gällande att ha bönerum på plats i butikerna.  
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Tabell 4.5.2.1-3: Respondenterna ansåg överlag inte att det var en lämplig anpassning att separera kunderna utifrån 

familjer och ensamstående män. 

 

4.5.2.2 Katalogsläpp i Saudiarabien respektive Sverige 

Vissa anpassningar har utförts i av de svenska företagens kataloger på den saudiarabiska 

marknaden. Här presenteras resultaten över respondenternas åsikter kring detta. 

4.5.2.3 IKEA katalogen 

 

Tabell 4.5.2.3-1: 84 % var helt emot att företag eventuellt skulle utesluta vuxna kvinnor ur sin katalog i Saudiarabien.  
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Tabell 4.5.2.3-2: Visar respondenternas reaktioner på uppvisande av två bilder från IKEAs webbkatalog i Sverige 

respektive Saudiarabien1. Respondenterna ansåg överlag att detta inte var en okej anpassning från företagets sida.   

4.5.2.4 H&M katalogen 

 

Tabell 4.5.2.4-1: Visar reaktionerna hos konsumenterna gällande censurering av lättklädda kvinnor 

                                                 
1
 Se figur 7 
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:  

Tabell 4.5.2.4-2: Visar respondenternas reaktioner på uppvisande av två bilder från H&Ms internet katalog i Sverige 

respektive Saudiarabien2. Överlag är åsikterna väldigt uppdelade och de flesta respondenterna tycker denna form av 

anpassning är relativt okej. 

4.5.3 Påverkan på konsumenternas köpbeteende 

Dessa tabeller redogör för omgivningens påverkan på respondenternas köpbenägenhet 

 

Tabell 4.5.3-1: Visar vilka i deltagarnas omgivning som har störst påverkan på deras inköp av lågengagemangs 

produkter 

                                                 
2
 Se figur 6 
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Tabell 4.5.3-2: Visar vilka i deltagarnas omgivning som har störst påverkan på deras inköp av högengagemangs 

produkter 

 

 

Tabell 4.5.3-3: Respondenternas köpbenägenhet tenderar ytterst lite att minska om ett svenskt företag diskriminerar 

en grupp av människor i sin marknadsföring på en utländsk marknad. 30% trodde sig fortsätta handla men dock 

börja söka efter andra alternativ samtidigt som 30% av deltagarna ansåg att de skulle handla betydligt mindre hos 

företaget om denna situation uppstod. 
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Tabell 4.5.3-4: I denna tabell visas huruvida respondenternas syn förändrades mer positivt respektive mer negativt 

under den period som det uppmärksammades att företaget IKEA hade valt att radera alla vuxna kvinnor vid sitt 

katalogsläpp i Saudiarabien hösten 2012.  

 

4.5.4 Förståelse för anpassning av marknadsföring 

 

Tabell 4.5.4-1: Överlag var konsumenterna relativt förstående för att svenska företag behöver anpassa sin 

marknadsföring efter utländska marknaders värderingar, de flesta ansåg att de endast till viss del att 

marknadsföringen skulle se likadan ut oberoende av detta.  
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4.6 Åsikter kring diskriminerande åtgärder 

 

Tabell 4.6-1: Respondenterna var ganska oense om huruvida saker som anses vara diskriminerande i Sverige3 även 

ska klassas som diskriminerande på utländska marknader, oavsett det landets kulturella värderingar.  

4.6.1 Svenska etiska värderingar 

 

Tabell 4.6.1-1: Här visas resultaten av hur viktigt respondenterna anser att svenska företag behåller svenska etiska 

värderingar4 när de opererar på internationella marknader. Överlag tyckte deltagarna att det var relativt viktigt för 

dem att de svenska etiska värderingarna följde med företagen till de utländska marknaderna.   

                                                 
3
 Det som i lag stadgas som diskriminerande mot etnisk tillhörighet, religion, funktionshinder, kön, 

könsöverskridande identitet, sexuell läggning och ålder [19]  
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5 Analys 

I detta avsnitt kopplas teorin samman med det empiriska materialet för att analysera den 

datainsamling som genomförts. Kapitlet börjar med en analys av företagens 

marknadsföringsanpassningar mot den saudiarabiska marknaden och går vidare över till att 

analysera de svenska konsumenternas reaktioner kring företagens anpassningar. Tabellerna 

5.3.1.4-1, 5.3.1.4-2 & 5.3.3-1  visar en förtydligande bild kring de signifikanta skillnader som 

upptäckts genom att analysera skillnader mellan generationer och inkomstgrupper. 

5.1 Nationella kulturella skillnader mellan Sverige och Saudiarabien 

Arbetsplatserna i Sverige kännetecknas av decentraliserade organisationer och enligt Hofstede 

et al (2011), beror detta på den låga maktdistans som råder i Sverige. Saudiarabien däremot 

kännetecknas av en väldigt hög maktdistans med ett index på 80.   

Nils Vinge (Head of Investor Relation på Hennes & Mauritz) berättar i en intervju att han ser 

H&M som både centraliserad och decentraliserad. Centraliseringen utmärker sig vid viktiga 

beslut, som alltid tas på huvudkontoret i Stockholm. Decentraliseringen visar sig hos de 

enskilda butikscheferna som har hand om sin egen butik och hanterar problem på plats när de 

uppstår (Ibrahim & Miti, 2011). Saudiarabiens stora maktdistans innebär att de är väldigt 

rangmedvetna.  Samhället är uppbyggt på en klasstruktur där det delas upp i inkomstklass, 

utbildad klass och arbetarklass (Bjerke, 1998). Hofstede et al (2011), beskriver att den höga 

maktdistansen medför ett beroendeförhållande mellan cheferna och de anställda. Personalen 

blir styrd och uppmanas inte till egna initiativ. 

Sverige har en väldigt hög individualism jämfört med Saudiarabien. Hofstede et al (2011), 

beskriver att i ett kollektivistiskt samhälle är det viktigt att bygga relationer, vanligen föredrar 

man att anställa släktingar. I ett individualistiskt samhälle som Sverige däremot så är det inte 

önskvärt med familjerelationer på arbetsplatsen eftersom det kan leda till intressekonflikter. 

En tolkning av kollektivism är att gruppens intressen går före individens, medan individens 

intressen går före gruppens i ett individualistiskt samhälle. Det kan vara värt att fundera kring 

huruvida denna svenska individualism speglar hela den svenska polulationen, i författarnas 

hemstad Södertälje [15] bor det 42,7 % människor med utländsk bakgrund (18,6 % i hela 

Sverige). I Södertälje så är det väldigt vanligt att företag drivs som familjeföretag, vilket inte 

                                                                                                                                                         
4
 De föreställningar vi svenskar har om världen om vad som anses som rätt och gott.  
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stämmer överrens med den generella synen på svenskt företagande i Hofstedes 

dimensionsteori.  

Enligt maskulinitet kontra femininitet indexet så befann sig Saudiarabien med, med ett index 

på 53, mitt i mellan en maskulin och feminin kultur. Sverige sträckte sig endast till 5 poäng, 

vilket gör vårt land till ett av de mest feminina länderna. Familjer i maskulina kulturer som 

arabisktalande länder, karaktäriseras av en dominant hård far och en undergiven mor. Man 

fostras att bli självhävande, ambitiösa och konkurrensinriktade.  I feminina länder däremot 

föredrar man att lösa konflikter med hjälp av kompromisser och förhandlingar (Hofstede et al 

2011). Brodin & Kleen (2002), bekräftar att vi svenskar gärna kompromissar och även 

Lagergren (2001), nämner att vi svenskar gärna undviker olika former av konflikter både 

inom arbetslivet och privat. 

Osäkerhetsundvikande är Hofstedes fjärde dimension, där Saudiarabien ligger på ett index på 

68 medan Sverige ligger på ett index på 29. I fråga om religion så har länder med starkt 

osäkerhetsundvikande uppfattningen av att ”Det finns bara en sanning och vi vet den. Alla 

andra har fel”. Ett samhälle som är starkt osäkerhetsundvikande har också fler lagar samt 

informella regler som kontrollerar arbetsgivarnas och de anställdas rättigheter och 

skyldigheter (Hofstede et al, 2011). Detta bekräftas av Doole & Lowe (2008), som beskriver 

att i Saudiarabien får absolut ingen kränkning av religionen förekomma, då detta är den 

absolut största kulturella påverkansfaktorn. 

5.1.1 IKEA i Saudiarabien 

IKEA etablerade det första varuhuset i Saudiarabien 1983, genom ett franchiseavtal eftersom 

det finns svårigheter för utländska företag att äga något till 100 %. På grund av strikta regler i 

Saudiarabien har en stor del av varuhuset lokalanpassats (Assaad & Mauricci, 2008).  

Enligt Kotler et al (2013) värderar IKEA sin hemmarknad högt och deras organisationskultur 

anses som en central bärare. ”Organisationskultur är den uppsättning idéer, värderingar och 

normer som kännetecknar en organisation, eller med andra ord den informella, 

föreställningsmässiga sidan av företaget och den anda eller det klimat som utmärker detta. 

Företagskulturen anger ideal och riktlinjer för förståelse och handlande i företaget och 

påverkar bl.a. beslutsfattande, kommunikation och sammanhållning.” (Keyassa & Truong 

2005 s. 17). Att IKEA håller så hårt på sina värderingar och sin organisationskultur, vilket 

inte är helt samspelt med de anpassningar som genomförts i Saudiarabien då viktiga svenska 
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värderingar, såsom jämlikhet och den svenska flaggan, åsidosatts (Brodin & Kleen, 2002). 

Stenbo (2009), beskriver att IKEA arbetar hårt för att utifrån framstå som ett jämlikt företag 

men att verkligheten är något annat, trots den generella synen att IKEA följer samhällets 

värderingar så finns det antydningar på okrossbara glastak på ledningsnivå som hindrar alla 

som avviker från normen. Författaren Stenbo beskriver en situation där han själv varit 

delaktig att det vid ett möte på ledningsnivå bestämdes att de få kvinnor som var delaktiga vid 

mötet skulle stå längst fram då de blev aktuellt med fotografering, detta för att de skulle se ut 

som att kvinnorna var mer närvarande än de i verkligheten faktiskt var. Huruvida detta är 

moraliskt rätt kan diskuteras, det ställs idag höga krav på svenska företag gällande 

jämställdhet och samtidigt så handlar företagande om hushållning av knappa resurser. 

Kvinnliga medarbetare som söker sig till företaget med förhoppningar att kunna avancera 

inom kedjan blir troligtvis besvikna då IKEA utåt sett står för jämlikhet men uppenbarligen så 

är detta inte något som tidigare anställda bekräftar. Dock bör vi vara medvetna om att 

författaren kan ha egna åsikter som speglas i hans text och vill poängtera vikten av att inte tro 

fullständigt på allt man läser. Det är ju helt möjligt att denne tidigare anställd har dåliga 

erfarenheter gällande företaget och genom personliga tolkningar kommit fram till sina 

slutsatser.  

Den svenska flaggan förekommer inte utanför varuhusen då denna innehåller ett kors och det 

måste finnas separata moskéer för kvinnor och män vid toaletterna (Assaad & Mauricci, 

2008). Enligt Stier (2009), så har den svenska flaggan en större betydelse för oss svenskar än 

bara en bit tyg. Svenska flaggans betydelse grundas på historiska omständigheter och 

symboliska innebörder, dessutom regleras användandet av flaggan i svensklag och 

reaktionerna mot att människor smutskastar flaggan kan bli väldigt starka. 

Restaurangen är uppdelad i en avskild plats för familjer som oftast är dold med gardiner och 

en del av restaurangen är tillägnad ensamstående män. Det finns vissa svårigheter med 

svenskt företagande i Saudiarabien, speciellt rörande kvinnliga rättigheter, på grund av att de 

fast förankrade traditionerna, kulturen och religionen inte inkluderar ett öppet samhälle och 

yttrandefrihet (Assaad & Mauricci, 2008). 

De flesta anställda i varuhuset är män eftersom staten har strikta regler kring att kvinnor 

varken bör arbeta eller köra bil. Dock finns ett undantag och det är de kvinnor som arbetar i 

barnens lekrum Småland (Kotaiba Abdul Aal & Eskander, 2010). 
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Den svenska möbeljätten IKEA tog den starkt förankrade kulturen i beaktande vid deras 

katalogsläpp i Saudiarabien 2013, då de uteslöt alla vuxna kvinnor ur katalogen. Detta 

kritiserades starkt i både svensk [9] och utländsk [8] media som ansåg denna åtgärd var grovt 

diskriminerande.  I takt med globaliseringen ställs ständigt högre krav på företag att de arbetar 

med CSR och tar hänsyn till bland annat jämställdhetsfrågor. Konsumenterna har en stor makt 

idag och blir de missnöjda kan de utlösa mediestormar som företagen måste hantera, företag 

förväntas idag arbeta på ett socialt accepterat sätt (Gezelius & Wildenstam, 2011).  

Möbelföretaget gick senare ut och bad om ursäkt för felet som uppstått på sin hemsida, att 

företaget ska prioritera deras värderingar och inte diskriminera samtidigt som de tar hänsyn 

till kulturella skillnader [5]. Huruvida konsumenterna accepterade ursäkten kan diskuteras, 

men om de godtog denne så kan det visa att det är väldigt enkelt för företag att komma undan 

genom att bara be om ursäkt. Dock är troligtvis tiden den aspekt som bidragit till att denna 

diskussion nu ligger på is, media får andra nyheter att rapportera om och vi konsumenter 

stöter ständigt på nya saker som gör oss upprörda och som vi då fokuserar på.    

5.1.2 Hennes & Mauritz i Saudiarabien 

Hennes grundades 1947 i Västerås av Erling Persson, den första butiken fokuserade sig på 

damkläder till lågt pris. 1968 inkluderades herrkläder och namnet ändrades då till Hennes & 

Mauritz. Hennes & Mauritz började tidigt sin internationella expansion och startade med 

länder som mentalt och kulturellt liknade Sverige (Kotler et al, 2013).  

Pettersson (2002), beskriver att det är en ständigt pågående process att förmedla sina 

värderingar och företagets image internationellt på rätt sätt och i en intervju med butikschefen 

Jörgen Andersson i Schweiz framkommer att de hela tiden arbetar med att bli tydligare med 

att visa vilka de är och vilka värderingar som företaget står för.  

H&M [3] beskriver att de tar avstånd från diskriminering, de nämner att de aktivt arbetar med 

detta på de platser är aktiva, kulturella skillnader benämns som en del av det vardagliga 

arbetet. På Hennes & Mauritz reklamavdelning råder ”bondförnuft” och det är en jordnära och 

prestigelös arbetsmiljö som gäller. Även om företaget inte ”viftar med den svenska flaggan” 

står H&M för en skandinavisk företagskultur, dock med vissa nationella skillnader men 

fortfarande är organisationen väldigt informell och relativt platt.  (Pettersson, 2002). Eftersom 

inte alla länder som de opererar i har tydliga arbetslagar anser de att det är viktigt för företaget 

att ha globala riktlinjer baserade på Labour Organization Convention (C111 Discrimination).  
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H&M öppnade sin första butik i Saudiarabien hösten 2008, genom ett franchiseavtal med Al-

Shaya [11]. Franchiseföretaget Al-Shaya är en av Mellanösterns ledande aktörer inom 

detaljhandeln och driver otroligt många franchisebutiker, vilket har gett dem ett unikt tillstånd 

att anställa kvinnor (Ibrahim & Miti, 2011). Hur detta upplevs av det saudiarabiska folket kan 

vara värt att fundera på, pågrund av begränsad information kring företaget vet vi inte huruvida 

det är saudiarabiska kvinnor som arbetar i butiken eller om H&M fått importera arbetskraft då 

den generella synen i Saudiarabien är att kvinnor inte har något med företagande att göra. Om 

det är saudiarabiska kvinnor som arbetar på klädesföretaget i landet kan vi fundera kring 

huruvida dessa lockats till att arbeta, är de anställda typiska saudiarabiska kvinnor eller om 

det är kvinnor som pågrund av olika orsaker inte har någon kontakt med sina familjer och 

genom det måste försöka försörja sig själva.  

5.2 Företagens anpassningar mot den saudiarabiska marknaden 

Saudiarabien är ett rikt land med väldigt stor marknadspotential och kan vara en riktig 

guldgruva med ljusa tillväxtmöjligheter. Det stora kulturella avståndet mellan Saudiarabien 

och Sverige medför att det krävs vissa anpassningar för svenska företag som vill etablera sig 

på marknaden (Grundmark & Rydbratt, 2009). 

Generellt har vi svenskar en förmåga att gärna undvika konflikter, både privat och inom 

arbetslivet, vilket har gett oss ett rykte internationellt om att vi har svårt att fatta beslut 

(Lagergren, 2001). Brodin & Kleen (2002), förklarar att vi i högre utsträckning värdesätter 

ärlighet och pålitlighet och gärna kompromissar för att slippa känsloladdade samtalsämnen, 

vilket även Herlitz (2012) bekräftar men påpekar även att detta inte stämmer om exempelvis 

en kvinna skulle utsättas för hot i sin mans närvaro. Doole & Lowe (2008), beskriver att 

religionen har enormt stor påverkan på marknadsföringen i länder som Saudiarabien och att 

ingen kränkning av religionen får förekomma i reklam eller med andra säljfrämjande metoder. 

Vi kan tydligt se att de svenska företagen IKEA och Hennes & Mauritz tagit detta i beaktande 

då de utformat sin marknadsföring i landet, men att de valt olika tillvägagångssätt. En 

kommentar till detta blir att det inom länder, såsom Sverige, kan finnas stora skillnader 

mellan människors attityder. Författarnas hemstad speglar inte den generella synen på 

svenskar då det bor 42,7 % invånare i staden med utländsk barkgrund [15]. Då båda 

författarna är uppvuxna i Södertälje så kan teorierna kring svenskhet till viss del kännas lite 

främmande, trots att invånarna har utländsk bakgrund så är många födda i Sverige och 

framförallt är de svenska medborgare vilket betyder att de räknas som svenskar trots att 
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nästan hälften av invånarna har andra kulturella värderingar. Detta är något som även till viss 

del smittat av sig på hela staden, då vi växer upp sida vid sida så har även olika kulturella 

värderingar blandats och dessa generella attityder kring svenskar är inte lika tydliga i staden.  

5.2.1 Företagens katalogsläpp i Saudiarabien respektive Sverige 

Religionen en av de huvudsakliga kulturella faktorerna och religioner har signifikanta effekter 

på företags marknadsföring och i vissa länder är religionen den största kulturella 

påverkansfaktorn (Doole & Lowe, 2008). Detta är något de svenska företagen Hennes & 

Mauritz och IKEA tagit i beaktande när de utformat sina kataloger i landet, dock finns det 

skillnader i deras utförande. Hofstede et al (2011), nämner att det kan finnas stora svårigheter 

att kombinera den egna kulturen med den utländska och att detta skapar problem när företag 

ska marknadsföra sig globalt. De påpekar även att globaliseringen har bättre chanser inom den 

industriella marknadsföringen, då inköpare och försäljare möts med fokusering på tekniska 

standarder.  

Saudiarabiens strikta regleringar kan skapa problem för marknadsförare som inte beaktar detta 

(Doole & Lowe, 2008), vilket framförallt det svenska möbelföretaget IKEA tog i beaktande 

vid deras katalogsläpp i Saudiarabien 2013, då de uteslöt alla vuxna kvinnor ut den 

katalogen
5
. Hennes & Mauritz undvek eventuella dispyter genom att istället censurera de 

lättklädda kvinnorna i katalogen.
6
  

Kulturella skillnader har en stark påverkan inom internationell marknadsföring (Bradley, 

2005; Czinkota & Ronkainen, 2012; Doole & Lowe, 2008), vilket studien bekräftar. Desto 

större kulturella skillnader ökar risken för missförstånd i kommunikationen mellan olika 

människor (Abraha & Mukhtar, 2000), vilket är något som speciellt företaget IKEA verkar 

tagit i beaktande då de utfört många olika anpassningar både i sin marknadsföring men även 

på plats i butikerna. Dock är det viktigt att marknadsförare agerar långsiktigt hållbart för olika 

intressenter, då en åtgärd kan ha en positiv effekt på en konsument men samtidigt en negativ 

effekt på en annan (Kotler et al, 2013). 

Annonsering är en nyckelfaktor för att få kontakt med konsumenter i en stor skala, globala 

företag har lärt sig att konsumenterna kräver att de anpassar sig efter den lokala kulturen. Att 
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 Se figur 7 

6
 Se figur 6 
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försumma de lokala kulturella ståndpunkterna kan bli ett väldig pinsamt och dyrt misstag när 

det gäller varumärket (Brake et al, 1995). Både H&M och IKEA har anammat detta och 

anpassat sina kataloger mot den saudiarabiska marknaden, dock är det intressant att vidare se 

vilka konsekvenser detta ger på de svenska konsumenternas reaktioner och attityder gentemot 

företagen. 

5.3 Effekterna av företagens agerande på den svenska marknaden 

Svaren på den kvantitativa enkätundersökning som genomfördes till denna studie baseras på 

171 stycken respondenters deltagande. Samtliga deltagare har varit anonyma i 

undersökningen och i detta avsnitt presenteras olika samband och skillnader och likheter i 

resultaten som tolkas med hjälp av tidigare forskning. Genom att gruppera och jämföra kön 

till respektive fråga i undersökningen framkom att det inte finns några signifikanta skillnader 

mellan dessa (se bilaga 9). Valet i vad som anses som signifikanta skillnader baseras på en 

hypotesprövning mot slumpen där vi kan tolerera 5 % slump (Sig < 0,05). På grund av detta 

har författarna valt att vidare fokusera på att studera olika samband mellan de andra 

bakgrundsvariablerna, då skillnaderna mellan denna aspekt kan anses som relativt obetydlig. 

Detta kan bero på att Sverige är ett väldigt feminint land med maskulint index på endast 5 i 

Hofstedes dimensionsteori
7
, exempelvis Saudiarabien ligger i detta fall på ett index på 60 så 

det är väldigt stora skillnader mellan nationerna. Hofstede et al (2011), beskriver att i de mest 

feminina länderna, såsom Sverige och Norge, så finns inga större skillnader mellan kvinnor 

och mäns åsikter och båda könen har visat sig vara lika mjuka och ha likartade värderingar, 

vilket även vår studie till stor del bekräftar. Forskarna påpekar även att biologiska faktorer 

inte endast påverkar detta utan att även könsrollerna påverkas till stor de av socialisering. Vi 

formas till stor del av vår omgivning och då speciellt av vår familj. I Sverige har vi väldigt 

lågt maskulinitet index och relativt låg maktdistans (31), vilket beskriver oss som väldigt 

jämlika och mjuka i våra familjeförhållanden och således har vi även väldigt likartade åsikter. 

Som tidigare nämnts kan dock detta vara värt att fundera över huruvida detta gäller generellt 

över hela Sverige. Städer med hög andel invånare med utländsk bakgrund kan formats så att 

dessa teorier kring svensk kultur inte är helt samspelt med verkligheten. 

                                                 
7
 Se figur 4 
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5.3.1 De svenska konsumenternas attityder till företagens anpassningar 

Doole & Lowe (2008), beskriver att religionen har enormt stor påverkan på marknadsföringen 

i länder som Saudiarabien och att ingen kränkning av religionen får förekomma i reklam eller 

med andra säljfrämjande metoder. Vi kan tydligt se att de svenska företagen IKEA och 

Hennes & Mauritz tagit detta i beaktande då de utformat sin marknadsföring i landet, men att 

de valt olika tillvägagångssätt.  

I Sverige är jämlikhet starkt förankrad, både mellan generation och mellan kön. Män och 

kvinnor anses ha lika rätt till beslutsfattande och även lika skyldigheter att utföra nödvändiga 

sysslor (Brodin & Kleen, 2002). Doole & Lowe (2008), beskriver att konsumenter utgår från 

deras egna värderingar i sina inköp, vilket resultatet av vår studie bekräftar. 

5.3.1.1 Den svenska flaggan 

Att svenska företag förändrar utseendet på svenska flaggan utomlands (se figur 5) var något 

som övervägande respondenter inte ansåg positivt. 74,27 % av respondenterna angav att detta 

inte alls var okej och författarna fann inga signifikanta skillnader mellan varken åldergrupper 

eller inkomstgrupper i detta avseende. Enligt Stier (2009), så har den svenska flaggan en 

betydelse som är grundat på historiska omständigheter och symboliska innebörder. 

Användandet av flaggan regleras i lag och reaktionerna mot att människor smutskastar 

flaggan är starka, vilket bevisar dess värde av enskilda individer. I det här fallet där IKEA valt 

att förändra utseendet på flaggan skapas starka reaktioner hos respondenterna, vilket kan ha 

att göra med att den svenska flaggan inte enbart upplevs som en bit gul och blå färgat tyg utan 

att de har en betydelse som är viktig för många.  

5.3.1.2 Bönerum 

Att svenska företag utformar bönerum på plats i sina butiker i Saudiarabien ansåg flest 

respondenter inte var något anmärkningsvärt. Åsikterna i detta fall var väldigt spridda och 

relativt jämt uppdelade, vi fann även inte att det skiljde sig mellan någon speciell grupp av 

individer.  Enligt Mårtensson et al (1994), så har bönemattan precis som svenska flaggan 

kommit att uppfattas som en symbol för muslimernas utövande av sin religion. Bönetiderna 

får man inte i onödan ändra på, vilket är ett av skälen till att behovet av en lätt tillgänglig 

bönematta finns. Att respondenterna ansåg att denna företeelse var relativt okej kan bero på 

att vi svenskar håller väldigt hårt på den religionsfrihet som råder i Sverige, även om vi kan 

anse att vissa företeelser och andra religioner är lite egendomliga så respekterar vi överlag 
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dem och kämpar hårt för de troendes rättighet att utöva sin religion (Herlitz, 2012). Värt att 

kommentera kring detta är den diskussion som nyligen förts kring böneutrop vid moskén i 

Fittja[16][17]. Kan det vara så att vi svenskar endast accepterar liknande fenomen så länge det 

inte kommer för nära våra egna bostadsområden. Då det förekommit stora protester kring att 

utföra bönerop i Sverige och även namninsamlingar har gjorts emot detta [18] så väcks 

funderingen kring om det är så att svenskar endast accepterar detta om de utförs i det 

utländska landet, kanske är det så att vi inte alls håller så hårt på religionsfriheten i Sverige 

som vi vill framstå att vi gör.  

5.3.1.3 Separera olika människor 

Tillskillnad från den relativt positiva inställningen till religiösa områden i butikerna så var 

respondenterna överlag negativt inställda till att ha separata rum för familjer och 

ensamstående singel män i restaurangerna. 59,65 % av ansåg att detta inte alls var okej medan 

endast 5,85 % av dem ansåg att detta var fullständigt okej. Enligt Öberg (1997) så finns det en 

grundinställning i en del kulturer att en ogift kvinna är en utsatt kvinna som är ett tillåtet 

objekt för uppvaktning av andra män. En ogift man ses därmed som en person som är på jakt 

efter en hustru, vilket gör att en del individer ser på dessa ensamstående män med misstro, 

eftersom de anser att risken finns att en attraktion till den egna hustrun kan uppstå. Vi 

svenskar har generellt ingenting emot anpassningar och respekterar överlag främmande 

religioner. Men det gäller endast så länge de inte strider mot svensklag eller innebär någon 

form av kränkning av någon annans rättighet, såsom förtryck av kvinnor och rituell slakt av 

djur (Herlitz, 2012). Detta kan vara en bakomliggande faktor till att de svenska 

konsumenterna inte anser att det är försvarbart att separera människor i butikernas 

restauranger.  

5.3.1.4 Skillnader i utformning av kataloger 

Hofstede et al (2011), belyser de svårigheter som existerar för marknadsförare som ska 

kombinera den egna kulturen med den utländska när de opererar internationellt. Hennes & 

Mauritz undvek eventuella dispyter genom att censurera de lättklädda kvinnorna i katalogen
8
 

medan IKEA valde ett annat sätt att lösa detta problem. Saudiarabiens strikta regleringar kan 

skapa problem för marknadsförare som inte beaktar detta (Doole & Lowe, 2008), vilket 
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framförallt det svenska möbelföretaget IKEA tog i beaktande vid deras katalogsläpp i 

Saudiarabien 2013, då de uteslöt alla vuxna kvinnor ut den katalogen
9
. 

Att utesluta kvinnorna ur katalogen har visat sig vara ett känsligt ämne för de svenska 

konsumenterna då hela 84,21 % av respondenterna i undersökningen ansåg att detta var en 

väldigt negativ åtgärd av ett företag. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan olika 

grupper av individer och överlag var detta något som deltagarna tog stort avstånd ifrån. 

Genom att visa respondenterna bilder från katalogerna så angav senare 65,50 % av deltagarna 

fortfarande att denna reklamutformning inte alls var okej. Detta kan bero på att jämlikhet är 

väldigt starkt förankrad i Sverige och oavsett kön, ålder eller bakgrund så anser vi att alla har 

samma rättigheter (Brodin & Kleen, 2002). Att det skiljer sig mellan de två olika formulerade 

frågorna kan bero på att det blir mer verkligt när vi utsätts för en bild och inte bara text, det 

skulle kunna ge oss en större förståelse för anpassningen och att läsa en ren text kan tolkas på 

väldigt många olika sätt av olika människor.  

Att IKEA i detta fall försökt agera i linje med vad författarna Doole & Lowe (2008), 

beskriver om att anpassa sig efter gällande religion är således ett faktum. Dock har detta 

katalogsläpp kritiserats kraftigt av både svensk och utländsk media och bevisligen har även de 

svenska konsumenterna en del negativa åsikter kring detta. 

Bolman & Deal (1997), beskriver dock att det är omöjligt att göra människor engagerade och 

få dess stöd om företaget inte har en själ. Företag bör behålla sina egna värderingar då de 

opererar internationella marknader och det är viktigt att företagen behåller sin omsorg till 

människorna i hemlandet samtidigt som de behöver göra vissa anpassningar efter den 

utländska marknaden.  

Hennes & Mauritz har även dem anpassat sin marknadsföring efter Saudiarabiens kultur 

gällande kvinnor, men i mildrare grad. På deras hemsida har de valt att censurera vissa bilder 

så att kvinnorna inte visar lika mycket hud
10

. Studiens undersökning visar att svenska 

konsumenter är mer positivt inställda mot detta än de är mot IKEAs 

marknadsföringsanpassningar. Däremot så var respondenterna även här betydligt mer positivt 

inställda då de istället fick se en bild av skillnaderna mellan de svenska och saudiarabiska 
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katalogerna istället för endast en fråga. Då de sett bilden av reklamutformningen så ansåg flest 

deltagare att denna åtgärd var en relativt godkänd anpassning.   

Signifikanta skillnader fanns mellan åsikterna kring huruvida det var okej eller inte att 

retuschera H&Ms katalog i Saudiarabien. Genom att visa både den svenska och den 

saudiarabiska versionen fick respondenterna uttrycka sina åsikter kring detta. Överlag ansåg 

yngre individer och låginkomsttagare att denna anpassning inte spelade någon större roll, 

medan den äldre generationen och höginkomsttagare var betydligt mer skeptiska till denna 

reklamutformning. Enligt Fürth et al (2002), så har den yngre generationen lättare för att ta till 

sig nya livsstilar än den äldre generationen. En individ som är runt 20-25 år är i en formbar 

tid, vilket betyder att värderingarna formas och förändras hela tiden. De individer som tillhör 

den äldre generationen har stor livserfarenhet som gör det svårare att ta till sig av en ny tid 

med nya värderingar, det gör att de äldre individerna ofta lever i det förgångna vilket kan 

påverka deras attityd gentemot främmande kulturella värderingar och anpassningar. Dock kan 

vi fundera kring om detta baseras på rena skillnader i ålder, eller om det egentligen är så att 

den äldre generationen vuxit upp med den starka kampen kring jämställdhet och vi yngre 

människor som vuxit upp på senare tid tar detta föregivet då vi inte har upplevt samma 

förtryck som de äldre. Yngre människor brukar även ha lägre inkomst än äldre, då 

ingångslöner ökar med tiden och de då krävs viss erfarenhet för att få högre inkomst. Genom 

detta kan vi fundera kring huruvida inkomst är en viktig parameter, eller om det egentligen är 

så att resultaten mellan inkomstklasser till stor del egentligen beror på respondenternas 

åldersskillnader och livserfarenheter.  
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Tabell 5.3.1.4-1: 
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5.3.2 Påverkan på konsumenternas köpbeteende 

Kotler et al (2013), nämner att det är viktigt med långsiktig och hållbar marknadsföring och 

att det som gynnar en grupp av konsumenter kan skada en annan grupp av konsumenter, 

vilket vi fann likheter med i vår studie. Överlag var deltagarna ganska oense gällande 

huruvida de skulle trodde att de sluta eller fortsätta handla hos ett företag om de framkom att 

de diskriminerade en viss grupp av människor i sin marknadsföring på utländska marknader. 

Inte heller i detta fall fann vi några signifikanta skillnader mellan olika grupper, men de äldre 

tenderade att i större utsträckning ange att de skulle sluta handla hos företaget. Överlag kan vi 

se att deltagarna tenderade att ange att de skulle handla i mindre utsträckning hos företaget 

vilket vi ser om vi jämför de som besvarade att de skulle sluta handla eller handla betydligt 

mindre (43,28 %) med de respondenter som fortsätter handla i samma utsträckning (26,31 %). 

Dock bör vi ha i åtanke teori och praktik inte alltid stämmer överrens, även fast 

respondenterna svarar att de skulle sluta handla så kan de se annorlunda ut i verkligheten, vi 

bör således vara medvetna om att det inte är helt tillförlitligt att påstå att dessa respondenter 

faktiskt slutar att handla hos ett företag i praktiken. 

 

Hösten 2012 uppstod en media storm både i Sverige och internationellt [8][9] när det svenska 

företaget IKEA valde att radera bort vuxna kvinnor ur sin katalog i Saudiarabien. 68,4 % av 

respondenterna ansåg att deras uppfattning påverkades åt det negativa hållet när detta 

uppmärksammades. Enligt Evans et al (2006) byter många konsumenter varumärken och 

företag av etiska skäl, exempelvis om de upplevt ett olagligt, oetiskt, opålitligt eller ett annat 

riskbeteende från företagets sida. Då studiens resultat visar på en viss tendens att 

konsumenterna tror sig handla mindre, eller åtminstone får en betydligt mer negativ syn av 

företaget bör IKEA ta detta i ordentligt beaktande.  Bolman & Deal (1997), beskriver att det 

är omöjligt att göra människor engagerade och få dess stöd om företaget inte har en själ och 

att Internationella företag måste hela tiden gå en balansgång mellan omsorgen till 

människorna i hemlandet och det arbete de utför utomlands. Att vi svenskar reagerade mer 

negativt på denna reklamutformning än på H&Ms kan grundas i att vi faktiskt är väldigt 

öppna för olika religioner men vi är endast toleranta mot detta så länge det inte kränker 

någons rättigheter (Herlitz, 2012). 
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5.3.2.1 Förståelse för anpassning av marknadsföring 

Konsumenterna hade relativt god förståelse för att svenska företag behöver anpassa sin 

marknadsföring utifrån det utländska landets värderingar. Respondenterna ansåg övervägande 

att marknadsföringen endast till viss del skulle se likadan ut överallt. Detta kan grundas i att 

vi svenskar generellt är uppvuxna med mycket anpassningar och vi är väldigt benägna att 

kompromissa (Brodin & Kleen, 2002). Vi kan se att detta stämmer ganska bra överrens med 

tidigare svar så länge konsumenterna inte upplever någon kränkning mot någon grupp av 

människor och genomgående verkar vi svenskar vara väldigt öppna mot olika former av 

anpassningar på utländska marknader. 

5.3.2.2 Åsikter kring diskriminerande åtgärder 

Deltagarna hade även ganska spridda åsikter gällande huruvida det som klassas som 

diskriminerade i Sverige även ska behandlas som så på utländska marknader, oavsett de 

ländernas kulturella värderingar. Dock tenderade respondenterna att i större utsträckning anse 

att företagen bör förhålla sig till de svenska värderingarna kring vad som är att anses som 

diskriminerande. Kotler et al (2013), nämner att det är viktigt med långsiktig och hållbar 

marknadsföring och att det som uppskattas av en grupp konsumenter kan skada en annan 

grupp, vilket vår studie bekräftade.   

5.3.3 Svenska etiska värderingar 

Etik skildrar hur det bör se ut i teorin, vad som är ett rätt och gott beteende (Collste 2002).  Vi 

fann signifikanta skillnader mellan åldergrupperna avseende hur viktigt respondenterna ansåg 

att det är att svenska företag behåller sina svenska etiska värderingar då de opererar på 

internationella marknader. De yngre deltagarna tyckte i större utsträckning att detta var helt 

oviktigt för dem medan samtliga deltagarna i åldern 40-71år ansåg att det var ganska eller 

väldigt viktigt för dem. Yngre människor tar överlag lättare till sig nya saker än äldre 

människor, ungas värderingar formas och förändras ständigt medan äldre människor har så 

pass stor livserfarenhet att de har relativt fast förankrade värderingar (Fürth et al, 2002). Unga 

är mer öppna för nya förslag och livsstilar men dock bör vi vara uppmärksamma på att det 

kan vara karaktäristiskt för en generationsgrupp men inte generaliserbart. Många människor i 

samma generation delar inte samma värderingar, utan även uppväxt och bakgrund kan 

påverka deras attityder (McCrindke & Wolfinger, 2009). Men i detta fall bör kommenteras att 

det tidigare i studien diskuterats huruvida teori och praktisk verkligen stämmer överrens, även 

om de anger detta så behöver det inte betyda att de i verkligheten faktiskt håller lika hårt på 
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värderingarna som de anger. Dessutom så bör vi ta i beaktande att det finns ytterligare 

aspekter att ta hänsyn till än generationen, såsom livserfarenhet och personliga faktorer. Det 

en deltagare anser är en viktig värdering att hålla hårt på kan nästa individ tycka är helt 

irrelevant.  

 

 

 

Tabell 5.3.3-1: Belyser skillnaderna 

mellan respondenternas åldersgrupp och 

hur viktigt olika generationer anser att 

det är att svenska företag behåller 

svenska etiska värderingar då de 

opererar på internationella marknader.  
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6 Slutsatser 

I detta avsnitt belyser vi de slutsatser som vi kommit fram till för att kunna besvara studiens 

syfte och problemformulering. Det finns många olika aspekter att ta hänsyn till när man 

studerar kulturell påverkan och det var nödvändigt för oss att avgränsa studien till att 

behandla religion och etiska värderingar som är två betydande kulturella påverkansfaktorer. 

Detta då dessa faktorer är av stor vikt för företag som opererar internationellt, framförallt på 

marknader som Saudiarabien. Studiens syfte har varit att förmedla kunskap kring hur 

företags olika marknadsföringsanpassningar kan få konsekvenser på deras hemmarknad och 

huruvida det finns skillnader i attityder mellan olika konsumentgrupper och dess reaktioner.  

Studiens utgångspunkt har varit att få en förståelse för företagens agerande för att vidare 

kunna studera om detta påverkar svenska konsumenterna och i vilken utsträckning detta kan 

få betydande effekter i form av förändringar i attityder eller köpbenägenhet hos 

konsumenterna.  

6.1 Företagens internationella marknadsföring i Saudiarabien 

 

HHUURR  PPÅÅVVEERRKKAARR  KKUULLTTUURREELLLLAA  FFAAKKTTOORREERR,,  SSÅÅSSOOMM  RREELLIIGGIIOONN  OOCCHH  EETTIISSKKAA  VVÄÄRRDDEERRIINNGGAARR,,  SSVVEENNSSKKAA  FFÖÖRREETTAAGGSS  

UUTTFFOORRMMNNIINNGG  AAVV  DDEERRAASS  IINNTTEERRNNAATTIIOONNEELLLLAA  MMAARRKKNNAADDSSFFÖÖRRIINNGG  II  SSAAUUDDIIAARRAABBIIEENN??  

Tidigare forskning bekräftar att kulturella skillnader är en betydande faktor att ta hänsyn till 

då företagen utformar sin marknadsföring på internationella marknader (Bradley, 2005; 

Czinkota & Ronkainen, 2012; Doole & Lowe, 2008). Religion är en av de största 

påverkansfaktorerna i Saudiarabien och har signifikanta effekter på den internationella 

marknadsföringen i landet (Doole & Lowe, 2008). Det resultat som framkommit genom 

skrivbordsundersökningen bekräftar att både Hennes & Mauritz och IKEA har beaktat detta 

vid sina etableringar i Saudiarabien. Bland annat så har båda företagen varit tvungna att 

anpassa sina respektive kataloger utifrån rådande kulturella värderingar i landet, men de har 

valt olika tillvägagångssätt att genomföra detta. I Saudiarabien så anses kvinnor inte ha 

någonting med företagande att göra (Brake et al, 1995) och de är hårt styrda i samhället, de 

förväntas att inte visa sig utanför hemmet utan sin svarta dräkt och slöja (Waller et al, 2004). 

IKEA valde att hantera detta fenomen genom att helt utesluta vuxna kvinnor ur sin katalog i 

Saudiarabien medan Hennes & Mauritz valde att endast censurera de bilder av kvinnor som 

kunde anses som för lättklädda, utöver denna censurering så ser den saudiarabiska hemsidan 
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likadan ut som den svenska och klädesföretaget visar samma produkter och samma kampanjer 

på båda.  

Utöver dessa anpassningar som är väl synliga för dem som söker lite på företagens respektive 

hemsidor så har vi även funnit att Hennes & Mauritz är ett av få företag som fått göra ett 

undantag och ha endast kvinnliga anställda i butikerna i Saudiarabien. Denna information 

skapar en fundering kring huruvida dessa är saudiarabiska kvinnor eller importerad 

arbetskraft, är det saudiarabiska kvinnor som arbetar i butiken kan vi fundera kring hur dessa 

kvinnor lockats till arbete då de generellt inte har något med företagande att göra i landet.  Vi 

har inte funnit ytterligare information eller anpassningar av klädesföretaget, troligtvis på 

grund av den brist på information som vi haft tillgänglig, dock har vi funnit fler studier kring 

möbelföretaget IKEA. 

IKEA har utöver sin katalog utfört vissa anpassningar i sina varuhus i Saudiarabien. Företaget 

har mestadels manliga anställda, de har utformat bönerum på plats i butikerna, de stänger 

butiken 5 gånger per dag för att personalen ska kunna utföra sina böner, de har separata rum 

för olika konsumenter i sina restauranger och avslutningsvis har de gjort anpassningar av den 

svenska flaggan genom att de tagit bort det kors som flaggan innehåller. 

IKEA värderar sin hemmarknad högt och deras organisationskultur anses som en central 

bärare i hela företaget (Kotler et al, 2013). När det gäller IKEAs anpassningar i Saudiarabien 

så är detta något som inte riktigt fungerar, då de svenska värderingarna och de saudiarabiska 

värderingarna inte är helt samspelta och vissa viktiga svenska värderingar, såsom jämlikhet 

och behandlingen av den svenska flaggan har åsidosatts (Brodin & Kleen, 2002). Dock finns 

här vissa tvivelaktigheter när vi studerat tidigare forskning då författaren Stenbo (2009), 

berättar om hur företaget försöker framstå som jämlikt men att detta inte speglas i 

verkligheten.  

Slutsatserna vi kan dra utifrån studien är att kulturella faktorer, såsom religion och etiska 

värderingar, har en nyckel roll och betydande påverkan på svenska företags utformning av sin 

internationella marknadsföring i Saudiarabien, studien har belyst att religion är den absolut 

största kulturella påverkansfaktorn att ta hänsyn till då företag opererar på den saudiarabiska 

marknaden och detta är en faktor som absolut inte får kränkas eller åsidosättas.  
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6.2 Konsekvenser på de svenska konsumenterna 

 

HHUURR  PPÅÅVVEERRKKAARR  FFÖÖRREETTAAGGEENNSS  AAGGEERRAANNDDEENN  DDEE  SSVVEENNSSKKAA  KKOONNSSUUMMEENNTTEERRNNAASS  UUPPPPFFAATTTTNNIINNGG  

AAVV  FFÖÖRREETTAAGGEETT  OOCCHH  FFIINNNNSS  DDEETT  NNÅÅGGRRAA  LLIIKKHHEETTEERR  OOCCHH  SSKKIILLLLNNAADDEERR  II  AATTTTIITTYYDDEERRNNAA  

MMEELLLLAANN  OOLLIIKKAA  KKOONNSSUUMMEENNTTGGRRUUPPPPEERR,,  SSÅÅSSOOMM  GGEENNEERRAATTIIOONNEERR,,  KKÖÖNN  OOCCHH  LLÅÅGG--  RREESSPPEEKKTTIIVVEE  

HHÖÖGGIINNKKOOMMSSTTTTAAGGAARREE??  

Studiens resultat visar överlag inte på några större skillnader i åsikter hos olika 

konsumentgrupper, det finns endast i vissa enstaka fall signifikanta skillnader men i stort så 

fann vi inga utpekande samband mellan varken kön, generation eller olika inkomstgrupper.  

Att det svenska möbelföretaget IKEA utfört förändringar av den svenska flaggan är något 

som påverkar konsumenterna på hemmarknaden negativt. Nästan ¾ av deltagarna i 

undersökningen ansåg att detta absolut inte var något de accepterade. Överlag ogillade de 

även att företaget valt att separera olika konsumentgrupper i sina restauranger. Till skillnad 

från ovanstående anpassningar så hade respondenterna inga större problem med att företaget 

tillägnat en del av sin butiksyta till religiösa aktiviteter såsom bönerum vilket kan bero på att 

vi svenskar håller rätt hårt på den religionsfrihet som råder i Sverige 

Åsikterna hos konsumenterna skiljde sig åt när vi visade bilder av de två olika företagens sätt 

utforma sin marknadsföring online. I detta avseende så var respondenterna betydligt mer 

negativa gentemot IKEAs val att helt utesluta kvinnor i jämförelse med Hennes & Maurtiz 

som endast retuscherat bilder med lättklädda kvinnor, vilket till stor del ansågs som ganska 

okej.  

Vi fann signifikanta skillnader mellan både generationerna och inkomstgrupper gällande 

H&Ms utformning av sin hemsida. De yngre respondenterna och låginkomsttagarna var 

betydligt mer toleranta mot anpassningen, vilket kan grundas i att yngre generellt har lättare 

att ta till sig nya livsstilar och främmande situationer (Fürth et al, 2002).  

Herlitz (2012), beskriver den starkt förankrade förståelsen för religionsfrihet och respekten för 

andra människors värderingar som råder i Sverige så länge det inte kränker någon grupp av 

människor. Utifrån vårt resultat och den tidigare forskningen kan vi dra slutsatsen att vi 

svenskar i stor grad accepterar olika former av anpassningar men att vi håller hårt på våra 

värderingar när det gäller huruvida en viss grupp av människor blir utsatta för olika 

kränkningar eller särbehandlade på något vis.  Jämlikhet är väldigt starkt förankrad i Sverige, 

i Sverige ska alla ha samma rättigheter och förutsättningar (Brodin & Kleen, 2002). Vi bör 
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dock vara medvetna om att det ganska nyligen förekommit rätt stora protester mot att 

muslimer vill utföra bönerop i Sverige. Även om studiens slutsatser visar att vi svenskar 

överlag accepterar olika anpassningar så länge det inte kränker någons rättighet anser vi att 

det finns vissa tvivelaktigheter kring hur öppna vi i verkligheten är när det väl kommer till 

våra egna bostadsområden och städer.  

Respondenterna ansåg att de skulle handla i mindre utsträckning hos ett företag om det kom 

till deras kännedom att företaget ifråga diskriminerande en grupp av människor i sin 

marknadsföring. Äldre konsumenter tenderade i lite större utsträckning än de yngre att svara 

att de faktiskt helt sluta handla hos ett sådant företag. Huruvida detta stämmer i praktiken kan 

vidare diskuteras, men skulle teori och praktik gå hand i hand kan detta vara betydande 

information till företagen. Konsumenter har en tendens att byta ut varumärken av etiska skäl, 

exempelvis om de upplevt ett oetiskt beteende från företagets sida (Evans et al, 2006). Vi bör 

vara medvetna om det problematiska fenomen som finns gällande huruvida vi människor 

faktiskt gör det vi påstår att vi skulle göra i en viss situation, det är lätt att säga en sak men att 

sedan i verkligheten genomföra det kan vara betydligt svårare. Därför finns det inte belägg för 

att påstå att människor generellt skulle sluta handla hos ett företag pga av dessa anpassningar 

utan detta bör istället ses som en form av varningsklocka till företagen. 

Vi fann även signifikanta skillnader mellan generationer i huruvida de ansåg att det var viktigt 

att företagen följde svenska etiska värderingar då de opererade på internationella marknader. 

De äldre ansåg att detta var viktigt medan de yngre inte lade någon större vikt vid detta. Dock 

kan vi fundera kring huruvida detta baseras på att den äldre generationen håller hårdare på 

sina värderingar, eller om de är så att deras långa livserfarenhet bidragit till denna åsikt. Även 

den äldre generationen har en gång i tiden varit unga och redan under 70-talet förekom 

attityder och värderingar som de säkert ser tillbaka på idag med en glimt i ögat. Det är viktigt 

att poängtera att generationsskillnader inte behöver vara den enda grunden till dessa åsikter 

utan att även faktorer såsom olika erfarenheter och personliga attityder kan ha en betydande 

roll.  

Studiens resultat visar att när det gäller utformning av katalogerna så har H&M lyckats bättre 

att tillgodose sin hemmarknad än IKEA, då färre konsumenter reagerade negativt på de 

skillnaderna som utförts av H&M. Dock är vi medvetna om att vi inte har belägg för att påstå 

att H&M lyckats med sina anpassningar bättre generellt då våra resultat endast beskriver 

reaktionerna på den svenska marknaden och IKEA kan vara betydligt mycket mer 
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framgångsrika på plats i Saudiarabien. De är viktigt för marknadsförare att agera långsiktigt 

hållbart för olika intressenter och hela samhället (Kotler et al, 2013) och vi kan inte dra några 

slutsatser i huruvida konsumenterna på den saudiarabiska marknaden faktiskt tycker att 

H&Ms utformning av sin marknadsföring är okej eller inte. 

Denna studies syfte är att studera företagens agerande och vilka konsekvenser dessa har på 

den svenska marknaden och våra slutsatser blir således att det är otroligt viktigt att inte 

glömma bort sin hemmarknad.  Utifrån de förutsättningar som råder i Saudiarabien så har det 

svenska klädesföretaget valt ett betydligt mer fördelaktigt sätt att utforma sin marknadsföring 

och såvida deras anpassningar accepteras i landet så bör företag i fortsättningen fokusera på 

att genomföra liknande åtgärder i framtiden. På grund av internet och dagens moderna teknik 

så har konsumenter idag betydligt större insyn i företagens internationella marknadsföring och 

som företagare är varje intressent av största vikt.  

Vi tror att vårt bidrag med denna studie kan stödja svenska företag som ska marknadsföra sig 

internationellt, speciellt på den saudiarabiska marknaden. Studiens resultat kan användas som 

underlag då företag ska utvärdera sina alternativ men vi vill poängtera avsaknaden av bidrag 

från den saudiarabiska marknaden och resultaten bör endast ses som riktlinjer och ytterligare 

forskning inom området vore fördelaktigt. 

6.3 Rekommendationer  

Figur 8 beskriver den process som företagen bör ta i beaktande vid utformningen av sin 

internationella marknadsföring. Studiens slutsatser visar att det är viktigt att ta kulturella 

skillnader i beaktande vid marknadsföring på främmande marknader, företagen måste göra 

vissa anpassningar utifrån vart de opererar. Variabel 3 och 4 visar att både resultaten på den 

utländska marknaden och hemmarknaden är av stor vikt och att dessa olika resultat vidare 

utvärderas och förändras utifrån nödvändiga anpassningar som framkommit från resultaten. 

Denna kedja av erfarenheter skapar vidare större kulturell kompetens för företagen vilket i sin 

tur leder till att de med större säkerhet kan utforma en internationell marknadsföring som i 

större grad kan accepteras både av konsumenterna på den egna marknaden och även 

konsumenterna på den saudiarabiska.  

 Det vi framförallt vill rekommendera till företagen är att noga utvärdera den utländska 

marknaden och vilka krav som ställs där, vidare bör de även studera sina konsumenter 

på hemmarknaden så att de kan undvika onödiga konflikter mellan dessa marknader. 
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De bör öka sin medvetenhet kring betydelsen av internet och att både bra och dålig 

information idag sprids otroligt fort, företagen bör således kunna minimera risken att 

de biter den hand som föder dem.  

 Då vi svenska konsumenter håller väldigt hårt på den jämställdhet som råder i Sverige 

bör svenska företag som opererar på utländska marknader vara försiktiga att utföra 

anpassningar och åtgärder som kränker denna jämställdhet. Ett sätt att hantera 

utformningen av deras marknadsföring är att göra som klädföretaget H&M, att endast 

censurera kvinnor vid de tillfällen den utländska marknaden kräver det. 

 Vidare bör svenska företag utföra vissa anpassningar i sin marknadsföring på 

utländska marknader för att de ska accepteras på den marknaden och inte kränka deras 

religion eller värderingar, då detta kan få betydande negativa konsekvenser för 

företaget. 

 

Figur 8: Egen bearbetning av Figure 1 – A model of Cultural Approach to International Marketing (Abraha & 

Mukhtar, 2000:26).  
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6.4 Fortsatt forskning 

Fortsatt forskning skulle med fördel kunna beröra huruvida företagens olika anpassningar 

upplevs på den saudiarabiska marknaden. Detta för att minimera risken att konsumenterna på 

den utländska marknaden inte accepterar de resultat som framkommit i denna studie. Ett 

ytterligare intressant område vore att studera ytterligare länder och se huruvida det krävs 

skilda åtgärder mellan exempelvis olika muslimska länder. 

Det finns flertal begränsade områden i denna studie pågrund av att författarna varit tvungna 

att förhålla sig endast till sekundära datakällor. Exempelvis skulle det vara fördelaktigt att få 

en djupare inblick i hur Hennes & Mauritz bedriver sin verksamhet i Saudiarabien, vilken typ 

av kvinnor är det som arbetar i butikerna och vore även intressant att veta hur detta upplevs av 

den saudiarabiska marknaden.  

Det skulle även vara intressant att se ytterligare och djupare forskning på den svenska 

marknaden då detta är ett område som vi funnit väldigt begränsad information om, de flesta 

forskare fokuserar på hur företagen behöver anpassa sig på utländska marknader men berör 

inte huruvida detta får effekter eller inte på företagens hemmarknad. Dessutom skulle det vara 

intressant att se om andra forskare skulle komma fram till någorlunda likartat resultat som 

denna studie.  

6.5 Etiska aspekter 

En grundläggande utgångspunkt inom forskning är att visa respekt för människor, forskare får 

inte använda deltagarna som medel för att uppnå vissa mål och tystnadsplikten måste följas 

(Holme & Solvang, 1997). För att hålla ett löpande gott etiskt förhållningssätt till deltagarna i 

studien har författarna valt att följa HSFRs
11

 utarbetade etiska råd och regler, vilket medför att 

studien inte ska skada någon enskild person eller grupp, deltagarna i studien är anonyma för 

att skydda deras identitet och slutligen är det viktigt att studien inte kränker den personliga 

integriteten (Svensson & Starrin, 2000). Utöver detta är det även viktigt att studien refererar 

korrekt till de källor som använts, att plagiera någon annans text och presentera detta som ens 

egna är att anses som stöld. Ibland är skillnaderna inte helt solklara och det kan det vara svårt 

att avgöra huruvida vad man faktiskt själv vet, eller om det kommer från någon annan 

ursprungligen och då av misstag kan leda till plagiat. Bristande källhänvisningar kan även 

leda till försämrad validitet av studien. (Griffith, 2011). Dessa problem har vi försökt undvika 

                                                 
11

 Humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningsrådet 
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genom att varit noggranna och ständigt referera till de källor som använts i studien. Griffith 

(2011), beskriver även att det kan finnas etiska dilemman i huruvida författaren har personliga 

åsikter som reflekterar sig i studien, detta är något som är nästan omöjligt att undvika då 

allting vi människor gör påverkas av våra egna värderingar och attityder. Men genom att vara 

medvetna om detta och förhålla oss till de fakta som redovisats har vi lagt stort fokus på att 

försöka vara neutrala och öppensinnade genomgående under hela arbetsprocessen. 

Studiens område kan anses som relativt känsligt och det kan vara lätt att olika fördomar 

påverkar oss i resultatet om vi inte har detta i åtanke. För att hantera detta så har vi 

genomgående lagt stort fokus på att ha grundliga vetenskapliga belägg genom hela studien 

och i så stor utsträckning som möjligt undvika att diskutera något i arbetet utan att ha en god 

grund till det. Tillsammans har vi även diskuterat igenom texten löpande för att se över 

huruvida någon av författarna oavsiktligt nyanserat det som skrivits i texten, diskussioner 

kring studien har även förts med författarnas familjer och nära vänner för att se huruvida 

dessa anser att studiens resultat och slutsatser är välgrundande och ej för spekulativa. 

Vi har löpande i studiens resultat och slutsatser försökt se det som framkommit ur fler än en 

synvinkel, vissa etiska dilemman gällande företagens ageranden har studerats och etisk 

medvetenhet är ett svårfångat område när det gäller kulturella skillnader. Det som är ett 

fullständigt etiskt rätt beteende i Saudiarabien kan vara förkastligt i Sverige, vilket tydligt 

belyses i studien. Vi kan fundera kring vem som egentligen har rätt att påstå huruvida något är 

rätt eller fel, alla människor har olika värderingar och att påstå att den svenska etiken är den 

enda rätta vore inte helt rättvisande. I dessa fall har det förekommit svårigheter för författarna 

att behålla ett öppet, kritiskt tänkande och diskussionerna med andra människor från olika 

kulturer har varit av största vikt, i detta avseende har vi fått betydande hjälp av att bo i en stad 

som Södertälje med vänner från många olika kulturer och religioner. 
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8 Bilaga 1: Jennys individuella reflektioner 

Det har varit en otroligt spännande och lärorik process att skriva detta examensarbete och 

under resans gång har vi stött på ett flertal utmaningar som vi behövt förhålla oss till. Arbetet 

har krävt stort engagemang och varit väldigt tidskrävande. Jag har under våren läst 45hp, 

vilket har krävt stor disciplin och verkligen utvecklat min förmåga att planera och 

schemalägga min studietid.   

Den parallella kursen Företagsekonomisk metod har bidragit väldigt positivt till arbetets 

process. Kursen hjälpte oss att komma igång ordentligt och gjorde att jag hela tiden kände att 

jag hade koll på huruvida vi låg bra till enligt tidschemat eller inte. Det är omöjligt att göra 

alla nöjda och i början blev jag förvirrad av att lärare hade skilda åsikter om hur saker skulle 

genomföras, men under processens gång lärde jag mig hantera det och sortera ut vilka 

åtgärder vi ansåg var av betydelse för vår studie. 

Idén till studien uppstod när jag var på plats i Italien som utbytesstudent och på distans följde 

mediestormarna kring IKEA hösten 2012. Jag sökte efter fler svenska företag som opererade 

på den marknaden och fann H&M som även de har en katalog som finns tillgänglig på 

internet kändes det som ett bra val att studera dessa två företag. Vi hade planerat att intervjua 

de två aktuella företagen, men de hade inte möjlighet att ställa upp på detta. Vi fick kontakt 

med Dr. Syeda Mukhta, en forskare som befann sig på plats i Saudiarabien som erbjöd sig att 

hjälpa oss, dock drog detta ut på tiden och vi fick tyvärr inte in informationen i tid. Efter mina 

utbytesstudier har jag lärt mig att vara väldigt flexibel och att många inte har samma 

prioriteringar som Sverige när det gäller deadlines, slutligen föll valet på att genomföra en 

skrivbordsundersökning. 

Vi lade stor fokus på att formulera och utveckla enkätundersökningen och diskuterade mycket 

kring hur vi skulle genomföra den. Det kändes dumt att utföra den på stan då många 

människor är ’på språng’ och vi ville få in många svar. Tillslut kom vi fram till att genomföra 

den i en sluten Facebook grupp. Det finns många olika fördelar och nackdelar med detta, dels 

når vi ut till många och de gav oss även en möjlighet att se eventuellt bortfall. Men denna 

kommunikationskanal är relativt överrepresenterad av unga människor, vilket också syns 

ganska tydligt i vårt resultat. 

När vi väl skulle sammanställa undersökningen stötte vi på en del problem. Då vi inte studerat 

någon statistik tidigare så visste vi inte hur vi skulle bearbeta vårt material. Då jag valt att 
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studera de kurserna denna termin, hade vi hoppats att vi skulle fått tillräcklig kunskap i tid. 

Tyvärr hade vi inte kommit lika långt i kursen undersökningsmetodik som i examensarbetet 

och efter diskussioner med Christer kom vi fram till att det är bättre att fokusera på de vi 

känner att vi verkligen kan hantera för att inte få ett snedvridet resultat. 

Då Evelina inte har någon erfarenhet kring SPSS delade vi upp arbetet och jag sammanställde 

resultatet medan Evelina fokuserade på andra delar av arbetet. Att lägga in alla respondenters 

svar i SPSS tog en otroligt lång tid och jag var inte säker på att jag gjorde rätt, vilket var 

ganska frustrerande. Satt mycket på internet och sökte information om hur man går tillväga 

och när jag gjort som jag trodde jag skulle göra så kontaktade jag Christer som bekräftade att 

jag fyllt i all data rätt, detta var det absolut lyckligaste beskedet under hela arbetsprocessen! 

Vi båda är från Södertälje så försökte löpande genomföra arbetet tillsammans. Evelina bodde 

på plats i Södertälje medan jag bodde i Skövde så vid de tillfällen Evelina var på plats i 

Skövde flyttade vi praktiskt taget in på högskolans bibliotek och annars passade vi på att 

genomföra arbetet i Södertälje. Personligen ogillar jag skarpt att sitta och skriva på distans 

från varandra, jag känner att man får en betydligt bättre inblick om man löpande gör det 

tillsammans även om det kan ta längre tid. Dock förekom vissa svårigheter för oss att boka 

möten med vår handledare och i enstaka fall fick vi feedbacken genom mail kontakt, vilket 

dock fungerade utmärkt för oss då vi redan var van vid denna form av kontakt efter att skrivit 

B-uppsatsen distans via lärcentra i Katrineholm VT 2012.  

Jag och Evelina har under hela arbetsprocessen kompletterat varandra väldigt bra, mycket på 

grund av våra olika erfarenheter och även om båda studerat internationell marknadsföring 

under hösten 2012 så har dessa kurser sett otroligt olika ut och de olika förutsättningarna har 

bidragit till att våra olika kunskaper verkligen har stöttat oss på denna fantastiska resa! Vi var 

även överrens om att skriva mycket tillsammans för att inte riskera förlora den ’röda tråden’ 

och vi ansåg att trots att detta sätt inte var lika effektivt ur tidssynpunkt så var det bättre att 

’skynda långsamt’ för att få ett så bra resultat som möjligt.  

Ett gott samarbete tror jag är av största betydelse för att lyckas genomföra ett bra arbete, en 

stor del av tiden spenderas med att bolla idéer och min förståelse för den komplexitet som 

förekommer för företag som opererar internationellt har i stor grad ökat och framförallt har 

jag fått en betydligt mycket bättre förståelse för hur svårt det kan vara att tillgodose olika 

intressenters behov! Det har verkligen varit en otroligt intressant resa och väldigt händelserika 

månader.  
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9 Bilaga 2: Evelinas individuella reflektioner 

I och med att vi från butikschefsutbildningen sedan tidigare har skrivit en B-uppsats så visste 

vi att detta skulle bli en lång och tidskrävande process, där det handlar om att på ett effektivt 

sätt planera sitt arbete. B-uppsatsen visade sig dock skilja sig en hel del från C-uppsatsen, då 

det var ett mycket högre tempo och arbetet utfördes mer självständigt än tidigare.   

Parallellt med examensarbetet läste vi kursen företagsekonomisk metod, teori och praktisk 

tillämpning, vilket hade sina för och nackdelar. Till vår fördel så kom vi igång väldigt snabbt i 

och med att de olika delarna skulle in, vilket gjorde att vi blev otroligt effektiva. Till vår 

nackdel så fick vi ytterligare uppgifter att göra på sidan om, vilket kändes stressigt, när man 

bara ville lägga all fokus på examensarbetet.  

Vi visste på ett ungefär vad vi ville arbeta med och hur vi ville gå tillväga, men behövde lite 

vägledning och inspiration under arbetets gång. Vi har därmed diskuterat en del fram och 

tillbaka med vår handledare och andra lärare på skolan, för att komma i rätt riktning och inte 

tappa fokus.  

Jag tycker att vi kom igång riktigt bra, vi hade god planering och fick bra respons på det vi 

lämnat in vid våra seminarier. Längre fram i arbetet så stötte vi på en del hinder, vilket 

saktade ner arbetet en aning, dels ville ingen ställa upp på intervju vilket gjorde att vi inte 

kunde utföra det momentet och dels väntade vi ganska länge på svar från en forskare i 

Saudiarabien, som vi i slutändan inte hann få någon information ifrån. Detta gjorde att vi 

ibland fick en aning avbrott i vårt skrivande, vilket i sin tur ledde till att vi fick en hel del att 

göra mot slutet.  

Eftersom vi varit bosatta på olika håll, Jag i Södertälje och Jenny i Skövde. så har det inte 

varit helt lätt att få till en tid att ses, vi har därmed fått planera väldigt mycket och försökt sitta 

så gott det går efter föreläsningar och seminarium för att undvika att behöva pendla flera 

gånger i veckan. Vi båda kommer ursprungligen från Södertälje, så vi har även kunnat sitta en 

hel del där emellanåt och jag har även hyrt boende i Skövde under de perioder det varit 

mycket att göra. Vi har därmed löst det på ett effektivt sätt och pusslat ihop tiden för att få det 

att fungera.  

Arbetet med uppsatsen har fått mig att inse hur viktigt det är att man arbetar med någon som 

man fungerar bra ihop med, vi har haft bra kommunikation och hjälpts åt för att få det att 

fungera. I och med att jag pendlat mycket till Skövde och inte kunnat finnas på plats hela 



82 

 

tiden, så har det varit viktigt att arbeta med en person som är förstående över situationen 

vilket Jenny har varit.  

Jag har också lärt mig att det är viktigt att vara flexibel och att planera sin tid. När man gör ett 

såhär stort arbete under en lång tidsperiod så måste man vara förberedd för eventuella hinder 

som kan uppstå på vägen och hela tiden göra det bästa av situationen. Jag har också fått 

kunskap om olika kulturella påverkansfaktorer och en större förståelse för den svåra situation 

som marknadsförare utsätts för när de ska vara på utländska marknader, att allting inte går att 

se svart eller vitt.  

I det stora hela tycker jag att vi har fått ihop ett mycket bra arbete, vi har kämpat hårt och fått 

fram ett resultat samtidigt som vi har lärt oss otroligt mycket under resans gång. Jag är nöjd 

och stolt över det vi åstadkommit.  
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10 Bilaga 3: Enkätundersökning 

Här finns rå data från enkätundersökningen 

Statistics 

Kön   

N 
Valid 171 

Missing 0 

 

Kön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Man 63 36,8 36,8 36,8 

Kvinna 108 63,2 63,2 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

Månadsinkomst intervall 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

0-8000 26 15,2 15,2 15,2 

8001-16000 33 19,3 19,3 34,5 

16001-24000 56 32,7 32,7 67,3 

24001-32000 37 21,6 21,6 88,9 

32001-40000 13 7,6 7,6 96,5 

41000-100000 6 3,5 3,5 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

Åldergrupp 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

18-29 98 57,3 57,3 57,3 

30-39 33 19,3 19,3 76,6 

40-49 18 10,5 10,5 87,1 

50-71 22 12,9 12,9 100,0 

Total 171 100,0 100,0  
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Vart har du huvudsakligen vuxit upp? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Nej 5 2,9 2,9 2,9 

Ja 166 97,1 97,1 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

Vilka i din omgivning har störst påverkan i ditt köpbeslut vid mindre inköp såsom kläder, hemtextil 

med mera? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Grundfamilj, mor och far 15 8,8 8,8 8,8 

Partner eller barn 74 43,3 43,3 52,0 

Arbetskollegor 2 1,2 1,2 53,2 

Vänner 64 37,4 37,4 90,6 

Övriga/Jag själv 16 9,4 9,4 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

Vilka i din omgivning har störst påverkan i ditt köpbeslut vid större inköp såsom bil, boende med 

mera? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Grundfamilj, mor och far 80 46,8 46,8 46,8 

Partner eller barn 66 38,6 38,6 85,4 

Arbetskollegor 3 1,8 1,8 87,1 

Vänner 16 9,4 9,4 96,5 

Övriga/Jag själv 6 3,5 3,5 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

Jag är medveten om att svenska företag anpassar sin marknadsföring efter kulturella faktorer på 

utländska marknader. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls medveten 10 5,8 5,8 5,8 

Ytterst lite medveten 23 13,5 13,5 19,3 

Till viss del medveten 57 33,3 33,3 52,6 

Ganska mycket medveten 47 27,5 27,5 80,1 

Fullständigt medveten 34 19,9 19,9 100,0 

Total 171 100,0 100,0  
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Vad anser du om skillnaderna i utformningen av dessa två reklamer? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls okej 31 18,1 18,1 18,1 

Lite okej 19 11,1 11,1 29,2 

Okej till viss del 49 28,7 28,7 57,9 

Ganska okej 36 21,1 21,1 78,9 

Fullständigt okej 36 21,1 21,1 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

 

 

 

Den svenska flaggan (som innehåller ett kors) har utformats med rätt färger men utan korset 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls okej 127 74,3 74,3 74,3 

Lite okej 13 7,6 7,6 81,9 

Okej till viss del 15 8,8 8,8 90,6 

Ganska okej 9 5,3 5,3 95,9 

Fullständigt okej 7 4,1 4,1 100,0 

Total 171 100,0 100,0  
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Censurera vuxna kvinnor som är för lättklädda (exempelvis djupurringning) enligt 

saudiarabiska landets värderingar. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls okej 69 40,4 40,4 40,4 

Lite okej 31 18,1 18,1 58,5 

Okej till viss del 32 18,7 18,7 77,2 

Ganska okej 20 11,7 11,7 88,9 

Fullständigt okej 19 11,1 11,1 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

 

Att ha bönerum på plats i butikerna 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls okej 37 21,6 21,6 21,6 

Lite okej 23 13,5 13,5 35,1 

Okej till viss del 36 21,1 21,1 56,1 

Ganska okej 15 8,8 8,8 64,9 

Fullständigt okej 60 35,1 35,1 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

 

Separata rum för familjer och singel män i restauranger 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls okej 102 59,6 59,6 59,6 

Lite okej 23 13,5 13,5 73,1 

Okej till viss del 24 14,0 14,0 87,1 

Ganska okej 12 7,0 7,0 94,2 

Fullständigt okej 10 5,8 5,8 100,0 

Total 171 100,0 100,0  
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Att en butik stänger kassorna 5 gånger per dag pågrund av bön 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls okej 53 31,0 31,0 31,0 

Lite okej 22 12,9 12,9 43,9 

Okej till viss del 35 20,5 20,5 64,3 

Ganska okej 19 11,1 11,1 75,4 

Fullständigt okej 42 24,6 24,6 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

 

Helt utesluta vuxna kvinnor ur det svenska företagets katalog i Saudiarabien. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls okej 144 84,2 84,2 84,2 

Lite okej 7 4,1 4,1 88,3 

Okej till viss del 14 8,2 8,2 96,5 

Ganska okej 3 1,8 1,8 98,2 

Fullständigt okej 3 1,8 1,8 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

 

Jag anser att marknadsföringen av svenska företag ska se likadan ut oberoende av det 

utländska landets värderingar 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls 22 12,9 12,9 12,9 

Ytterst lite 24 14,0 14,0 26,9 

Till viss del 71 41,5 41,5 68,4 

Ganska mycket 25 14,6 14,6 83,0 

Fullständigt 29 17,0 17,0 100,0 

Total 171 100,0 100,0  
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Jag anser att det som är diskriminerande i Sverige ska behandlas på lika sätt i andra länder, 

oavsett de landets kulturella värderingar. 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls 23 13,5 13,5 13,5 

Ytterst lite 12 7,0 7,0 20,5 

Till viss del 60 35,1 35,1 55,6 

Ganska mycket 39 22,8 22,8 78,4 

Fullständigt 37 21,6 21,6 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

 

Vad anser du om skillnaderna i utformningen av dessa två reklamer? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls okej 112 65,5 65,5 65,5 

Lite okej 20 11,7 11,7 77,2 

Okej till viss del 27 15,8 15,8 93,0 

Ganska okej 7 4,1 4,1 97,1 

Fullständigt okej 5 2,9 2,9 100,0 

Total 171 100,0 100,0  
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Om ett det kommer till din kännedom att ett svenskt företag diskriminerar en viss grupp av människor 

vid deras marknadsföring på en utländsk marknad hur påverkas din köpbenägenhet? 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Slutar handla hos företaget 22 12,9 12,9 12,9 

Handlar betydligt mindre hos 

företaget 

52 30,4 30,4 43,3 

Söker andra alternativ men 

fortsätter handla hos företaget 

52 30,4 30,4 73,7 

Fortsätter handla och söker inte 

efter andra alternativ på grund 

av detta 

28 16,4 16,4 90,1 

Handlar lika mycket som jag 

alltid har gjort 

17 9,9 9,9 100,0 

Total 171 100,0 100,0  

 

 

Det är viktigt för mig att svenska företag behåller svenska etiska värderingar då de opererar 

internationellt 

 Frequency Percent Valid Percent Cumulative 

Percent 

Valid 

Inte alls 9 5,3 5,3 5,3 

Ytterst lite 6 3,5 3,5 8,8 

Till viss del 52 30,4 30,4 39,2 

Ganska mycket 53 31,0 31,0 70,2 

Väldigt mycket 51 29,8 29,8 100,0 

Total 171 100,0 100,0  
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11 Bilaga 4: Könsfördelning av respondenternas svar 
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12 Bilaga 5: Åldersfördelning av respondenternas svar 
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13 Bilaga 6: Inkomstfördelning av respondenternas svar 
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14 Bilaga 7: Respondenternas svar utifrån härkomst 
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