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Syfte: Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån local adaption och global 

standardization jämföra i vilken grad företaget Scania väljer att anpassa eller standardisera 

dess marknadsföring till den Sydamerikanska och Asiatiska marknaden.  

Delsyftet är att jämföra och beskriva eventuella faktorer som påverkar ländernas olikheter i 

marknadsföringsstrategier samt att utvärdera och mäta lönsamheten av 

marknadsföringsstrategierna i respektive marknad.  

Problemformulering:  

 Finns det eventuella faktorer som påverkar valet av marknadsföringsstrategi? 

 Vad är det som avgör i vilken grad företagen använder en standardiserad eller en 

anpassad marknadsföringsstrategi? 

 Hur lönsam är Scanias marknadsföringsstrategi i respektive land? 

 

Metod: Studien är avgränsad till Scanias marknadsföring inom lastbilsmarknaden inom 

Argentina, Brasilien, Malaysia och Singapore från år 2006 till 2010. För att kunna besvara 

studiens problemformuleringar och syfte har vi valt att kombinera ett kvalitativt och 

kvantitativt tillvägagångssätt. Fyra intervjuer har genomförts med marknadsföringscheferna 

från Argentina, Brasilien, Malaysia/Singapore och Sverige. Vi har även valt att granska 

Scanias årsredovisning och ta med siffror på hur stora marknadsandelar Scania har i 

respektive land samt antalet sålda Scanialastbilar som sedan jämförs mot antalet 

registrerade lastbilar per land. De teorier som har tagits upp är globalization vs localization, 

Marknadsföringsmixen/Relationsmarknadsföring, Diffusionsteorin och lönsamhetsmåtten 

för att mäta lönsamheten i marknadsföringen.  



 
 

 

Slutsats: Vi har kommit fram till att Scania både tillämpar en anpassad och standardiserad 

marknadsföringsstrategi, till olika grader beroende på landet. De väljer alltså att kombinera 

dessa två strategier. Vidare har vi kommit fram till att de externa faktorerna har en stor 

inverkan av valet till marknadsföringsstrategi. Vi kan även konstatera att marknadsföringen i 

Argentina och Brasilien har varit väldigt lönsam, i Singapore har den varit lönsam medan den 

i Malaysia har varit mindre lönsam.  

 



 
 

Abstract  

Title:  Globalization vs Localization  

- A case study on Scania's marketing strategies in South America and Asia 

Subject: Business Administration/Masters in International Business 

Course:  Master thesis, 30 credits 
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Supervisors: Jurek Millak & Curt Scheutz  

Keywords: Case study, marketing, marketing strategies, adaption, standardization, South 

America, Asia, profitability and Scania.  

Problem formulation 

• Are there any factors affecting the choice of marketing strategy? 

• What is it that determines the degree for the company to use a standardized or a adapt 

marketing strategy? 

• How profitable is Scania's marketing strategy in each country? 

Objective: The overall aim of this study is based on local adaptation and global 

standardization to compare the degree to which the company Scania chooses to adapt or 

standardize its marketing to the South American and Asian markets. 

We also aim to compare and describe any factors that affect the countries' differences in 

marketing strategies and to evaluate and measure the profitability of marketing strategies in 

each market. 

Methodology: The study is limited to Scania's marketing in the truck market in Argentina, 

Brazil, Malaysia and Singapore from 2006 to 2010. In order to answer the study's problem 

formulation and purpose we have chosen to combine a qualitative and quantitative 

approach. Four interviews were conducted with marketing executives from Argentina, Brazil, 

Malaysia / Singapore and Sweden. We have also chosen to examine Scania's annual report 

and include figures on the market shares of Scania in the respective countries and the 

number of sold Scania truck which is then compared against the number of registered 

vehicles by country. The theories that have been raised is Globalization vs. localization, 

marketing mix / Relationship Marketing, diffusion theory, and profitability indicators to 

measure the profitability of marketing. 



 
 

 

Conclusions: We conclude that both Scania applies a custom and standard marketing 

strategy depending on the country. They choose to combine these two approaches. 

Furthermore, we have concluded that external factors have a major impact of the choice of 

marketing strategy. We may also find that marketing in Argentina and Brazil has been more 

profitable. The profitability in Singapore has been profitable, while in Malaysia it has been 

less profitable. 
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1 Inledning 

I detta kapitel presenteras en inledning och en bakgrund kring studiens ämne för att ge 

läsaren förkunskaper om ämnet för att sedan övergå till studiens syfte och 

problemformuleringar. Slutligen redogörs en avgränsning till studien. 

1.1 Bakgrund 

Under de senaste årtionden har det globala företagandet ökat som ett resultat av de 

händelser som sker i de ekonomiska förhållanden världen över. Anledningen till detta beror 

på liberaliseringen av de nationella handelsreglerna, den regionala ekonomin, integrationen 

och fördelarna i kommunikationen, transporterna och teknologin (Cateora & Ghauri 2000). 

På grund av dessa förändringar har detta bidragit till att flertal företag söker möjligheter på 

internationella marknader för att expandera samtidigt för att försäkra sin överlevnad 

(Leonidou, Katsikeas och Samiee 2002).  

Scania är idag en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar, bussar och industri- och 

marinmotorer med cirka 34 000 anställda världen över. De finns i över 100 länder där 

tillverkningen av lastbilar, bussar och industri- och marinmotorer endast sker i Europa och 

Latinamerika. Företaget fortsätter att expandera och etablera sig på nya marknader 

samtidigt som de ställer höga krav på dess marknadsföringsstrategier för att lyckas med 

utlandsetableringen. Internationell handel är nu en nödvändighet i många marknader för att 

företagen ska utvecklas och oftast beror utlandsetableringen på att hemmamarknaden inte 

är tillräcklig och möjligheter till expansion ges. Detta erbjuder även företagen nya och 

potentiellt mer lönsamma marknader som även hjälper till att öka dess konkurrenskraft, som 

i sin tur även har lett till att internationaliseringen har blivit ett naturligt steg för företagen, 

menar Melin (1992). Då företagen tar sig in på en utländsk marknad bör de beakta de 

potentiella inträdesbarriärerna då det är viktigt för företagen att ha förkunskaper om den 

nya marknaden för att lyckas med etableringen. De bör inte etablera sig i utlandet om de har 

en svag position i hemmamarknaden. (Solberg 2000) Vidare menar Solberg (2000) att då ett 

företag väljer att etablera sig på en utländsk marknad har valet av marknadsföringsstrategi 

en stor betydelse. Företag utvecklar olika marknadsföringsstrategier beroende på vilken 

erfarenhet och kunskap som finns inom företaget, men även beroende på hur verksamheten 
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verkar inom den internationella marknaden. Marknadsföringen är en kreativ verksamhet 

inom företag som bland annat innebär att tillgodose kundernas aktuella behov och även 

skapa en framtid baserad på vinst samt att skapa en positiv företagsimage. (Masaaki & 

Helsen 2009) Då företagen väljer att etablera sig i utlandet bör de bestämma sig för en 

”global or local” marknadsföringsstrategi dvs. en standardiserad eller anpassad 

marknadsföringsstrategi. Med en global marknadsföringsstrategi försöker företagen att 

skapa ett känt varumärke samtidigt som de kan minska deras kostnader genom att 

standardisera marknadsföringen. Med en lokal marknadsföringsstrategi försöker företagen 

anpassa dess strategier efter landets kultur, lagar, ekonomiska förhållanden samt 

konsumenternas värderingar och religion. (Jain, 1989; Harris, 1994; Mueller 1991) Ett tydligt 

exempel på en standardiserad marknadsföringsstrategi är företaget Coca Cola, som har 

samma marknadsföringsstrategi runt om i världen medan Nestlé är ett annat exempel på ett 

företag med en anpassad marknadsföringsstrategi (Solberg 2000). Jain (1989) anser att 

standardiseringsfrågan inte är någonting nytt utan menar att både standardisering och 

anpassning har blivit en växande fråga hos internationella marknadsförare sedan 1960 – 

talet och ännu idag är aktuellt.  

Vidare kommer vi i studien att använda begreppen standardisering och anpassning som är 

synonymer till globalization och localization. 

1.2 Problemdiskussion 

Under de senaste årtionden har det skett en omfattande globalisering inom den 

internationella företagsvärlden enligt Czinkota & Ronkainen (2001); Keegan (1999). Flera 

forskare menar att då företagen väljer att etablera sig i utlandet bidrar detta till att de 

antingen måste anpassa eller standardisera dess marknadsföring, dock finns det både 

externa som interna faktorer som påverkar företagens marknadsföringsstrategier. 

(Hollensen, 2011; Levitt, 1983; Vrontis & Vronti, 2004; Ryan Jr, J.K. & Griffith, D.A. & White 

D.S, 2003; Vignali, 2001; Theodosio & Leonidou, 2003) Valet av marknadsföringsstrategi har 

en avgörande roll för att lyckas vid etableringar i inhemska och utländska marknader. Två 

övergripande strategier som kan tillämpas då företag kommer in på den internationella 

marknaden är om de ska använda sig av en standardiserad eller anpassad 

marknadsföringsstrategi till en specifik marknad menar Vrontis & Vronti (2004).  

Globalisering och företagens internationalisering har lett till att olika 
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marknadsföringsstrategier appliceras och utvecklas. Tidigare diskuterades det huruvida 

företagen skulle anpassa eller standardisera dess marknadsföringsstrategier, dvs. adaption 

vs standardization medan det idag diskuteras i termer av localization vs globalization. (Bhatia 

& Bhargava 2008)  

Företagen bör vid en utlandsetablering klargöra i vilken utsträckning de ska anpassa eller 

standardisera dess marknadsföringsstrategi till den nya marknaden då valet av 

marknadsföringsstrategi har en stor betydelse (Baker 2000).  Enligt Sundström, Rosén & Hall 

(2009) finns det olika behov och preferenser inom olika marknader som bland annat grundar 

sig på olika kulturer, traditioner, värderingar etc.  

Levitt (1983) som är för standardisering anser att företagen som standardiserar sin 

marknadsföring agerar som en enskild komponent och erbjuder samma produkter på 

samma sätt överallt. Han fortsätter diskussionen kring globaliseringen och menar att 

teknologin driver världen till en punkt av konvergens där behov leder till att de globala 

företagen standardiserar sin marknadsföring och erbjudanden. Genom en global 

standardisering kan företagen erbjuda produkter till en accepterad kvalité samt till en 

mindre kostnad än konkurrenterna som i sin tur leder till större ekonomiska fördelar. Levitt 

(1983) menar även att det finns två faktorer som formar världen, teknologi och globalisering, 

då teknologi bestämmer mänskliga preferenser, utgör globalisering en ekonomisk verklighet.  

Vidare menar Vrontis (2003) att de fyra P:na (Marknadsföringsmixen) standardiseras i 

respektive land för att sprida företagets image och varumärke. 

Anpassning är en annan strategi som innebär att företagen anpassar sin 

marknadsföringsstrategi till olika delar av marknaden, d.v.s. bör ta hänsyn till olika regionala 

och kulturella skillnader. Ett företag kan skapa sig konkurrensfördelar genom att använda 

både anpassnings- och standardiseringselement menar Vrontis & Vronti (2004). För en 

lyckad utlandsetablering kan företagen anpassa sin struktur till etableringslandet samt vara 

flexibla för att förverkliga de strategiska målen. Taylor (1991) sammanfattar detta genom ett 

känt citat, ”Think global, act local”. Levitt (1983) går i samma spår som Taylor, men anser att 

anpassningen är till för att bemöta kulturen och andra skillnader i det land företaget väljer 

att etablera sig på.  Vignali (2001) menar att anpassning vs standardisering har fått många 

företag och forskare att delta i debatten och påverka den internationella marknadsföringen.  

Theodosiou & Leonidou (2003) menar att när företag beslutar sig för en standardiserad eller 

anpassad marknadsföringsstrategi beror detta till större delen på vilka förhållanden 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Malena%20Ros%E9n
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företaget befinner sig i och beroende på vilken utländsk marknad de finns på samt vilken 

situation företaget befinner sig i. Då gränserna mellan länderna suddas ut och en större 

marknad skapas med fri rörlighet vilket EU och andra organisationer strävar efter, leder 

detta till att företagen globalt standardiserar marknadsföringsstrategierna.(www.europa.eu 

2011-02-10; Levitt, 1983). Vilken strategi som är bättre är inget val utan en nödvändighet, 

detta för att möta de speciella målmarknaderna, menar Vrontis & Vronti (2004). Dock anser 

forskarna att dessa strategier bör kombineras, då de inte kan användas separat för att hitta 

jämvikt inom marknadsföringen samt skapa konkurrensfördelar. Apetrei (2010) menar att 

beslutet om standardisering och anpassning är väldigt viktigt då det påverkar det 

fundamentala företagsstrategin och hur företaget positionerar sig på marknaden. 

 

En viktig strategisk fråga inom marknadsföringen när företagen väljer att internationaliseras, 

är till vilken grad produkterna ska standardiseras eller anpassas? Levitt (1983) anser att 

standardiseringen kan medföra svårigheter då det finns olika lagar, regler och värderingar i 

olika länder. Argumentationer har förts om hur de homogena stora företagen kan 

standardisera deras produkter och service världen över, genom identiska strategier som 

resulterar i låga kostnader och högre marginal (Jain 1989). Dagens konkurrenskraft ger inget 

utrymme för misstag och det gäller att alltid följa utvecklingen och gärna vara ett steg före 

konkurrenterna. Vi vill ta reda på om Scania standardiserar eller anpassar sin 

marknadsföringsstrategi då det pågår en omfattande debatt om huruvida företagen 

anpassar eller standardiserar dess marknadsföring, eller kan det vara så att de både 

anpassar och standardiserar sin marknadsföring? 

 

1.3 Problemformuleringar 

Utifrån problemdiskussionen ovan har vi kommit fram till följande problemformuleringar: 

 Finns det eventuella faktorer som påverkar valet av marknadsföringsstrategi? 

 Vad är det som avgör i vilken grad företagen använder en standardiserad eller en 

anpassad marknadsföringsstrategi? 

 Hur lönsam är Scanias marknadsföringsstrategi i respektive land? 

 

http://www.europa.eu/
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1.4 Syfte  

Det övergripande syftet med denna studie är att utifrån local adaption och global 

standardization jämföra i vilken grad företaget Scania väljer att anpassa eller standardisera 

dess marknadsföring till den Sydamerikanska och Asiatiska marknaden.  

 

Delsyftet är att jämföra och beskriva eventuella faktorer som påverkar ländernas olikheter i 

marknadsföringsstrategier samt att utvärdera och mäta lönsamheten av 

marknadsföringsstrategierna i respektive marknad. 

 

 

1.5 Avgränsning 

Då det inte är möjlig att studera samtliga företag inom Sverige gjordes en avgränsning till det 

svenska företaget Scania CV AB i Sverige, då de finns etablerade i flertal länder. Därefter 

avgränsas denna studie till att undersöka den Sydamerikanska marknaden, Brasilien och 

Argentina samt den asiatiska marknaden, Singapore och Malaysia från 2006 – 2010. 
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1.6 Disposition 

INLEDNING  

Utifrån studiens bakgrund utformas en problemdiskussion samt problemformuleringar kring 

undersökningsproblemet som vidare presenterar syftet med studien. Därefter avgränsas 

studien utifrån problemområdet.  

 

METOD  

I detta kapitel redogörs de metoder som ligger till grund för studien och de tillvägagångssätt 

som har valts för att på bästa sätt kunna genomföra undersökningen. Kapitlet avslutas med 

en källkritik där studiens tillförlitlighet diskuteras. 

 

TEORI  

I detta kapitel redogörs de teorier och tidigare forskning som anses vara relevanta för 

studien och dess syfte. Kapitlet inleds med en introduktion till globaltization vs localization 

där det sedan övergår till en djupare presentation av respektive marknadsföringsstrategi. 

Vidare presenteras andra externa faktorer som påverkar marknadsföringsstrategierna samt 

hur marknadsföringsmixen korrelerar med globaltization vs localization. Kapitlet avslutas 

med att definiera de lönsamhetsmått som har använts under studien. 

 

EMPIRI  

Empirin inleds med en företagspresentation. En sammanställning av den insamlade datan 

presenteras som består av fyra intervjuer. Därefter presenteras lönsamhetssiffror samt data 

från Scanias tidningsartiklar och årsredovisningar från 2006 till 2010. 

 

ANALYS  

I detta avsnitt analyseras den insamlade datan med hjälp av den teoretiska referensramen. 

Eventuella olikheter i marknadsföringsstrategierna presenteras och analyseras samt att en 

diskussion förs över de problemformuleringar som finns i studien.  
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SLUTSATS  

I detta avsnitt presenteras slutsatser kring globalization vs localization utifrån studiens 

empiri och analys, därefter besvaras studiens problemformuleringar. Ytterligare tas en 

slutsats huruvida marknadsföringsstrategierna är lönsamma eller inte. 

 

AVSLUTANDE DISKUSSION 

Slutligen presenteras en avslutande diskussion om studien och dess innehåll samt en kritisk 

granskning av studien.   
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2 Metod 

I detta avsnitt redogörs de vetenskapliga tillvägagångssätten som studien är baserad på för 

att kunna besvara studiens problemformuleringar samt uppnå studiens syfte. 

2.1 Vetenskaplig ansats  

Denna studie utgår från den hermeneutiska ansatsen då studien baseras på kvalitativa 

tolkningar av data utifrån de fyra intervjuer som har genomförts. Genom det hermeneutiska 

förhållningssättet kan vi utifrån vår subjektiva förståelse närma oss forskningsobjektet och 

studiens syfte. (Bryman & Bell 2005). Dock har data varit påverkade av författarnas tidigare 

erfarenheter då en av författarna arbetar inom företagets ekonomiavdelning detta för att 

objektiviteten kan påverkas. Studien har även inslag av positivistiskt förhållningssätt då vi 

utgår från kvantitativa tolkningar utifrån företagets databas samt undersöka diverse 

lönsamhetsmått. De lönsamhetsmått som vi utgår ifrån är Scanias marknadsandelar i 

respektive marknad, antalet sålda lastbilar samt Scanias koncerns årsredovisning och 

företagstidningar från år 2006 till 2010 samt respektive lands BNP. 

 

2.2 Forskningsansats 

Forskning handlar till mesta del om att ”… ge en så riktig kunskap om verkligheten som 

möjligt” enligt Patel & Davidson (2003) s. 23. Studiens syfte och problemformulering 

behandlas bl.a. genom intervjuer och data som har hämtats från företagets databas. Detta 

för att fånga upp en verklig bild av företag och komma åt djupgående information. Studien 

har en deduktiv ansats vilket innebär att den representerar de vanligaste uppfattningarna 

om hur förhållandet mellan teori och praktik inom samhällsvetenskaperna ser ut (Bryman & 

Bell 2005). De marknadsföringsteorier som finns idag testas och jämförs med hur Scania 

arbetar för att sedan mäta lönsamheten i deras marknadsföringsstrategi.  
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2.3 Undersökningsmetod 

2.3.1 Fallstudie 

Vår undersökning är baserad på djupintervjuer, granskning av Scanias årsredovisningar och 

diverse lönsamhetsmått. Vi anser att en djupgående undersökning av ett företag är tillräcklig 

för att studien ska vara genomförbar då flera intervjuer har genomförts både inom det 

svenskt etablerade företaget, men även hos samma företag som befinner sig i Argentina, 

Brasilien, Malaysia och Singapore. Att endast undersöka företaget i Sverige anser vi inte är 

tillräckligt för att uppnå studiens syfte. Detta för att analysera och beskriva hur Scania 

anpassar eller standardiserar sin marknadsföring i Sydamerika och Asien samt med olika 

mått ta reda på lönsamheten i företagets marknadsföringsstrategi. Vi vill även undersöka om 

det finns andra bakomliggande faktorer som påverkar valet av marknadsföringsstrategi. 

Anledningen till en fallstudie är för att få en djupare bild och analys av syftet med 

undersökningen, men även för att detta är ett brett tillvägagångssätt som ger möjligheten 

att kombinera diverse idéer och preferenser samt att inriktningen blir bara på en 

undersökningsenhet som i sin tur ger författarna ett djup i studien. Fallstudien möjliggör för 

oss att använda en rad olika källor, data och olika typer av forskningsmetoder i 

undersökningen (Ejvegård 2009). Detta tillvägagångssätt för denna studie innebär att vi kan 

gå in på djupet och tillhandahålla en förklaring som kan bearbeta komplexiteten i 

standardisering- och anpassningsstrategierna samt subtiliteterna i verkliga situationer.  

 

2.4 Datainsamling 

Då denna undersökning är en fallstudie samt där problemområdet och syftet kräver 

djupgående data använder vi oss av en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

forskningsmetoder. Enligt Yin (2009) kan man då använda sig av förfaringssättet, 

metodtriangulering. Ur samhällsvetenskapens syn betyder metodtriangulering ”… att se på 

ett fenomen från flera perspektiv, det vill säga att använda olika tekniker för att samla in och 

analysera data” (Johannessen & Tufte 2003 s.77). Anledningen till valet av 

metodtriangulering är för att få en mer heltäckande beskrivning av verkligheten och en ökad 

träffsäkerhet dvs. ett sätt att validera (Yin 2009).  

Denna metod anser vi vara lämplig då vi kan få ett kvalitativt djup i studien i form av 

intervjuer för att undersöka deras marknadsföringsstrategier och sedan använda oss av 
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kvantitativ data i form av marknadsandelar i respektive marknad, antalet registrerade 

lastbilar, antalet sålda Scanialastbilar samt en granskning av årsredovisningar och 

tidningsartiklar från år 2006 till 2010, detta för att mäta lönsamheten inom 

marknadsföringen. Antalet registrerade lastbilar innebär totalt antal registrerade lastbilar 

per marknad, detta inkluderar även andra lastbilstillverkare. 

Dessutom har vi valt att titta på respektive lands BNP för att se om det finns ett samband 

mellan BNP och ökad försäljning, vice versa. Vi har även granskat Scania koncernens 

årsredovisning för att kunna visa en eventuell ökning eller minskning av respektive lands 

marknadsföringsbudget. Detta för att, om Scania koncernens resultat ökar leder detta till att 

respektive lands marknadsföringsbudget ökar och vice versa. Vi har valt att inte ta med 

respektive lands årsredovisning då resultatet innehåller siffror för buss, lastbilar, motorer 

samt uthyrningsverksamheten. Eftersom vi vill undersöka marknadsföringsstrategin för 

lastbilar och dess lönsamhet, skulle respektive lands årsredovisning ge en felaktig bild av 

Scanialastbilens marknadsföring och dess lönsamhet. 

Vi har intervjuat en marknadsföringsansvarig från respektive land inom Scania för att ta reda 

på vilka marknadsföringsstrategier som appliceras i Asien och Sydamerika. Dessutom har vi 

intervjuat marknadsföringschefen i Scania Södertälje, för att stärka studiens trovärdighet då 

marknadsföringsenheten i Södertälje står för de stora besluten beträffande 

marknadsföringen. Detta ger oss möjligheten att jämföra de utländska respondenternas svar 

med marknadsföringschefen i Sverige. 

 

2.4.1 Primär- och sekundärdata  

I denna studie används både primär- och sekundärdata för att besvara studiens syfte. 

Intervjuerna anses som primärdata då vi får direkt information från respondenterna samt att 

intervjufrågorna har formulerats så att de kan anpassas till undersökningsproblemet. 

(Bryman 2008) 

Den sekundärdata som har samlats in till denna studie kommer från företagets databas i 

form av årsredovisningar och Scanias företagstidningar och litteratur samt andra 

elektroniska källor och vetenskapliga artiklar som vi anser är aktuella och relevanta för 

studien. Grunden till detta beror på att vi vill frambringa en djupare syn och granskning samt 

mer detaljerad information av undersökningsfenomenet och problemområdet. För att ta 
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reda på om det finns andra faktorer som påverkar lastbilsförsäljningen valde vi även att 

studera respektive lands BNP. Vi har även valt att studera antalet registrerade lastbilar per 

marknad, antalet sålda Scanialastbilar och Scania koncernens resultat. 

 

2.5 Population & Urval  

Det genomfördes ett selektivt urval där vi valde att titta på företagets 

marknadsföringsstrategier samt lönsamhet på två kontinenter, Sydamerika och Asien varav 

två länder vardera i varje kontinent. I Sydamerika valde vi att granska, Brasilien och 

Argentina samt i Asien valdes länderna, Malaysia och Singapore. Anledningen till valet av 

kontinenterna Asien och Sydamerika är för att Brasilien som ligger i Sydamerika var Scanias 

första etableringsland, medan de idag fokuserar väldigt mycket på den asiatiska marknaden 

och som är under utveckling. Brasilien och Argentina valdes då dessa två länder är de största 

länderna i Sydamerika och som i sin tur skapar en representativ urval till den 

Sydamerikanska populationen. 

Då Scania är under utveckling på den asiatiska marknaden begränsades urvalet till Malaysia 

och Singapore då dem har funnits där i över fem år i respektive land samt att verksamheten 

är under stor utveckling i dessa länder. Studien utgår från dem fem senaste årens 

marknadsföringsstrategier, dvs. från år 2006 till 2010. Utifrån det selektiva urvalet fanns det 

ett krav på Scania skulle ha etablerat sig i landet i minst fem år, detta för att granska deras 

marknadsandelar samt försäljningssiffror och tidningsartiklar. 

 

2.6 Validitet & reliabilitet  

Vid samhällsvetenskapliga undersökningar skiljs det mellan reliabilitet och validitet. Dessa är 

viktiga kriterier som ger studien ett vetenskapligt värde. Då vi vill uppnå högsta möjliga 

validitet och reliabilitet har vi använt oss av en metodtriangulering för att skapa en god och 

tillförlitlig bild av företaget och dess marknadsföring. Validiteten beskriver datans relevans 

medan reliabiliteten talar om den insamlade datans tillförlitlighet. (Yin 2009). 

Då en bearbetning av sekundärdata har genomförts innan intervjuerna, dvs. genomgång av 

olika vetenskapliga artiklar, teorier och annan litteratur har det lett till att vår kunskap inom 

ämnet har ökat. Respondenterna valdes selektivt utifrån dess befattning inom företaget och 

respektive land. Då intervjuer har genomförts och sekundär data har samlats in har detta 
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påverkat validiteten positivt. Intervjuerna har bidragit med information om hur företaget 

väljer att marknadsföra sig på respektive marknad samt eventuella faktorer som påverkar 

valet av marknadsföringsstrategi. Antalet registrerade lastbilar per marknad, Scanias 

marknadsandelar, antalet sålda Scanialastbilar, Scania koncernens redovisning samt 

respektive lands BNP är den sekundär data som har samlats in för att förklara lönsamheten i 

marknadsföringsstrategin per marknad. 

Det som även ökar studiens reliabilitet är jämförelsen mellan data från 

marknadsföringsansvariga i respektive land och marknadsföringschefen som sitter på 

huvudkontoret i Sverige. Anledningen till att vi valde att intervjua marknadsföringschefen i 

Scania Södertälje beror delvis på att han har det övergripande beslutet om 

marknadsföringen världen över. Dessutom var intervjuerna med de utländska 

respondenterna på engelska vilket ledde till att det fanns en risk för eventuella feltolkningar 

av frågor och svar. Vid intervjuerna fanns det en risk att respondenterna förskönade 

verkligheten för att framhäva en mer positiv bild av företaget och deras tillvägagångssätt 

inom marknadsföring.  Detta i sin tur kan leda till att vi inte får korrekt information som i tur 

påverkar studiens reliabilitet negativt. Detta bidrog till att vi valde att även intervjua 

marknadsföringschefen i Scania Södertälje för att stärka reliabiliteten och validiteten genom 

att jämföra hans svar med respondenterna i utlandet. Vidare valde vi att ta med respektive 

lands BNP för att kunna relatera detta till Scanias lastbilsförsäljning och därmed jämföra 

Scanias lastbilsförsäljning med landets BNP. Detta för att se om andra faktorer som BNP, har 

ett samband med en ökad respektive minskad lastbilsförsäljning. På så sätt ökar detta 

studiens trovärdighet. 

 

2.7 Utformning av frågor 

I denna studie tillämpas en semi-strukturerad intervju för att respondenten ska få ett större 

spelrum samtidigt som frågorna är strukturerade och följdfrågor kan ställas under intervjun 

(Bryman 2008). Detta för att vi skall komma åt djupgående information samt för att 

respondenten skall få större spelrum. Semi-strukturerad intervju leder till att det blir en 

diskussion mellan respondenten och korrespondenten, vilket i sin tur ökar vår förståelse 

samt att nya frågor kan diskuteras under intervjun. Intervjufrågorna har utformats utifrån 
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den teoretiska referensramen samt annan litteratur, detta genom en förstudie för att öka 

förståelsen inom ämnet och samtidigt kunna ställa relevanta frågor utifrån studiens syfte. 

Intervjuer är till för att vi ska få en inblick i studieobjektet (Yin 2009).  Dock finns det ett antal 

för- och nackdelar med intervjuer. Fördelarna är att vi får tillgång att ställa följdfrågor på 

plats så att eventuella oklarheter reds ut, vilket är omöjligt vid enkätundersökningar. Vi 

kommer även åt djupgående och detaljerad information. (Yin 2009) En nackdel med 

intervjuer är att de tar lång tid och under ett kortare projekt så finns det inte tid för flertalet 

intervjuer, detta ger alltså utrymmer för ett fåtal intervjuer, vilket ses som en nackdel. En 

intervju speglar oftast vad respondenten säger snarare än vad denne gör, ”det är inte alltid 

som uttryck och handling stämmer överens” (Denscombe 2009). 

  

 

2.8 Källkritik 

Affärsklimatet är inte densamma som den är idag vilket leder till att teorierna är baserade på 

äldre affärsklimat. De länder som har granskats har olika utgångspunkter då Scania i Brasilien 

och Argentina har funnits där i över 30 år i jämförelse med Scania i Malaysia och Singapore 

som är en någorlunda ny marknad för dem. Detta leder till vi får stora kontraster mellan 

länderna när de analyseras. 

Vid intervjuerna finns det en risk att respondenterna kan vilja försköna verkligheten för att 

framhäva en mer positiv bild av företaget och deras tillvägagångssätt inom marknadsföring.  

Detta i sin tur kan leda till att vi inte får korrekt information. Då lönsamheten inom 

marknadsföringen beräknas finns det olika faktorer som kan påverka värdet av företagets 

försäljning så som inflation, lågkonjunktur och valutaförändringar, BNP etc. därför bör data 

ses som ett ungefärligt mått.  
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3. Teori 

I avsnittet nedan presenteras en kort introduktion kring ämnet för att sedan övergå till de 

teorier och tidigare forskning som är lämpade för studien och dess innehåll. Slutligen 

presenteras de lönsamhetsmått som har tillämpats under studien. 

3.1 Introduktion  

De senaste fyra årtionden har flera forskare försökt att karaktärisera och klassificera de 

internationella marknadsföringsstrategier som finns inom företag.  

Bland dem första som framförde diskussionen om standardisering som en typ av en 

internationell marknadsföringsstrategi var Elinder (1961). Han menar att de likheter som 

uppstår bland europeiska konsumenter skapar en mall för marknadsföring som både är 

önskevärd och genomförbar. De två mest vanliga internationella marknadsföringsstrategier 

är standardisering eller anpassning. Utifrån detta perspektiv är internationella 

marknadsföringsstrategier olika, beroende på vilken grad av standardisering eller anpassning 

som appliceras. En standardiserad strategi är karaktäriserad av den applicering som 

tillämpas inom marknadsmixens element (produkt, pris, promotion, plats) vid 

marknadsföringen i diverse länder. (Vronti 2004) 

Standardiseringsstrategin definierades som en harmonisering av de fyra P: na. Det omvända 

är anpassningsstrategi som innebär att företag tar till sig en unik marknadsföringsstrategi 

inom varje marknad. Buzzell (1968) gav flera orsaker till att välja standardisering, bland 

annat kostnadsbesparingar, en sammanhållning vid konsumentbehandling etc. Enligt Lewis, 

Acito & Rusetski (2006) var Levitt (1983) en annan förespråkare av standardisering. Han 

menade att denna strategi var bra då minskningen av de kulturella skillnaderna och 

teknologiska faktorerna framtvingade en global strategi, dvs. standardiserad strategi som 

bäst fångade de ekonomiska skalfördelarna.  

Flera forskare menar att standardisering innebär att t.ex. använda samma produkter, priser, 

försäljning och marknadsföring på en världsbasis (Jain 1989; Lewis, Acito & Rusetski 2006; 

Lipman 1988; Levitt 1983). Jain (1989) menar att de senaste 25 åren har 14 utav 34 studier 

inom samma ämnesområde handlat om marknadsföring i relation till standardisering. Dock 
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menar Jain (1989) att marknadsföring har varit ett omtalat ämne där olika forskare har 

kommit fram till olika definitioner gällande standardisering. Jain (1989) definierar 

standardisering som ett befintligt marknadsföringsprogram på världsbasis. Sorensen & 

Wiechmann (1975) menar däremot att standardisering har två aspekter, process och 

program. Med program menas det olika aspekter av marknadsföringsmixen och process 

syftar till olika verktyg som innefattar i utvecklingen och implementering av olika vägar.  

Ryans & Vernon (1978) menar att standardisering är mest genomförbar då 

marknadsföringsuppbyggnad är välutvecklad. Vidare menar Quelch & Hoff (1986) att 

beslutet om standardisering eller anpassning inte dikotomiskt utan man pratar om olika 

grader av standardisering eller anpassning.  

Standardiseringsbeslutet är situation-specifik då den kräver referenser till målmarknaden för 

en viss produkt. Elinder (1961), Fatt (1964) och Roostal (1963) ser globaliseringen som något 

genomförbart pga. de ökade likheter och den mobilitet som finns internationellt hos de 

europeiska konsumenterna. Enligt Ohame (1985) utgör USA, Väst Europa och Japan de 

länder som har den största marknaden med produkter och de länder som är lagom 

homogena och därav passar för globaliseringen eller anpassningen.  

De tre marknadsförhållanden som mest påverkar standardiseringsbeslutet är kulturella 

skillnader (Arndt & Helgesen 1981; Hall 1959; Lee 1966; Ricks 1983; Terpstra & David 1985) 

ekonomiska skillnader (Douglas, Craig & Keegan 1986; Henzler 1981; Luqmani, Quraesi & 

Delene 1980; Terpstra 1986) och skillnader hos konsumenternas uppfattning i den utländska 

marknaden (Bilkey & Nes 1982; Cattin, Jolibert & Lohnes 1982; Kaynak & Cavusgil 1983; 

Nagashima 1977; Narayana 1981). Kulturella aspekter påverkar varje aspekt inom 

marknadsföringen. De produkterna som människor köper, de attribut och värderingar samt 

de principer som accepteras är kulturellt baserade val menar Lipman (1988). Ett exempel på 

detta kan vara olika nivåer av medvetenhet, kunskap, förtrogenhet, produkter och specifika 

varumärken som kan resultera i olika attityder gentemot liknande produkter menar 

Parameswaran & Yaprak (1987). Kulturella skillnader påverkar konsumenternas 

kulturinlärning som i sin tur påverkar acceptansen av standardiserade produkter (Schiffman, 

Dillon, & Ngumah 1981). Britt 1974 och Keegan 1969 menar att då en produkt är kulturellt 

jämförbar med samhället, blir den till större delen passande för standardisering.  
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3.2 Globalization vs Localization 

Enligt Vrontis & Vronti (2004)  finns det två övergripande marknadsföringsstrategier som kan 

tillämpas då ett företag beslutar sig för att etablera sig på en internationell marknad, 

anpassad eller standardiserad marknadsföringsstrategi. Det är ett beslut som måste fattas 

inom företaget. Många forskare har enats om att det inte är möjligt att skönja dessa två 

strategier. Det är svårt för företagen att besluta om en anpassad eller standardiserad 

strategi då de måste välja vilken grad av anpassning och standardisering. Med andra ord 

samexisterar dessa strategier, men på olika grader.  Vrontis (1999) Menar att denna 

diskussion kring anpassning och standardisering har funnits sedan 1960-talet.  

 

 
Figur 1 – Lee & Carter (2009) s. 283 

3.2.1 Standardisering 

Levitt (1983) menar att världen börjar allt mer bli homogen gällande konsumenternas behov 

och för att denna process ska drivas framåt gällande teknologi som har underlättat 

informationen, kommunikationen och transporten bör företagen ha en enhetlig 

marknadsföringsstrategi samt sälja samma produkter på samma sätt överallt i världen. De 

som förespråkar global standardisering menar att med hjälp av en marknadsföringsstrategi 

och en standardiserad marknadsmix vid internationalisering kan de totala kostnaderna 

minska samt att ett globalt företags image kan främjas enligt Vrontis (2003). Vrontis & Vronti 

(2004) menar att vid standardisering utvecklas marknadsföringsstrategierna som innebär att 

världen blir som en enda marknad där standardiserade produkter marknadsförs på ett 
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likartat sätt.  

Då det tidigare fanns större skillnader mellan nationerna, ledde detta till att företagens syn 

på marknadsföring orsakade ett lokalt problem. Dock har situationen förändrats med tiden 

enligt Buzell (1968) där standardisering har lett till potentiella fördelar för företagen på 

grund av stora organisationer som EU, NAFTA, WTO etc. som aktivt arbetar för en 

gemensam marknad. Levitt (1983) menar att företagen har gått från att kundanpassa 

produkter till att erbjuda globalt standardiserade produkter som är mer avancerade, 

funktionella, trovärdiga och har ett lågt pris. Det finns olika incitament som driver processen 

bakom standardisering, som t.ex. teknologi som har underlättat kommunikationen, 

informationen, transporten etc. Ruigrok & Tulder (1995) är en motståndare till 

standardisering som menar att globalisering och dess ideologi är en överdrift och har ett 

analytiskt koncept. En global standardiserings strategi är svår att uppnå, då en produkts 

livscykel kan variera och se olika ut inom en specifik nationell marknad. Detta beror på att 

produkterna inte alltid är på samma nivå i omvärlden. Det finns två motiv till att 

standardisera marknadsföringen. Det första motivet handlar om få fördelar samt en 

möjlighet till tillväxt och expansion och det andra motivet handlar om att företag kan sänka 

sina kostnader. Detta innebär att företag bör välja eller kombinera anpassad eller 

standardiserad strategi för att inte förlora sina lokala marknadsandelar, menar Keegan 

(1989).  

Vilken strategi som är bättre är inget val utan en nödvändighet enligt Levitt (1983).  

De produkter och metoder som finns inom den industrialiserade världen spelar en och 

samma ton, dvs. där hela världen utgår ifrån. Den gemensamhet som finns inom behoven 

lutar åt standardisering av produkter, tillverkning och institutioner inom utbyte och handel. 

Levitt (1983) menar att om företag pressar kostnader och priser samt ökar kvalité och 

trovärdighet uppåt kommer konsumenterna vilja ha en värld av standardiserade produkter. 

De mest risktagande företag tenderar till att vara mer dominerande än de små inhemska 

marknaderna med högt värdesatta produkter (Levitt 1983).  

Dock menar han att även om företag anpassar produkter för särskilda marknadssegment, vet 

de att för att lyckas i en värld med homogen efterfrågan krävs det en undersökning inom 

säljmöjligheter i ett liknande segment världen över. Detta för att uppnå ekonomiska 

skalfördelar och konkurrenskraft. Undersökningen behövs för att marknadssegment är sällan 
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unika i ett land i och med att det finns grannländer med liknande segment. Levitt (1983) 

menar att teknologin har homogeniserat världen och på så sätt har standardisering uppstått.  

Förespråkare till standardisering ser globaliseringens trender som en drivande kraft bakom 

stora marknader (Levitt 1983 och Ohame 1985). De menar även att tillväxten av de 

internationella kommunikationskanalerna, framträdandet av de globala 

marknadssegmenten och uppkomsten av Internet har underlättat standardiseringen för 

företagen. Företagen använder en strategi som kan öka dess fördelar beträffande 

signifikanta skalfördelar inom ekonomin samt forskning och utveckling, produktion och 

marknadsföring. Vidare använder företagen diverse strategier för att dess varumärke och 

företagsbild ska få en representativ bild världen över, speciellt pga. den mobilitet som finns i 

världen (Levitt 1983; Douglas & Craig 1986; Yip, Loewe & Yoshino 1988). Kritiker till 

standardisering menar att denna strategi är kortsiktig och representerar en överförenkling 

av verkligheten som i sin tur sammandrar marknadsföringskonceptet (Boddewyn, Soehl & 

Picard 1986; Wind 1986; Douglas & Wind 1987). Det intressanta är att det ultimata målet för 

företagen är inte att de endast ska minska kostnaderna genom standardisering utan att de 

långsiktigt ska öka lönsamheten genom högre försäljning samt visa en bättre exponering för 

de skilda konsumentbehoven som finns i omvärlden (Onkvisit & Shaw 1990; Rosen 1990; 

Whitelock & Pimblett 1997).  

 

3.2.2. Anpassning 

Anpassning för Vrontis & Vronti, (2004)  innebär att företag anpassar sina 

marknadsföringsstrategier till olika delar av världen med hänsyn till kulturella och regionala 

skillnader för att möta speciella målmarknader. Vronti (2003) är en förespråkare av den 

internationella skolan och menar att behovet för marknadsanpassning behövs för att passa 

den unika dimensionen av varje lokal marknad. Czinkota & Ronnenken (1995) menar att den 

globala marknadsföringsteorin är svag, dvs. att endast marknadsföra en singel produkt på ett 

och samma sätt överallt kan skrämma konsumenterna då olika faktorer spelar roll, som t.ex. 

den kulturella faktorn. Multinationella företag bör veta hur de ska anpassa hela sin 

marknadsföringsstrategi för att kunna bemöta den nya marknadens efterfrågan. Flera 

forskare, bla.a Van Mesdag (1987) och Vronti (2003) menar att anpassning är ett nödvändigt 

verktyg för att bemöta ländernas olikheter, som t.ex. språk, regleringar, klimatet, ekonomin, 
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politiken etc. Den mest tvingade delen och den delen som är svår att mäta för företagen är 

kulturella skillnader som är inpräntade i historian, utbildningen, religionen, värderingar, 

legala system, olika behov etc.  

Beroende på vilken strategi som ska användas så är det inget definitivt beslut, utan det är 

snarare en fråga om, till vilken grad ska strategin tillämpas. Båda processerna, globalisering 

och internationalisering, dvs. standardisering och anpassning samverkar och det är svårt att 

endast använda ena strategin menar Dicken (1998).  

Förespråkarna till anpassningsstrategin menar att det finns svårigheter kring 

standardiseringen och menar att anpassningsstrategin är bättre då den passar den unika 

dimensionen av den differentierade internationella marknaden. De menar även att det finns 

en betydande skillnad mellan länder och regioner i samma land. 

Då konkurrensfördelar spelar en betydande roll i den globala marknadsföringsstrategin bör 

företagen inte välja en definitiv strategi, utan välja vilken grad av de båda strategierna de ska 

tillämpa (Hollensen 2011). 

De som talar för anpassning lyfter fram olika skillnader mellan länder som exempelvis 

konsumentbehov, kommersiell infrastruktur, teknisk utveckling, köpkraft, kultur, traditioner 

och lagar som ännu är för komplexa för att standardisera. Det är därför företagen bör ta 

hänsyn till dessa olika faktorer och därmed anpassa dess strategi till varje marknad. 

Theodosiou & Leonidou, (2003) menar även att företag bör tänka i termer av långsiktiga 

relationer och fördelar samt bortse från de kortsiktiga ekonomiska vinningarna.  

 

Det finns andra forskare som visar en annan bild av standardisering och anpassning. De 

menar att dessa två strategier inte ska ses som två enskilda strategier, utan se de som två 

sammanhängande helhet där företag tillämpar båda men i olika grader. Beslutet om att 

standardisera eller anpassa marknadsföringsstrategierna är beroende av en specifik 

situation. Lämpligheten av den valda nivån på strategin, anpassning eller standardisering bör 

utvärderas på en basis av hur de påverkar företags framställning i den internationella 

marknaden (Quelch & Hoff 1986; Onkvist & Shaw 1987; Jain 1989; Cavusgil & Zou 1994). Den 

svåra utmaningen för de internationella företagen är att de måste bestämma sig för vilken 

specifik strategi som är mest genomförbar och önskevärd för att standardisera eller anpassa, 

under vilka förhållanden och till vilken grad ska dessa strategier användas.  
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3.3 Externa faktorer 

Det finns ett antal externa faktorer som påverkar ett företags beslut om vilken strategi som 

ska appliceras, bl.a. socio-kulturella-, legala-, miljö, teknologiska-, demografiska-, 

konkurrens- och ekonomiska faktorer. (Vrontis & Vronti 2004)  

 

Socio-kulturella faktorer: De socio-kulturella faktorerna omfattar språket, religionen, 

etniciteten, värderingar och konsumenternas uppfattning (Vrontis & Vronti 2004). Apetrei 

(2010) menar att kulturen innehåller olika delar så som språk, religion, värderingar och 

standarder. Dessa faktorer spelar en stor roll vid företags etablering i utlandet enligt Vrontis 

& Vronti (2004). Hollensen (2011) menar att då företag finns verksamma globalt och 

internationellt bör de vara medvetna om de kulturella skillnaderna då de har en stor effekt 

på produktionen och marknadsföringen i och med att dessa är de mest kulturellt bundna 

aspekterna. Skillnaderna som finns i kulturen leder till stora variationer inom produktion och 

marknadsföring. Kulturen kan även ses om en barriär i relation till marknadsföringen vilket 

kan medföra att företagen blir tvungna till att anpassa marknadsföringen. Detta kan variera 

från marknad till marknad. Även olika religioner har en påverkan på marknadsföringen 

menar Vrontis & Vronti (2004).  

 

Legala/politiska faktorer: Då företag etablerar sig på en utländsk marknad bör de även ta 

hänsyn till de lagar och regler som finns inom landet enligt Vrontis &Vronti (2004). Hollensen 

(2011) menar att det även finns olika politiska risker i varje nation, men nivån på riskerna 

varierar från land till land. De politiska riskerna kan vara ett resultat av statens sätt att 

reagera samt ett sätt för staten att reglera. Det kan handla om importrestriktioner, utbytes 

kontroll, marknads kontroll, priskontroller, skattekontroller, begränsande 

arbetsförhållanden etc. Den nationella staten reglerar exporten och importen samt baserar 

detta oftast på de politiska och strategiska förhållandena. Importkontrollen finns för att 

skydda den inhemska produktionen eller minska importen av utländskt utbyte. Detta kan 

t.ex. ske genom olika tariffer, kvoter eller andra icke-tariff barriärer. Dessa regleringar 

varierar beroende på land.  

 

Miljöfaktorer: Miljöfaktorer är externa faktorer för företagen och okontrollerade variabler i 

den utländska marknaden. De skillnaderna som finns i klimatet påverkar valet av marknaden 
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och produkterna. En annan miljöfaktor är svängningarna inom växelkursen som påverkar 

företags prissättningsstruktur. Om den inhemska valutan sjunker så ökar kostnaderna vilket i 

sin tur leder till att företaget lägger mindre fokus på miljöarbetet, detta enligt Hollensen 

(2011). 

 

Teknologiska faktorer: Den teknologiska aspekten handlar om hur ett företags lokala 

marknad har tillräckligt utvecklade teknologier för att få fördelar inom produktionen. Det 

krävs hög teknologi för att ta del av de variationerna som finns inom 

marknadsföringsmetoder och strategier. I de mindre utvecklade länder krävs det 

anpassningsstrategier för att sedan använda sig av de traditionella 

marknadsföringsmetoderna, då teknologin inte är lika utvecklad. Även en välutvecklad 

infrastruktur påverkar marknaden. (Vrontis & Vronti 2004)   

 

Ekonomisk faktor: Den ekonomiska utvecklingen påverkar den internationella marknaden 

och dess segmentering. Vrontis & Vronti (2004) menar att denna faktor är viktig då den 

stärker anpassningsstrategin. Den lokala marknaden varierar beroende på den disponibla 

inkomsten per capita. Att standardisera priser innebär för de fattiga länderna att marknaden 

kommer att minska. Det finns flera faktorer som påverkar den ekonomiska faktorn som t.ex. 

ett lands inkomstnivå som i sin tur påverkar priset och produktkvalitén inom de lokala 

marknaderna. Ett företags marknadsföringsstrategi påverkas av den ekonomiska 

utvecklingen som finns i respektive land och detta innebär att det kan behövas någon sorts 

av anpassning. Försäljningskanaler kan kräva anpassning i relation till utvecklingen inom 

varje lokal marknad. (Hollensen 2011)  

 

3.4 Från marknadsföringsmixen till relationsmarknadsföring 

Marknadsföringsmixen är en metod som företag använder i sin marknadsföring och som 

bland annat beskriver strategiska positionen av en produkt på en marknad. 

Marknadsföringsmixen är en gammal marknadsföringsstrategi som blev officiell år 1960. 

Tidigare hade företagen använt större delar av marknadsföringsmixen medan andra använde 

mindre delar av den utan tänka på att det några år senare skulle bli en 

marknadsföringsstrategi. Marknadsmixen utvecklas av McCarthy (1960) där han lade ihop de 
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fyra P: na och kallade det för marknadsföringsmixen. 

Pris: Priset kan antingen vara kostnadsbaserat, konkurrensbaserat eller värdebaserad.  

Produkt: Består av tre delar, kärnprodukten dvs. anledningen till varför man köper 

produkten. Påtaglig produkt innebär val av färg, design och funktion samt utökad produkt 

innebär servicevillkor, leveransvillkor och garantier.  

Plats: Var finns produkten eller tjänsten, som t.ex. agent, detaljist, säljkontor etc.  

Påverkan: Sådant som kommunicerar produktens eller tjänstens fördelar och som i sin tur 

leder till ett positivt köpbeslut som t.ex. reklam, Pr, direkt marknadsföring, annonsering etc.  

 

Figur 2 – Hämtad från: Vrontis (2003) s. 286 
Figuren ovan visar hur de fyra P:na påverkar ett företags marknadsföringsstrategi dvs. om de 

ska anpassa eller standardisera dess marknadsföring. Dessutom finns det ett antal faktorer 

(9 st.) som påverkar de fyra P:na. 

Sousa et al, (2009) menar att då trenden mot globalisering ökar är prisstrategin viktig för 

företagen och dess marknadsföringsstrategier. Enligt Lancioni (2005) är det svårt för 

företagen att utveckla en effektiv prisstrategi, där ett misslyckande med olämpliga priser kan 

leda till minskade möjligheter och lägre vinst. Därför är det viktigt att ha lämpliga priser för 

att lyckas med utlandsetableringen menar Raymond et al, (2001). 

 

Marknadsföringsmixen har blivit kritiserad för att den är otillräcklig, då den inte tar hänsyn 

till konsumenternas behov. För att överkomma några av dess brister har marknadsmixen 
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utvecklats. Ett femte P (personer) föreslogs av forskaren Judd (1987), där forskaren menar 

att de anställda spelar en avgörande roll inom marknadsföringen. Vidare har marknadsmixen 

expanderat till 6 P av Kotler (1984), 7P av Booms och Bitner (1982) och 15P av Baumgartner 

(1991).  

 

Figur 3 – Hämtad från Gummesson (1994) s. 8 

 

Teorin kritiseras för att den inte är tillräckligt tydlig då den istället borde på ett tydligt sätt 

klargöra och förtydliga en metod som företag kan ta del av för att uppnå en viss nivå och en 

typ av gensvar från mål marknaden. (Waterschoot & van den Bulte 1992) 

 

Utvecklingen har snabbt gått framåt och marknadsföringsmixen står inte i centrum idag som 

den gjorde förr i tiden. Gummesson (1994) menar att anledningen till att de fyra P:na 

utvecklades var för att många kritiker hävdade att de var för ofullständiga, eftersom de inte 

tog hänsyn till industriell- och tjänstemarknadsföring. Marknadsmixen är nära relaterad till 

den mikroekonomiska teorin av monopolistisk konkurrens och till det psykologiskt S-O-R 

teorier som länkar individens ansvar (R), miljömässig stimulans (S) och användandet av de 

attributen inom individen (O). Han menar att denna länk är viktig då dessa påverkar 

företagets beteende och hur marknaden definieras. Vidare menar han att denna länk mellan 

marknadsmixen och S-O-R är viktig då den sätter säljaren i en aktiv roll och bortser från den 
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interaktiva relationen mellan säljaren och köparen. (Baker 2000).   

 

Från att ha utvecklats från 4P till slutligen 30R (Bilden på föregående sida visar endast 

utvecklingen till 15P) började företagen övergå till relationsmarknadsföring. Dock har inte 

marknadsföringsmixen försvunnit helt, den har istället fått stå i skuggan av 

relationsmarknadsföringen som prioriteras allt mer.  

 

Figur 4 – Hämtad från Gummesson (1994) s. 9 

Bilden ovan visar hur de fyra P:na förr i tiden var centrala frågor inom ett företag och att 

relationer, interaktioner och nätverk inte var lika prioriterade i den vänstra cirkeln. Med 

tiden utvecklades företagen och de övergick till att istället prioritera relationer, nätverk och 

interaktioner. (Gummesson 2002) 

 

Det var inte förrän 1993 ordet relationsmarknadsföring introducerades och har sedan dess 

fått stor uppmärksamhet hos såväl forskare och företag (Blomqvist, Dahl & Haeger 2004). 

Relationsmarknadsföring definieras som en ”… en interaktion i nätverk av relationer.” 

(Gummesson 2002 s.14) Givetvis finns det ett flertal definitioner av relationsmarknadsföring, 

bl.a. 

 Relationsmarknadsföring är marknadsföring som sätter relationer, nätverk och 

interaktion i centrum. (Gummesson 2002 s.16) 

 Relationship marketing is attracting, maintaining and – in multi-service organization 

– enhancing customer relationships. (Berry 1983 s.25) 
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 Relationship marketing is marketing to win, build and maintain strong lasting 

relationships with industrial customers. (Jackson 1985a s.165) 

 The purpose of marketing is to identify and establish, maintain and enhance, and 

when necessary terminate relationships with customers (and other parties) so that 

the objectives regarding economic and other variables of all parties are met. This is 

achieved through a mutual exchange and fulfillment of promises. (Grönroos 2000 

s.242-243) 

 An emergent disciplinary framework for creating, developing and sustaining 

exchanges of value, between the parties involved, whereby exchange relationships 

evolve to provide continuous and stable links in the supply chain. (Ballantine 1994 s.3) 

 Relationship marketing refers to all marketing activities directed to establishing, 

developing, and maintain successful relational exchanges. (Morgan & Hunt 1994 s.22) 

 

När relationsmarknadsföringen introducerades tillämpade företagen one-to-one marketing 

som innebär att företagen lägger mycket fokus på individnivå. Den största skillnaden från 

marknadsmixen är att relationsmarknadsföring har som tyngdpunkt att skapa relationer 

mellan kund och företag för få återkommande kunder medan företagen tidigare kämpade 

för enstaka transaktioner (Jacobsson 1998). Relationsmarknadsföring ser till att företaget 

tänker långsiktigt istället för att ”lura” på kunden en produkt som denne kanske inte 

behöver i dagsläget (Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998). Syftet är att skapa lojala kunder 

genom att förbättra relationen mellan kunden och företaget. Genom att skapa en ökad 

kundlojalitet så ökar samtidigt lönsamheten inom företaget, vilket ger en win-win situation. 

Kunden får bättre service, bättre produkter och tas hand om på ett bättre sätt samtidigt som 

företaget kan räkna med en återkommande kund och en bättre lönsamhet. (Blomqvist, Dahl 

& Haeger 2004) 

Andra forskare anser att relationsmarknadsföring är kärnan inom företaget och är en 

uppsättning av olika aktiviteter för att skapa en god relation mellan kund och företag 

(Grönroos 2007; Samiee & Walters 1990; Fitchett & McDonagh 2000). Beträffande 

relationsmarknadsföring menar Samiee &Walters (1990) att då globalisering har lett till att 

flertalet företag formar försäljningskanalerna inom relationerna över nationella gränser, har 

en liten uppmärksamhet lagts på den internationella relationsmarknadsföringen.  
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Skillnaden mellan relationsmarknadsföring och traditionell marknadsföring är att 

relationsmarknadsföring vänder sig till en definierad grupp medan traditionell 

marknadsföring vänder sig till en gränslös grupp. 

 

Strategiskala  Transaktionsmarknadsföring Relationsmarknadsföring 

Analysenhet Enstaka affär Relation 

Tidsperspektiv Kortsiktigt fokus Långsiktigt fokus 

Dominerande 
marknadsfunktion 

Marknadsmix Interaktiv marknadsföring (med 
stöd av marknadsmixens 
aktiviteter) 

Priselasticitet Kunderna är känsliga för priset Kunderna är mindre känsliga för 
priset 

Dominerande 
kvalitetsdimension 

Resultatkvalitet (teknisk 
kvalitetsdimension) dominerar 

Samspelskvalitet (funktionell 
kvalitets dimension) blir allt 

viktigare och kan bli dominerande 

Mått på kundtillfredställelse Mätning av marknadsandel 
(indirekt metod) 

Kontakt med kundbasen (direkt 
metod)  

System för kundinformation Tillfälliga kundenkäter System för feedback från kunderna 
realtid 

Samband mellan 
marknadsföring, drift och 

personal avdelning 

Kontakterna har ingen eller 
begränsad strategisk betydelse 

Kontakterna har avsevärd 
strategisk betydelse 

Intern marknadsföring Har ingen eller begränsad 
betydelse för framgång 

Har stor strategisk betydelse för 
framgång 

Tabell 1 – Hämtad från Grönroos (2002) s. 280 Figur 10.6. 

 

One-to-one marketing utvecklades till many-to-many marketing. Det började med relationer 

på individnivå till att bli mer komplexa relationer som växte till nätverk och resultatet av 

detta blev many-to-many marketing.  

”Relationships require at least two parties – basically a supplier and a customer – who enter 

into interaction with each other. More complex relationships grow into networks.” 

(Gummesson 1994 s.5)   

 

Fördelen med many-to-many marketing är att komplexitet erkänns, vilket leder till att 

nätverket skapar en sammanhängande bild som kan påverkas och påverkar. Det finns alltså 

inga gränser för hur stort ett nätverk kan bli och detta i sin tur frambringar möjligheter och 

utmaningar för företagen. (Gummesson 2002)   
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Svårigheterna med relationsmarknadsföring är att differentiera sig från konkurrenterna. 

Många företag använder liknande strategier vid relationsmarknadsföring. Tanken är att 

kunden ska se något speciellt hos företaget som gör att denne väljer just det företaget 

framför konkurrenterna. (Dahlen & Lange 2008) Kritiker till relationsmarknadsföring menar 

att relationsmarknadsföring endast gynnar företagen då det är dem som definierar vad en 

god relation är, det är alltså inte ömsesidigt. Så länge företagen gynnas klassas det som god 

relation. Det är oftast företagen som sätter villkoren och som konsumenterna följer, detta 

gör att konsumenterna har små möjligheter att påverka relationen. När eventuella 

oenigheter uppstår har företagen större makt och kan då införa sanktioner mot kunden, 

vilket också kan ses som en nackdel sett utifrån konsumententernas syn. (Fitchett & 

McDonagh 2000) 

 

3.5 Diffusionsteorin 

Diffusionsteorin som på engelska kallas för Diffusions of Innovations studerades redan på 

1890-talet av sociologen Gabriel Tarde. Det var inte för än 1962 som Rogers (1962) 

publicerade en bok om diffusionsteorin som handlade om att försöka förklara hur och varför 

nya innovationer kunde spridas via kulturer samt att ta reda på hur de tas emot. Rogers 

(2003) bok har sedan 1962 utvecklats och där det numera finns fem upplagor utav boken. 

Rogers (2003) definierar innovationsspridning som en process där innovation sprids genom 

olika kommunikationskanaler under en viss tidsperiod bland medlemmarna i ett socialt 

nätverk. Många forskare som definierar innovationsspridning refererar till Rogers (1962). 

(Mahajan, Muller & Bass 1990; Attewell 1989; Damanpour & Evan 1984; Tornatzky & Klein 

1982; Abrahamsson 1991) 

Han betonar betydelsen av en innovationsbeslutsprocess som beskriver från att en potentiell 

användare får veta om en innovation tills denne beslutar sig för att köpa eller inte. Denna 

process består enligt Rogers (2003) av fem steg:  

 Kunskapsfasen 

 Övertygelsefasen 

 Beslutsfasen 

 Implementeringsfasen 
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 Bekräftelsefasen 

Där första steget är kunskapsfasen dvs. där konsumenterna får kunskap om en innovation. 

Detta kan ske av en slump eller att konsumenten på egen hand har sökt information om 

innovationen.  

Nästa steg kallas för övertygelsefasen som handlar om konsumenternas övertygelse om 

produktens framväxt, detta med hjälp av kunskapsfasen som bidrar med fördelar samt visar 

komplexiteten i innovationen vilket leder till att konsumenten då beslutar sig för att 

antingen förkasta eller anta innovationen. Detta steg kallas för beslutsstadiet, dvs. om 

innovationen skall antas eller förkastas. 

Nästa steg är implementeringsfasen som innebär att innovationen används av 

konsumenterna. Då det är en innovation finns risken att konsumenterna inte vet hur det 

skall användas och därför är support från företaget viktigt så att de finns tillgängliga för 

konsumenterna. 

Sista steget i processen är bekräftelsefasen där konsumenterna bekräftar eller förkastar 

innovationen.  Konsumenterna har kunnat använda innovationen och kan därmed avgöra 

om innovationen har varit bra för dem, alltså avgöra om det är ett lyckat eller dåligt köp. 

Dock går utvecklingen snabbat framåt och det som idag är innovation kan imorgon ersättas 

av något mer utvecklat. (Rogers 2003) 

Enligt flera forskare finns det ytterligare ett fåtal punkter som är viktiga för att ta reda på hur 

innovationer tas emot och sprids (Alic 2008; Rogers 2003; Grundin 1988; Savory 2009; 

Mahajan, Muller & Bass 1990). Figuren nedan sammanställer de punkter som tas upp i 

diffusionsteorin:  



29 
 

 

Figur 5 – Hämtad från Rogers (2003) s. 222. 

Savory (2009) menar att diffusionsteorin förutsätter att en innovationsspridning är lyckad 

vilket kan ses som en nackdel. Medan Abrahamsson (1991) menar att det finns för lite 

forskning om innovationer som inte har spridits tillräckligt snabbt av konsumenterna inom 

en marknad. Wolfe (1994) anser att diffusionsteorin fokuserar mycket på individen istället 

för organisationen där individen är verksam. Han fortsätter sedan med att påstå att 

innovationen ofta mäts efter att ha lyckats med spridningen av innovationen vilket gör att 

det kan ifrågasätta hur mycket som innovatörerna verkligen minns av spridningen av 

innovationen. Alic (2008) menar att forskningen inom innovationsspridning har en tendens 

att ge en ytlig bild av en komplex värld. 
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3.6 Lönsamhetsmått 

Flera företag är intresserade av att analysera lönsamheten samt se vilka faktorer som 

påverkar den. Det finns de som menar att lönsamheten är en meningslös indikator på hur 

”bra” eller ”dåligt” ett företag går menar Axel et al (2009). T.ex. behöver inte ett företag 

med en stor vinst vara mer lönsamt än ett företag med en lägre vinst, vice versa. Vidare 

menar Hirschey & Wicherns (1984) att varken redovisnings - eller marknadsdata ger en ideal 

eller sann mätning av lönsamheten. Däremot menar Thomadakis (1977), Lindenberg & Ross 

(1981) att marknadsvärdet visar nya och användbara perspektiv på längre sikt samt ger 

underlag för lönsamhet. Olika faktorer kan påverka värdet av företagets tillgångar och dess 

ansvar så som inflation, lågkonjunktur och valutaförändringar etc. därför bör data ses som 

ett ungefärligt mått. (Hirschey & Wichern 1984) 

 

I denna studie har vi valt att studera lönsamheten för Scanias marknadsföringsstrategi och 

inte företagets lönsamhet. Det är viktigt att urskilja lönsamheten inom företaget och 

marknadsföringsstrategin då det finns olika metoder för att mäta dessa. För att mäta 

lönsamheten inom företaget väljer analytiker att granska företagets årsredovisningar samt 

dess nyckeltal enligt Axel et al 2009. Då vi i denna studie valt att avgränsa oss till att 

undersöka lönsamheten i företagets marknadsföringsstrategi har vi valt att studera antalet 

sålda lastbilar från år 2006 till 2010 i jämförelse med totalt registrerade tunga fordon i varje 

marknad. Detta för att få en konkret data samt en jämförande bild av företagets lönsamhet, 

vidare har vi valt att undersöka marknadsandelarnas utveckling samt företagets interna 

tidningsartiklar och Scania koncernens årsredovisning. Dessutom har vi valt att granska 

respektive lands BNP för att eventuellt relatera detta till företagets utveckling i 

lastbilsförsäljningen. Detta då det finns andra faktorer än marknadsföringen som påverkar 

företagets försäljning. 
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4. Empiri 

Avsnittet inleds med en företagspresentation för att sedan övergå till en presentation av de 

intervjuer som har genomförts under studien. Slutligen presenteras den insamlade data för 

företagets lönsamhet kring marknadsföringsstrategierna. 

4.1 Företagspresentation 

Historian om Scania började 1891 i Södertälje där en fabrik som tillverkade järnvägsvagnar 

då hette Vagnfabriksaktiebolaget förkortat till Vabis. Det var inte förrän på 1900-talet som 

Maskinfabriksaktiebolaget Scania bildades i Malmö. Scania betyder Skåne på latinska och är 

idag en av världens ledande tillverkare av tunga lastbilar och bussar med cirka 34 000 

anställda världen över. De har även cirka 2400 personer ytterligare som arbetar med 

forskning & utveckling. Scania finns idag i över 100 länder där tillverkningen av lastbilar 

endast sker i Europa och Latinamerika. De har gått igenom både låg- och högkonjunkturer, 

men har inte haft negativa siffror på över 70 år. De har även sålt cirka 1 400 000 lastbilar och 

bussar sedan företaget grundades. Redan 1950 hade Scania börjat planera 

utlandsetableringar och det dröjde fram till 1957 innan Scania etablerade sig i Brasilien som 

första utländska marknad. Det dröjde ytterligare 19 år innan Scania hade börjat etablera sig i 

Argentina, men innan dess hade de hunnit med att etablera sig på den Holländska 

marknaden. Scania ägs idag av tyska Volkswagen med sina 68,6 % av rösträtterna. År 2003 

hade Scania arrangerat en tävling för lastbilsförare där vinnaren skulle få en ny Scania lastbil. 

Tävlingen heter Scania Driver Competitions och sex år senare är den världens största 

arrangemang för utbildning av lastbilsförare med över 100 000 deltagare. Scania har tre 

kärnvärden som binder samman företaget och dessa är: 

 Respekt för individen – Scania försöker se och använda alla medarbetarnas kunskap. 

 Kunden i första hand – Handlar om att skapa mervärde för kunden så denne känner 

sig som nummer ett för företaget. 

 Kvalitet – Hög kvalitet är ett måste om kunderna ska känna sig nöjda med sin 

investering. 
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Dessa tre kärnvärden binder samman Scanias kultur, ledarskap och affärsframgångar. De 

kämpar ständigt för att knyta an begreppen stolthet och förtroende i allt de gör till deras 

varumärke. Kunderna ska känna att ett köp från Scania skapar yrkesrespekt bland kollegor 

samt att kunderna ska känna tillit för deras investering. Scanias produkter har få 

huvudkomponenter vilket leder till att produkterna lättare kan anpassas efter kundens 

behov samtidigt som kostnaderna hålls nere för produktutveckling, reservdelshantering och 

produktion.  

Deras produkter har tre fördelar som gör att de flesta väljer att investera i Scanias produkter 

och dessa är: 

- Leverantör med kompletta lösningar – Kunderna som investerar i Scaniaprodukter 

ska ha den bästa totalekonomin inom branschen. Detta då Scania satsar väldigt 

mycket på att ständigt sänka driftkostnaderna, bränslekostnader, reparations- och 

underhållskostnader.  

- Långsiktigt åtagande – Scania arbetar långsiktigt med sina kunder vilket gör att både 

Scania och deras kunder kan växa samtidigt. 

- Premiumprodukter och tjänster – Scania erbjuder produkter som håller hög standard 

och enastående prestanda som leder till att produktens livslängd då ökar. Scanias 

tjänster och produkter ska överträffa konkurrenternas. (www.scania.com 2011-04-

04) 

 

4.2 Intervju med Stefan Lindblom, Scania Södertälje den 11 april 2011, 08.30-09.30 

Stefan Lindblom arbetar som marknadsföringschef på Scania med Brand and Marketing 

Communication sedan år 2005. Som chef har Stefan huvudansvaret för all marknadsföring 

runt om i världen. Tidigare arbetade han med marknadsintroduktioner och nyproduktion på 

företaget. På Scania i Södertälje arbetar 70 personer med marknadsföring och i Brasilien är 

de sex personer. Alla arbetar inte direkt med marknadsföring utan en del arbetar med Visit 

Scania som är en annan del av marknadsföringen som t.ex. besök till Scania, democenter etc. 

I varje land som Scania verkar på ska de ha en marknadsföringsenhet där antalet personer 

cirka 1-6 beror på landets storlek.  

 

http://www.scania.com/
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Varje marknad beslutar om sin marknadsföring, dock tillhandahåller huvudkontoret Scania 

Södertälje de strategier, Guide-Lines och verktyg för övriga marknader och segment där 

materialet sedan används och översätts i andra marknader. Varje marknadsansvarig 

ansvarar för sin marknadsföring, men det är Scania Södertälje som håller de centrala 

principer, riktlinjer och kärnvärden. Sedan får övriga marknader bestämma vilket segment 

de ska marknadsföra och sälja samt arbeta med, dock utifrån de manualer och riktlinjer som 

Scania Södertälje tillhandahåller som t.ex. varumärket som inte får ändras på.  

Han poängterade att det är vikigt med segmentering när företag befinner sig i utlandet och 

de Guide-Lines, verktyg och strategier som huvudkontoret tillhandahåller vilket är baserade 

på olika typer av material, showrooms t.ex. där kunden får prova demobilar samt events. 

Varje marknad ska se dessa som riktlinjer och därefter anpassa dessa till sin marknad. 

Varumärket är detsamma, dock är det alltid språket som anpassas och översättas till 

respektive marknad.  

Det blir billigare för övriga marknader att ta det direkta materialet som huvudkontoret 

tillhandhåller då de inte behöver stå för kostnaderna utan det blir endast Scania Södertälje 

som står får kostnaderna. Detta i sin tur sänker de övriga marknaders 

marknadsföringskostnader då mallarna kommer från huvudkontoret.  

 

Marknadsföringen inom företaget är väldigt viktigt då det är ett verktyg för företaget att föra 

ut varumärket och sprida information till kunderna och till potentiella kunder. 

Det som däremot kan vara svårt är att mäta marknadsföringens lönsamhet, då den är unik 

för varje marknad. Men det man däremot kan göra är att titta på antalet sålda lastbilar på 

varje marknad samt även kartlägga företagets marknadsandelar. Detta säger väldigt mycket 

om hur det går för företaget och dess lönsamhet. Dessutom är vinsten i företaget samt 

tidningsartiklar efter ett event ett lönsamhetsmått medan nyckeltalen inte säger så mycket 

om hur lönsam marknadsföringen är då det finns andra faktorer som påverkar nyckeltalen. 

Utifrån erfarenheter vet de vad som fungerar och inte, menade Stefan Lindblom. Dessutom 

är det svårt att mäta en marknadsföringsåtgärd direkt då omfånget är litet, men ett sätt att 

mäta lönsamheten är via Webben där de kan mäta trafiken genom att se vad kunderna 

tycker, samt via event där de mäter eventets framgång.  

De sätter upp mål med t.ex. hur många besöker de tror sig kommer att få och antalet sålda 

bilar som de sedan bearbetar och mäter. Dessutom har de något som kallas för 
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imagemätning ”Heavy truck study” som görs varje år och som görs tillsammans med 

konkurrenter, vilket är en indikation på hur varumärket förflyttas. Detta är en intern mätning 

inom företaget som inte används i marknadsföringssyfte och därmed inte får publiceras.  

De faktorer som påverkar valet av marknadsföringen är bland annat målgruppen, strategier 

och mål samt tidsplanen och tidsaspekt. När de har en introduktion och lansering av en ny 

lastbil samt ett givet datum medför detta att de måste anpassa marknadsföringen till det 

givna datumet. 

 

Scania har ett centralt koncept kring standardisering och anpassning där de arbetar för att 

marknadsföringen ska vara global och är standardiserad i ”färg, form och känsla” via t.ex. 

nyheter, foton etc. Det ska ske en anpassning gällande språk och kultur samt anpassa efter 

hur marknaden arbetar med kanaler och dess mognad. Storbritannien är ett exempel på en 

välmognad marknad och som dessutom har humor i sin marknadsföring vilket innebär att 

Scania arbetar på ett annorlunda sätt jämfört med andra marknader, där de måste ”gå mer 

rakt på sak” och få ut varumärket.  

Inom konceptet bygger Scania en verktygslåda som är ganska bred, men där anpassningen 

sker med en lokal ”touch” för att skapa en igenkänning mellan olika marknader.  Vid direkt 

säljmaterial arbetar de med mallar inom konceptet, men sedan är de upp till respektive 

marknad att följa mallen och anpassa den efter marknaden. Priset är ett exempel som ser 

olika ut beroende på marknad.  

 

Det finns externa faktorer som påverkar marknadsföringen som t.ex. miljö, konkurrens, 

politik, kultur, lagar. En annan faktor som påverkar marknadsföringsstrategin är 

kännedomen kring Scania likt exemplet ovan om Storbritannien. I Argentina och Brasilien har 

Scania en lång tradition och historia med höga marknadsandelar och kännedom. För att 

bemöta dessa externa faktorer försöker de t.ex. ha seminarium med politiker och 

marknadsföra sig genom andra kanaler. I de mindre marknaderna som Malaysia och 

Singapore, eller på en helt ny marknad handlar det om att få ut Scanias varumärke.  

En annan faktor som har påverkat Scanias marknadsföring är världsekonomin. Kortsiktigt 

snabb effekt har varit att skära ned på marknadsföringen och dess budget. Lågkonjunkturen 

bidrog till att andra marknader fick använda sig av de mallar som gavs centralt då övriga 

marknader inte hade råd att göra det själv. I längden visade detta sig vara positivt för 
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företaget, dvs. att ta av de mallar som gavs centralt då de inte behövde göra dubbelarbete i 

och med att huvudkontoret hade färdigt material. Online marknadsföringen har fått en 

skjuts framåt under lågkonjunktur då det är billigare med online marknadsföringen till 

respektive marknad. Dock är utvecklingskostnader högre, då det kostar för huvudkontoret 

att utveckla webben, men anpassningen är snabbare och enklare.  

Hemsidan är en viktig informationskälla där det sker mycket online marknadsföring samt en 

interaktion med kunderna. Dessutom har de en marknadsförings yta inom hemsidan där 

företaget gör kampanjer på och som i sin tur är uppdaterad med information. En del av 

interaktionen som sker online är via social media som Scania inte äger, men som finns t.ex. 

Facebook. Syftet med detta är att driva trafik för interaktion och dialog med kunderna.  

Relationsmarknadsföring är viktigt då Scania är ett företag som arbetar ”business to 

business”. Kontakten mellan säljare och kund är viktigt, vilket medför att företaget ständigt 

arbetar med distributör och återförsäljare. Varje marknad har sin återförsäljare där de 

träffar kunden och skapar ett nätverk. Nätverket inom företaget är välbyggd som i sin tur 

leder de vidare till att ständigt ha en relation med kunden samt hitta nya relationer.  

För att informera kunderna om nya aktiviteter och nyheter arbetar Scania med olika kanaler, 

”tre vägar ut”, via print, online och event. Print innebär olika saker om trycks som t.ex. 

broschyrer, annons etc. Online sker via e-mail, social media och hemsidor. Det tredje är 

event, som innebär att företaget håller olika events eller mässor samt där kunden får 

möjligheten att provköra lastbilen eller bussen. Grunden till detta är säljandet.  

För att mäta kundtillfredställelsen använder Scania sig av Customer Satisfaction Index (CSI) 

som sker på återförsäljarnivå och genom ”Heavy truck study” som är på centralnivå. Dessa 

mätningar görs varje år internt inom företaget och något som endast företaget får ta del av.  

Varje marknad är ansvarig för sin marknadsföringsbudget och Scania Södertälje har centrala 

principer som övriga marknader kan ta del av. Varje marknad har sin egen bolagsordning och 

egen styrelse där beslut om hur mycket pengar som ska läggas på marknadsföring är 

beroende på marknad. Dock är det Scania Södertälje som beslutar om hur mycket kapital 

varje marknad skall erhålla. 

Scanias etablering i Argentina, Brasilien, Malaysia och Singapore är framgångsrik anser 

Stefan. Både Brasilien och Argentina är stora marknader med stora behov av transport samt 

tack vare Brasiliens starka ekonomi som bidrar till att öka försäljningen. Malaysia och 
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Singapore är två mindre marknader där Scania inte har funnits allt för länge, trots detta 

anser Stefan att försäljningssiffrorna är bra men kan givetvis bli mycket bättre. 

 

4.3 Intervju med Hoo Hee Hean, Scania Malaysia/Singapore den 15 mars 2011, 9.00–10.00 

Hoo arbetar med Marketing Communications, där han är manager dvs. ansvarig för all 

marknadsföring, PR-aktiviteter i Sydostasien. Med Sydostasien menar han Indonesien, 

Malaysia, Singapore, Thailand och Vietnam.  

Han har jobbat på Scania under fem års tid med Marketing Communications och han är 

ensam med att jobba med marknadsföringen. Dock finns det en kollega i Thailand pga. att 

Hoo inte kan tala Thailändska. Han kordinerar arbetet och där han vanligtvis jobbar med en 

eller två agenturer. Agenturerna som han nämner är magasin som har hand om 

marknadsföringen utåt via tidningar, press och andra aktiviteter som stora evenemang. 

Anledningen till att Scania finns i Malaysia och Singapore är av samma anledning till varför 

de finns på andra marknader, de vill vara självständiga och marknadsledande runt om i 

världen. År 1971 startade Scania i Malaysia och någon gång under 1970 talet i Singapore. Det 

dröjde ända till år 2000 då Scania i Malaysia togs över helt av Scania CV AB, med andra ord 

fick Scania CV AB ytterligare ett dotterbolag. År 2005 blev Scania Singapore ett dotterbolag 

till Scania CV AB. 

Anledningen till att Scania valde att bli ett självständigt bolag var för att de ville ha möjlighet 

till att vara nära kunderna samt kunna ha en god kontroll. De ville även kunna erbjuda 

konsumenterna en bättre servicegrad för att ha full fokus på konsumenterna och få 

varumärket att växa. 

Marknadsföringsstrategin skiljer sig något mellan Malaysia och Singapore, medan de båda 

skiljer väsentligt från marknadsföringen i Europa. Den största skillnaden mellan den 

Sydostasiatiska och Europeiska marknaden är att i Europa säljs majoriteten av lastbilarna till 

enskilda personer med eget bolag medan i Sydostasien arbetar dem med business to 

business dvs. att de vänder sig till större företag.  

De vänder sig till större företag genom lastbils- och busstidningar samt olika events, ”We 

know who the customers are.” De använder både en anpassad och standardiserad 

marknadsföringsstrategi beroende på vilket segment man tittar på. Enligt Hoo används 

uppskattningsvis 70 % anpassad marknadsföringsstrategi medan de resterande 30 % tillhör 
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en standardiserad marknadsföringsstrategi. Scania i Sverige ger order till företaget i Malaysia 

och Singapore om att hålla olika events och uppdrag som är standardiserade runt om i 

världen. Sedan är det upp till respektive företag att anpassa dem till landet och dess 

struktur. De standardiserade strategier som används är bl.a. varumärkesidentitet, 

märkeskvalité, och en lång historia om företaget. Det som däremot anpassas är t.ex. 

produkterna, design, pris, och stil. Ett exempel på detta är då Scania nyligen fyllde 100 år 

med sin bussförsäljning där historia och varumärkesidentitet var standardiserat det som 

däremot anpassas är bussarna då de inte säljs ”nyckelfärdiga” till skillnad från Europa, de 

måste alltså anpassas till den asiatiska marknaden med så kallade bodybuilders för att 

accepteras, menar Hoo. Det poängteras att det som standardiseras är dess brandimage för 

att visa hur starkt och väletablerat företag de är.  

Gällande målgruppen, menar Hoo att de inte vänder sig till enskilda chaufförer utan de 

vänder sig snarare till ägarna i större företag. De gör saker och ting lite annorlunda då de 

inte vänder sig till enskilda chaufförer.  

Konkurrenterna är de samma som i Europa dvs. Volvo, Mercedes, MAN dock tillkommer 

andra konkurrenter som finns på den asiatiska marknaden som t.ex. Hino, Mitsubishi,UD 

samt andra fordons tillverkare som finns etablerade i t.ex. Japan och Kina och som säljer 

billigare lastbilar än Scanias. Dock har Scania bättre kvalité på sina fordon och de flesta 

känner till Scanias goda rykte och ekonomi samt även att Scania är marknadsledare inom 

Europa. Hoo menar även att Scania erbjuder bättre service, tillgängligheten är bättre och 

kvalité. Om man jämför Scania med Volvo och Mercedes har dessa företag funnits längre i 

marknaden än Scania, men skillnaden är att Scania har investerat mer finansiella medel för 

att kunna erbjuda konsumenterna ”aftersales” dvs. lättillgängliga servicedelar. Han menar 

även att marknadsföringen är en investering för företaget då han ser att marknadsföringen 

har gett bra resultat.  

Vid frågan om relationsmarknadsföring tillämpas, menar Hoo att Scania tillämpar detta 

genom olika events som hålls minst fem till sex gånger per år där det ingår roadshows, 

seminarium, utställningar, lastbilstävlingar. Detta för att visa att Scania är här för att stanna 

och skapa en ”good feeling” för konsumenterna samt stödja konsumenternas verksamhet, 

vilket ses som en god relation. Han påpekar även att det inte är företagen som definierar en 

god relation utan det är ömsesidigt. Lastbilstävlingar är väldigt populära där första priset är 
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en ny Scania lastbil och där man går igenom trafiksäkerhet och minskning av 

bränsleförbrukningen.  

De hinder som fanns då företaget etablerades var acceptansen hos konsumenterna, dock 

finns detta problem hos de flesta varumärken som vill etablera sig i utlandet menar Hoo. För 

att bemöta konsumenterna arrangerade Scania olika workshops.  

Information om olika aktiviteter och evenemang skickas via post och mail då hemsidan inte 

är tillräckligt bra då det inte framkommer tillräckligt med information för konsumenterna, 

menar Hoo. Det kan vara svårt att nå till alla konsumenter via post och mail då man inte vet 

vilka konsumenterna är, men Hoo menar att de känner till alla konsumenter då marknaden i 

Singapore och Malaysia inte är allt för stor, genom att föra register över kunder och nya 

potentiella kunder. För att locka till sig nya kunder får de oftast flera intresseförfrågningar 

tack vare olika events och utställningar som hålls av Scania.I Malaysia säljer de cirka 4000 

lastbilar årligen och i Singapore cirka 400 lastbilar årligen, vilket är väldigt bra i och med att 

Singapore är en väldigt liten marknad, menar Hoo.  

Hemsidan i Singapore och Malaysia samt övriga Asien är inte så viktig till skillnad från den 

Europeiska marknaden. I Asien är relationsmarknadsföring mer prioriterat då de ser 

hemsidan som ett verktyg för att inhämta basinformation om företaget och produkterna.  

Olika externa faktorer påverkar marknadsföringen och deras strategier, dock är detta 

generellt för alla företag som etableras på nya marknader. Det handlar mest om värderingar, 

sedvänja och religion, exempel på detta är marknadsföringen i Sverige där det inte är 

accepterat att ha lättklädda kvinnor stående vid lastbilar på olika events och utställningar. I 

andra länder finns det religiösa grupper som inte heller accepterar sådant medan det i andra 

länder kan vara accepterat. Hoo nämnde även att kultur och värderingar beroende på 

marknad påverkar valet av marknadsföringsstrategi. En viktig extern faktor som är aktuell är 

miljön, Hoo menar att till skillnad från den svenska marknaden är den Asiatiska marknaden 

inte lika strikt när det gäller miljöfrågor. En av Scanias varumärkesvärderingar är miljöfrågor 

och detta ska tillämpas i alla marknader, det ses alltså som en standardiserad strategi. De 

anpassar produktlinjen efter den lagstiftning som finns inom landet, som t.ex. i Europa och 

Sverige är det tillåtet att ha längre lastbilar än övriga världen, på så sätt påverkas produkten. 

Dock ändras inte kärnvärderingarna inom Scania som t.ex. säkerhet, prestige, fokus på 

föraren, miljöaspekter och kvalité.  
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Lönsamheten mäts genom att se hur många nya tidningsartiklar som kommer upp efter ett 

event, på så sätt får de feedback. Varje två år använder Scania sig av en CSI (Costum Satisfy 

Index) som mäter lönsamheten i Thailand, Singapore och Malaysia som förklarar vart 

företaget står idag och vad de behöver utveckla. Det jobb som CSI gör är hemligstämplad 

och påverkar Scanias marknadsföringsstrategier. Dock menar Hoo att företaget även tittar 

på antalet sålda lastbilar och marknadsandelar. 

Det är inte svårt att ta reda på om det finns missnöjda kunder då ett lastbilsköp kräver 

mycket investering och finansiella medel, vilket gör att konsumenterna har höga krav och 

förväntningar på lastbilen. Scania är också känt för att ha god kvalité på sina produkter och 

detta är något de strävar kontinuerligt efter. Då det finns en öppen dialog mellan företaget 

och kunderna så hör missnöjda kunder av sig till Scania ganska omgående då kunderna är 

medvetna om att Scania marknadsförs sig som ett ”premium brand”. Genom att ta till sig 

feedback från olika events och missnöjda kunder samt ta reda på vad marknaden efterfrågar 

lyckas Scania på så sätt utveckla nya idéer. 

På frågan om etableringen i dessa två länder har varit framgångsrik valde Hoo att ge båda 

länderna en sjua vardera. Han tycker att etableringen i Sydostasien är relativt bra och han 

nämnde även att det inte finns så stora skillnader mellan Malaysia och Singapore då deras 

kultur och värderingar är snarlika. Det är marknadsstorleken som skiljer länderna åt. 

Scanias framtidsutsikter enligt Hoo ser bra ut, marknadsledare i flera segment, det finns 

olika hot som kan uppkomma men som Scania har kartlagt, exempelvis ser de Kina och dess 

marknad som ett hot. Scania har investerat mycket på att utbilda personalen och öka 

kunskapsspridningen inom företaget. Under de senaste fem åren har personalen som jobbar 

i Scania Singapore fördubblats från 40 till 80 personer medan det i Malaysia arbetar cirka 

200 personer. Hoo definierar Scania som en ”Quality organization” vilket får framtiden att se 

ljus ut. 

 

4.4 Intervju med Alejandro Pazos, Scania Argentina den 16 mars 2011, kl 14.00-15-00 

Alejandro har jobbar som Head of Marketing & Communication i Scania Argentina och 

började arbeta där år 2001 som trainee där han sedan, började arbeta inom promotion och 

marketing och sedan år 2009 arbetar han som Head of Marketing & Communication. De är 

sex personer som arbetar inom marknadsföring, där en är ansvarig för promotion, CRM, 
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kommunikation, marknadsföringsforskning, en assistent trainee och Alejandro som är 

ansvarig inom avdelningen.  

Scania etablerades år 1977 i Argentina och anledningen till detta beror på att marknaden i 

Argentina är väldigt stor och intressant samt att allt transporteras via lastbilar. Om man 

jämför med Sydamerika är Argentina den näst största marknaden och på första plats 

kommer Brasilien. Han menade att företaget såg stora utmaningar och intresse framför allt 

att transporten är väldigt stor inom landet då det är ett stort land med långa 

transportsträckor.  

 

Då Scania ska marknadsföra sig i landet tillämpar de globala strategier som t.ex. fokus på 

segmentering, spridning av marknaden, behålla en image position då det är en väldigt viktig 

aspekt för Scania. En annan sak som togs upp var fokuseringen kring ”customer solotions 

provider” för att öka effektiviteten samt fokuseringen på föraren då det han i första hand 

som använder produkten. En av deras viktiga pelare är att ha låg bränsleförbrukning som 

även deras konsumenter anser vara en väldigt viktig aspekt. 

De ofta möten i Scania Södertälje där de bland annat diskuterar olika strategier kring 

varumärket och gör upp olika business plans samt utvecklar marknadsföringsplaner. 

Marknadsföringen är indelad i olika delar beroende på segment och arbetar med olika 

målgrupper. 

 

Alejandro menade då Scania är ett internationellt företag använder de samma material som 

övriga Scania då detta är en standardiserad åtgärd för att behålla Scanias koncept och för att 

behålla samma känsla. Däremot anpassar de andra delar pga. de lokala behov som finns och 

för att kunderna ska förstå budskapet med varumärket och produkten. Exempel på lokala 

behov som han tog upp var, den geografiska aspekten, legala, kulturella och miljö. De måste 

tillämpa de lagar och regler som finns i landet som t.ex. transportmedlen får endast vara ett 

visst antal meter långa etc. Miljödelen är dock inte lika avgörande som den t.ex. i övriga 

Europa eller i Sverige, men han nämnde även att de måste hålla en viss standard på 

produkterna gällande miljöaspekten i och med att det är en av Scanias policy. De måste 

standardisera till en viss del för att kunderna ska få samma känsla av produkten vart än de 

åker oberoende av land, däremot anpassar de produkten för att den ska smälta in i 
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samhället och hos konsumenterna, dvs. ”talk to the customer in other terms”. Med andra 

ord standardiserar de cirka 70 % och anpassar cirka 30 %.  

Lagen är en annan extern aspekt som påverkar marknadsföringen samt kulturen. En viktig 

aspekt som nämndes var att de ska förstå kulturen som finns inom företaget och marknaden 

och på så sätt anpassa marknadsföringsstrategierna efter det. 

”The key to success in marketing is to understand and adapt to the culture”. Dock styr och 

begränsar den legala aspekten marknadsföring vilket gör att de måste anpassa till de 

förhållanden och till den legala marknaden.  

Marknadsföringen hanteras från båda hållen dvs. både i Sverige och Argentina. 

Marknadsföringsstrategierna bestäms i Scania Argentina, men en gång per år har de möte 

med Head of Marketing & Communication i Sverige och tre gånger per år har de möte via 

telefon med både huvudchefen Stefan Lindblom och de som arbetar inom marknadsföring i 

Argentina där de bland annat diskuterar och delar olika idéer och beslut.  

 

Det är en kommunikations plattform där allt som görs kommuniceras, framför allt med 

huvudkontoret, dvs. Scania Södertälje. En annan sak som tog upp var att Scania Argentina 

använder en stor del av materialet från Europa än vad t.ex. Brasilien gör då de har en lång 

historia med de europeiska länderna som t.ex. Italien och Spanien, detta leder till att Scania 

Argentina anpassar dess strategier och anser sig själva mer som ett europeiskt land framför 

allt pga. de kulturella likheterna.   

 

De deltar i många events för att nå ut till sina kunder. Det senaste eventet hölls första 

veckan i mars 2011 där de deltog i den största eventen i Argentina. Dessutom deltar de i 

många lokala events och utställningar.  

 

De differentierar sig bland annat genom att ha olika aktiviteter där de arrangerar olika resor 

till Sverige för VIP kunder och där de även har ett s.k. program för trogna kunder samt att de 

använder sig av pressen till en stor del. De anordnar även resor till Brasilien där kunderna får 

åka till produktionsstationerna och ta del av arbetet. Detta för att i Brasilien har de näst 

största produktionstillverkning då den största finns i Sverige. De anser att det är viktigt att 

deras konsumenter får ta del av sådan information och även för pressen för att de ska få 

veta hur tillverkningen går till och vad konsumenten köper.  
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De arrangerar även förartävlingar och den första tävlingen hölls år 2005 i Argentina jämfört 

med Europa där den startade år 2003. Sedan år 2005 har det varit cirka 10 sådana tävlingar 

runt om i landet.  

 

De har olika målgrupper som de riktar sin marknadsföring till och där även konsumenter är 

olika, men för att nå ut till en ny målgrupp vänder de sig till den nya generationen också. De 

använder sig av en kampanj som heter ”new generations customer” som exempel på detta 

är t.ex. sonen till nuvarande kunden. Föraren är väldigt viktig för företaget som de analyserar 

och hela tiden försöker förbättra hans tillstånd. Samhället är även an annan aktör som de 

vänder sig till som t.ex. media för att nå ut till olika kunder och utveckla en 

marknadsföringsplan.   

Då de har flera olika konkurrenter måste de differentiera sig från de, men en fördel som 

Scania har i och med att företaget befinner sig i Argentina är att landet har starka barriärer 

som gör det svårt för företagen att ta sig in i landet. Detta leder till att Scania skapar sig en 

stark position inom landet då de är svårt för nya konkurrenter att ta sig in i landet. Exempel 

på konkurrenter som nämndes var MercedesBenz, Iveco, Renault, Ford, Volvo och 

Volkswagen. 

Men en viktig del inom företaget som skiljer de från konkurrenterna är deras starka produkt, 

service, human resources som finns i nätverket, samt 22 andra punkter som Scania har. De 

är marknadsledare inom olika segment då de har 30 % av marknadsandelarna, på andra 

plats kommer Mercedes och på tredje plats kommer Iveco. Deras konkurrensfördelar är 

bland annat att de investerar väldigt mycket på kvalité vilket kunderna är väldigt medvetna 

om samt service och en stor satsning på chaufförerna då det är de som använder produkten.  

Scania Argentina satsar väldigt mycket på marknadsföringen i och med att de ser den som en 

investering, därför anser de att det är viktigt med marknads analys, men även en analys av 

lönsamheten. Alejandro menade att det är svårt att mäta lönsamheten i marknadsföringen, 

men ett sätt att göra det är genom att företagets marknadsandelar i jämförelse med övriga 

konkurrenter samt antalet sålda enheter. Ett annat sätt är att titta på antalet tidningsartiklar 

som publiceras dagen efter ett event. De skickar även ut e-mail till deras målgrupper för att 

undersöka vilka det är som känner till företaget, och ta kontakt med deras olika 

återförsäljare. 
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Relationsmarknadsföring är något annat som företaget använder sig av för att utvecklas och 

följa utvecklingen. År 2005 infördes ett speciellt lojalitetsprogram av Alejandro. De tittar på 

olika målgrupper, ”aftersales” etc. lojalitetsprogrammet går ut på att deras kunder får något 

som liknar ett bonuskort där de får bonus varje gång de använder lastbilen och varje gång de 

vänder sig till en återförsäljare. Sedan skickar företaget olika exklusiva presenter till de som 

har mest poäng. Kommunikationen sker via e-mail och telefon där all information sedan 

samlas i en gemensam databas. Programmet är väldigt populärt bland konsumenterna. 

Detta leder i sin tur till att Scania Argentina kan se hur ofta ägarna köper reservdelar eller 

annat till deras fordon. Med hjälp av detta program har besöksfrekvensen ökat inom Scania 

Argentinas återförsäljare. Kunderna i detta fall är stora transportföretag. 

 Alejandro nämnde att det är väldigt viktigt för företag med segmentering och målgrupper 

på så sätt skapar man bättre kontakt med konsumenterna och når lättare ut till dem samt 

att de får en möjlighet att lära känna företaget. För att ta reda på hur konsumenterna tycker 

om företaget och dess produkter gör de olika undersökningar som t.ex. CSI, Customs 

Satysfing Index. För att bemöta de konsumenter som är missnöjda gör de en s.k. ”Correction 

action” där de försöker hantera sådant som behöver utvecklas eller förbättras och på så sätt 

ska en god relation med konsumenterna och förbättra produktionen. En annan viktig aspekt 

för att hitta nya idéer är att delta i olika events. Dessutom sitter de inom 

marknadsföringsteamet och har möten där de kommunicerar olika idéer och deltar i olika 

seminarium.  

 

När företag etableras i utlandet kan de möta på diverse hinder i dess etablering. I Scanias fall 

var den ekonomiska och politiska aspekten ett hot för Scania. Detta är tydligen väldig vanligt 

i hela Sydamerika jämfört med Europa som har en stabilare ekonomi än vad länderna i 

Sydamerika har. En aspekt som kan ses som en svaghet för företaget är att de har dyra 

lastbilar jämfört med andra konkurrenter. Möjligheterna för företaget är att det finns få 

”spelare” inom den argentinska marknaden pga. de höga barriärerna som landet har, detta 

skapar då stora möjligheter för Scania.  

Scania Argentina har även det största nätverket i landet jämfört med konkurrenterna. En 

annan aspekt som talar för företaget är deras service och den förbättring som ständigt sker 

samt den stora kundkretsen som Scania har inom gruvindustrin och den tillväxt som finns 

inom industrin. 
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Då det ständigt sker utveckling inom olika områden är det väldigt viktigt med att ha en bra 

och uppdaterad hemsida. Scanias hemsida ser likadan ut för alla länder då det är viktigt i ett 

internationellt/multinationellt företag som Scania i och med att de vill sända samma 

budskap till alla, förbättra kommunikationen och därmed skapa en stabilitet. Ett nytt sätt att 

kommunicera är t.ex. Facebook där de föregående år skapade en hemsida på sajten. Han 

poängterade att detta är ett nytt sätt att kommunicera och därför är det viktigt att ständigt 

hålla hemsidan uppdaterat med information.  

Slutligen får Scanias etablering i Argentina en sjua av tio möjliga poäng enligt Alejandro då 

han anser att den är väldigt bra och framtiden har goda utsikter.  

 

4.5 Intervju med Monica Sellmeister Bueno, Scania Brasilien den 18 mars 2011, 13.00–

14.00 

Monica är executive manager for Marketing Communications i Latinamerika, hon har jobbat 

i cirka tre år som executive manager. 

Hon berättar att deras marknadsföringsenhet i Brasilien är en förlängning av den som finns i 

Sverige. Marknadsföringsenheten i Södertälje kallas för KM (Brand & Marketing 

Communications) medan den i Brasilien är en marknadsföringsenhet som jobbar åt de som 

finns i Sverige, enheten i Brasilien kallas för KML (Marketing Communications Latinamerica) 

och de har ansvar för marknadsföringen i Latinamerika och Afrika.  

Scania i Brasilien marknadsför sig väldigt mycket i tidningar och genom pressreleases, de tar 

även hjälp från olika agenturer för att marknadsföra sig på ett bättre sätt. Scania har blivit 

väldigt stora och populära i Brasilien, de har nu en egen Tv-show där företaget visar upp sina 

lastbilar och sprider information om lastbilarna samt att man uppdaterar konsumenterna 

om det senaste inom Scanias utveckling av lastbilarna och bussarna. Scania deltar även i 

olika ”trade fairs” för olika kundsegment som innebär att stora events hålls så att företagen 

kan visa upp deras senaste produkter. Scania sponsrar Formula Trucks där olika 

lastbilsmärken tävlar mot varandra på en bana. På Formula Trucks så säljs det väldigt mycket 

lastbilsdelar från Scania som anpassas till den Brasilianska marknaden. 

På frågan om Scania anpassar eller standardiserar sin marknadsföring i Brasilien så menar 

Monica att KM i Sverige beslutar om vad som ska marknadsföras i Brasilien men att KML har 
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till uppgift att anpassa marknadsföringen till den Latinamerikanska inklusive Brasilianska 

marknaden. Scania har ingen ”top line” då de vänder sig till olika segment, gruvbolag till 

exempel vill ha tåliga lastbilar med mindre mängd hästkrafter. På så sätt måste KML ändra 

bildinnehållet i det material som skickas från KM i Sverige till KML i Brasilien för att anpassa 

det till olika segment och marknaden. Bensinen i Brasilien är mindre ren än den i Sverige 

vilket innebär att motorerna måsta ha några enstaka komponenter annorlunda än i Sverige 

för att klara av bensinen i Brasilien. Nyligen fyllde Scania bussarna 100 år och 

marknadsföringen där var standardiserad menar Monica. Dock har KML väldigt mycket 

kontakt, nästan dagligen med KM för att komma med nya marknadsföringsidéer och kan på 

så sätt påverka marknadsföringen, det är alltså ömsesidigt. Scania i Brasilien standardiserar 

cirka 30 % av sin marknadsföring och anpassar cirka 70 % av den. Viktigt att notera är att 

marknadsföringen ibland standardiseras till 100 % och ibland anpassas marknadsföringen till 

100 %, procenttalen ovan är alltså genomsnittliga siffror. Sedan finns det något som kallas 

för EURO 3 standard, som innebär att olika länder har olika krav på lastbilsmotorerna. 

Europa har EURO 6 vilket innebär att standarden är högre medan i Brasilien så övergick de 

nyligen från EURO 3 till EURO 4. Detta är något som gör att marknadsföringen måste 

anpassas när det kommer till dessa standarder. 

Scania i Brasilien vänder sig till större företag i då det finns många storföretag där samt att 

marknaden växer. I deras marknadsföring värnar de om miljön, det är ytterst sällan något 

trycks på papper, Scania skickar reklamen elektroniskt till dem och på så sätt kan 

konsumenterna själva välja antalet utskrifter. Relationsmarknadsföring är en viktig del av 

Scanias marknadsföring då det är viktigt att få kunden att känna sig speciell. De använder 

både one-to-one marketing och many-to-many marketing. Främst används many-to-many 

marketing men Scania vill att det ska framstå som att de marknadsför sig till den enskilde i 

form av one-to-one marketing så att de känner sig speciella, vilket är viktigt för Scania och 

dess marknadsföring. Kunden är i ständigt i fokus.  

Inom Brasilien finns det olika faktorer som påverkar marknadsföringen, kulturen är ett av 

dem. Anpassning är viktig faktor för att lyckas inom Brasilien då allt inom Brasilien ska allt 

vara gult och grönt, detta är något som är viktigt inom den Brasilianska kulturen, eftersom 

det är landets färger. Miljöfrågor är prioriterade men inte i lika hög utsträckning som i 

Sverige. Eventuella inträdesbarriärer har Monica svårt att svara på då Brasilien etablerades i 

Brasilien långt innan hon började jobba på Scania. 
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De främsta konkurrenterna är Volvo, Mercedes, MAN, IVECO samt att Ford har börjat 

komma igång i Brasilien. De konkurrensfördelar som Scania har gentemot sina konkurrenter 

är vad Scania står för, Scanias varumärke står för ”Pride and Trust”. Monica menar att 

Scanias värderingar är kända för att vara pålitliga, sättet de bygger lastbilarna på är med 

kvalité, vilket Scania lägger stor vikt vid. Det som gör Scania framgångsrika är sättet de tar 

hand om sina konsumenter, varje konsument ska känna att han är nummer ett för Scania 

genom att få en bra service. En annan framgångsfaktor är hur Scania lyckas få ut de bästa ur 

sin personal som hon själv säger det ”… the way that we deal with the best professionals and 

the best minds developing the best technologies.” 

Sättet Scania når ut till sina kunder i Brasilien är via alla återförsäljare som finns inom landet. 

De för register över alla kunder och potentiella kunder, på så sätt kan Scania nå ut till sina 

kunder med nyheter. Hemsidan är ett annat sätt att nå ut till sina kunder. Hemsidan ses som 

en viktig del av marknadsföringen då den ständigt uppdateras med ny information om 

events eller nya produkter. Lastbilstidningar är ett annat sätt att ständigt informera 

konsumenterna om nyheter. Eventuella svagheter från Scanias sida sett till konkurrenterna 

är priserna som är högre än konkurrenternas, men att det kompenseras med nöjdare kunder 

och mycket bättre service. Konsumenterna får valuta för pengarna. 

 På frågan om Monica anser att etableringen i Brasilien har varit framgångsrik så tvekar hon 

inte när hon bestämt ger det en tia. Brasilien är Scanias största marknad där 

försäljningssiffrorna är överlägsna jämfört med andra marknader runt om världen och detta 

gäller inte bara lastbilar, det inkluderar även bussförsäljningen. Anledningen till att det går 

så bra för Scania i Brasilien är för den ”blomstrande” ekonomin inom landet som hon själv 

uttrycker det samt att Scanias sätt att marknadsföra sig på är överlägset gentemot 

konkurrenterna. Detta gör att Scania är marknadsledare på den Brasilianska marknaden med 

cirka 24-27 % i marknadsandelar vilket är en indikator på marknadsföringens lönsamhet.  

Framtiden ser väldigt lovande ut för Scania i Brasilien då varumärket är starkt och igenkänt, 

nästan alla i Brasilien vill ha en Scanialastbil. Scania har blivit väldigt stora i Brasilien, folket 

där har slutat säga att de såg en lastbil passera mig, de säger istället att en Scania passerade 

mig, även om märket på lastbilen är IVECO eller Mercedes så kallas de för Scania. Monica 

menar alltså att Scania är ett allmänt namn för lastbilar inom landet. 
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4.6 Sammanställning av intervjuer 

Tabellen nedan sammanställer de några av de intervjufrågor som ställdes till 

respondenterna. 

 

Sammanställning av 

intervjuer 

 

Antalet 

anställda 

 

Anpassning/Standardis

ering, Procentuellt 

 

 

Hemsidan 

Externa 

faktorer som 

påverkar 

marknadsförin

gen 

 

Lönsamhet: 

betyg, skala 

1-10 

 

Scania Argentina 

 

 

6 st 

 

 

30 % / 70 % 

 

 

Viktig 

Kultur,  

Miljö och  

Geografiska 

aspekten 

 

 

7 

 

 

Scania Brasilien 

 

 

6 st 

 

 

70 % / 30 % 

 

 

Viktig 

Kultur,  

Miljö och  

Geografiska 

aspekten 

 

 

10 

 

Scania 

Malaysia/Singapore 

 

 

2 st 

 

 

70 % / 30 % 

 

 

Ej viktig 

Värderingar, 

Sedvänja,  

Miljö,  

Religion och  

Lagar 

 

 

7 

 

Scania Sverige 

   

 

Viktig 

Miljö,  

Konkurrens, 

Politik,  

Kultur, 

ekonomi och  

Lagar 

 

4.7 Lönsamhetsmått 

4.7.1 Tabell över antal registrerade lastbilar, marknadsandelar samt respektive lands BNP 

Nedan presenteras tabeller från år 2006 till 2010, dock har vi valt att ta med 2005 års siffror 

för att kunna göra en jämförelse mellan år 2005 och 2006. Detta för att kunna beskriva 

eventuella upp- eller nedgångar under år 2006. Antalet registrerade lastbilar innebär totalt 
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antal registrerade lastbilar per marknad, detta inkluderar även andra lastbilstillverkare. 

Dessutom presenteras Scanias marknadsandelar för respektive land och även kontinent. 

Slutligen har vi valt att ta med varje lands BNP, som presenteras i biljoner dollar. 

 

2005 

2005 Antal registrerade lastbilar Marknadsandelar BNP - biljoner dollar 

Totalt Latinamerika 57622     

Scania 7735 13 %   

Totalt Asien 62560     

Scania 4172 7 %   

Totalt Argentina 7376   0,452 

Scania 1621 22 %   

Totalt Brasilien 20200   1,69 

Scania 5217 25 %   

Totalt Malaysia 1763   0,318 

Scania 104 6 %   

Totalt Singapore 0   0,21 

Scania 0 0 %   
Tabell 2 

2006 

2006 Antal registrerade lastbilar Marknadsandelar BNP - biljoner dollar 

Totalt Latinamerika 66431     

Scania 7736 12 %   

Totalt Asien 61544     

Scania 3939 6 %   

Totalt Argentina 7886   0,467 

Scania 1401 18 %   

Totalt Brasilien 19666   1,701 

Scania 5047 26 %   

Totalt Malaysia 1966   0,329 

Scania 179 9 %   

Totalt Singapore 1278   0,217 

Scania 78 6 %   
Tabell 3 

År 2006 fortsatte den internationella expansionen för Scania att öka tack vare den globala 

handeln som i sin tur ökade efterfrågan på transporter och därmed ökade efterfrågan på 
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tunga lastbilar. Då den globala handeln växer ställer den krav på en effektiv logistik med krav 

på flexibla och säkra transporter. I Latinamerika steg Scanias orderingång med 19 % i 

jämförelse med Asien där den steg med 22 % år 2006. Scania hade som mål att växa i Asien i 

takt med infrastrukturen och vägnätets utveckling. Marknadsandelarna i Malaysia respektive 

Singapore var 9 % och 6 %. Scania hade en marknadsandel på 26 % i Brasilien vilket gjorde 

dem till nya marknadsledare inom lastbilsmarknaden i jämförelse med Argentinska 

marknaden där Scania hade 18 % i marknadsandelar. Dock är den Brasilianska marknaden 

cirka tio gånger större än den Argentinska marknaden. (Scanias årsredovisning 2006) 

 

2007 

2007 Antal registrerade lastbilar Marknadsandelar BNP - biljoner dollar 

Totalt Latinamerika 86612     

Scania 9585 11 %   

Totalt Asien 57189     

Scania 3957 7 %   

Totalt Argentina 7963   0,525 

Scania 1546 19 %   

Totalt Brasilien 29281   1,858 

Scania 6502 22 %   

Totalt Malaysia 1649   0,361 

Scania 136 8 %   

Totalt Singapore 790   0,243 

Scania 53 7 %   
Tabell 4 

 

Det nästkommande året, 2007 sjönk Scanias marknadsandelar till 22 % i Brasilien och var 

därmed inte längre marknadsledare medan Scanias orderingångar i Latinamerika steg med 

21 %. Även om marknadsandelarna i Brasilien sjönk så lyckades Scania sälja fler lastbilar än 

2006, anledningen till att marknadsandelarna sjönk var för att den Brasilianska marknaden 

hade växt med cirka en tredjedel från 2006 och att andra aktörer hade tagit sig in i 

marknaden. I Argentina hade Scania liknande siffror från 2006, marknadsandelarna hade 

ökat från 18 till 19 %. I Singapore hade marknadsandelarna ökat med 1 %, alltså från 6 till 7 

% och i Malaysia hade Scanias marknadsandelar minskat från 9 till 8 %. Det kan även 
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tilläggas att Scania gjorde sin hittills största bussaffär i Asien genom att sälja 500 bussar SBS 

Transit i Singapore.(Scanias årsredovisning 2007) 

2008 

2008 Antal registrerade lastbilar Marknadsandelar BNP - biljoner dollar 

Totalt Latinamerika 90942     

Scania 10554 12 %   

Totalt Asien 46659     

Scania 3547 7 %   

Totalt Argentina 7885   0,573 

Scania 1563 20 %   

Totalt Brasilien 39490   1,996 

Scania 8008 20 %   

Totalt Malaysia 2421   0,386 

Scania 239 10 %   

Totalt Singapore 1571   0,252 

Scania 93 6 %   
Tabell 5 

År 2008 hade Scania som vision att öka dess försäljning till 150 000 fordon till år 2015. 

Nyckeln bakom detta är bland annat Brasilien och Latinamerika där företaget ska fortsätta 

att etablera sig på den marknaden, men även att lastbilsmarknaden ska växa snabbare än 

buss- och motorförsäljningen. (Scania Value kvartal 2, 2008, http://scania.com/investor-

relations/scania-value/ 2011-04-18) 

Scanias globala produktionsprogram innebär att samma lastbilsserier tillverkas i Europa och 

Latinamerika. Om orderingången på den europeiska marknaden blir mindre, ser företaget en 

relativ god efterfrågan i Sydamerika och Asien och därmed kan dra nytta av tillväxten på 

andra marknader. Under 2008 fortsatte tillväxten i Brasilien och Latinamerika trots den 

politiska instabilitet och de svängningar som fanns inom den Latinamerikanska ekonomin. 

Men på senare tid har Latinamerika stabiliserats vilket också har medfört att Scania lättare 

kan anpassa verksamheten, men även dragit nytta av detta som i sin tur har medfört att de 

snabbare anpassar sig på andra marknader.  

Asien är en annan marknad som öppnar stora möjligheter för Scania. Företaget fokuserar på 

marknader och segment där det är möjligt att nå en uthållig och lönsam tillväxt. Asien är ett 

exempel på en marknad med demografiska förändringar som ställer krav på transporter 

http://scania.com/investor-relations/scania-value/
http://scania.com/investor-relations/scania-value/
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vilket i sin tur öppnar möjligheter för Scania. (Scania Value kvartal 3, 2008, 

http://scania.com/investor-relations/scania-value/ 2011-04-18) 

 

2009 

2009 Antal registrerade lastbilar Marknadsandelar BNP - biljoner dollar 

Totalt Latinamerika 48498     

Scania 9489 20 %   

Totalt Asien 35462     

Scania 2246 6 %   

Totalt Argentina 2592   0,583 

Scania 622 24 %   

Totalt Brasilien 31604   2,002 

Scania 8324 26 %   

Totalt Malaysia 1842   0,383 

Scania 165 9 %   

Totalt Singapore 748   0,252 

Scania 81 11 %   
Tabell 6 

År 2009 minskade behovet av att investera i nya lastbilar pga. lågkonjunkturen i slutet på år 

2008. Åkerierna runt om i världen sänkte sina fraktpriser vilket minskade deras lönsamhet 

och som i sin tur drabbade Scanias lastbilsförsäljning. Då nya lastbilar inte var allt för 

efterfrågade gick det desto bättre för Scanias serviceverkstäder. I Asien minskade Scanias 

totala marknadsandelar med 1 % medan marknadsandelarna i Latinamerika ökade med 8 %. 

Det var främst inom den Europeiska marknaden som Scania drabbades som hårdast. I 

Brasilien infördes räntesubventioner och skattelättnader för investeringar i bland annat 

lastbilar. Detta medförde att Scania lyckades öka sin marknadsandel till totalt 26 % och 

kunde därmed titulera sig som marknadsledare i Brasilien.  

Under 2009 ökade Scania sin försäljning i Brasilien med 3,6 %, medan försäljningen i 

Argentina, Malaysia och Singapore minskade med 61 %, 31 % och 13 % i jämförelse med en 

nedgång på 50 % på andra stora marknader där Scania finns.(Scanias årsredovisning 2009) 

 

http://scania.com/investor-relations/scania-value/
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2010 

2010 Antal registrerade lastbilar Marknadsandelar BNP - biljoner dollar 

Totalt Latinamerika 73611     

Scania 17862 24 %   

Totalt Asien 56962     

Scania 4722 8 %   

Totalt Argentina 5169   0,642 

Scania 1477 29 %   

Totalt Brasilien 54280   2,172 

Scania 15408 28 %   

Totalt Malaysia 1885   0,414 

Scania 246 13 %   

Totalt Singapore 705   0,292 

Scania 79 11 %   
Tabell 7 

Scanias VD, Leif Östling summerade 2010 med att bland säga att det skedde en snabb tillväxt 

i Brasilien vilket ledde till att företaget fick fler marknadsandelar. Detta tack vare den 

flexibilitet de hade genom deras globala produkt- och produktionsprogram.  

I Scania World (1/2011) menar Gunnar Boman som är senior advisor, Corporate Relations på 

Scania att företagets inbrytning 1957 i Brasilien bidrog till en god konkurrenskraft för 

företaget.  

En orsak till varför Scania ökar sina marknadsandelar på kort sikt kan bland annat bero på att 

de har en uthyrningsverksamhet som för företaget kan innebära en ökad flexibilitet som gör 

att de når nya kunder som är etablerade i marknadssegment, men även för att de etablerar 

sitt varumärke genom att införa nya modeller och nya tillämpningar som andra kan ta del av.  

Då USA är en någorlunda ny marknad för Scania är de mer oroliga för hur de finansiella 

obalanserna inom landet kommer att påverka världsekonomin och dollarn. 

I Singapore säljer Scania både lastbilar och bussar. Då vi endast utgår från lastbilar i denna 

studie har vi inte presenterat några siffror på hur bussförsäljningen ser ut. Dock kan vi 

konstatera att i Singapore finns en av Scanias största kunder, stadsbussbolaget SBS som har 

1100 Scaniabussar i drift.(Scania World, 1/2011) 

 

Tabellen nedan visar antal registrerade lastbilar totalt i Latinamerika, Argentina och Brasilien 

samt hur många lastbilar Scania säljer i respektive marknad. Syftet är att demonstrera en 
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procentuell förändring från 2006 till 2010. Siffrorna från år 2006 presenteras i antalet sålda 

lastbilar för att sedan visa en procentuell förändring för respektive år. 

Antal registrerade 

lastbilar 
2010 2009 2008 2007 2006 

Totalt Latinamerika 34 % – 53 % 5 % 24 % 66431 

Scania 47 % – 11 % 9 % 23 % 7736 

Argentina 49 % – 67 % – 1 % 1 % 7886 

Scania 58 % – 60 % 1 % 9 % 1401 

Brasilien 32 % – 20 % 16 % 32 % 19666 

Scania 46 % 4 % 18 % 22 % 5047 

Tabell 8 

Tabellen nedan visar antal registrerade lastbilar totalt i Asien, Malaysia och Singapore samt 

hur många lastbilar Scania säljer i respektive marknad. Syftet är att demonstrera en 

procentuell förändring från 2006 till 2010. Siffrorna från år 2006 presenteras i antalet sålda 

lastbilar för att sedan visa en procentuell förändring för respektive år. 

Antal registrerade 

lastbilar 
2010 2009 2008 2007 2006 

Totalt Asien 38 % – 24 % – 18 % – 7 % 61544 

Scania 53 % – 37 % – 10 % – 1 % 3939 

Malaysia 2 % – 24 % 32 % – 16 % 1966 

Scania 33 % – 31 % 31 % 24 % 179 

Singapore 6 % – 52 % 50 % – 38 % 1278 

Scania – 2 % – 13 % 43 % – 32 % 78 

Tabell 9 

Tabellen nedan visar antalet registrerade lastbilar i respektive marknad samt Scanias 

marknadsandel i Latinamerika, Argentina och Brasilien. Syftet är att presentera antalet sålda 

lastbilar totalt i en marknad i förhållande till hur många lastbilar Scania säljer på marknad 

från  år 2006 till 2010, samt även visa en procentuell förändring i Scanias marknadsandelar. 

 

Antal registrerade lastbilar 2010 2009 2008 2007 2006 

Totalt Latinamerika 73611 48498 90942 86612 66431 
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Scania 17862 9489 10554 9585 7736 

Marknadsandel i Latin Amerika 24 % 20 % 12 % 11 % 12 % 

Argentina 5169 2592 7885 7963 7886 

Scania 1477 622 1563 1546 1401 

Marknadsandel i Argentina 29 % 24 % 20 % 19 % 18 % 

Brasilien 54280 31604 39490 29281 19666 

Scania 15408 8324 8008 6502 5047 

Marknadsandel i Brasilien 28 % 26 % 20 % 22 % 26 % 

Tabell 10 

Tabellen nedan visar antalet registrerade lastbilar i respektive marknad samt Scanias 

marknadsandel i Asien, Malaysia och Singapore. Syftet är att presentera antalet sålda 

lastbilar totalt i en marknad i förhållande till hur många lastbilar Scania säljer på marknad 

från  år 2006 till 2010, samt även visa en procentuell förändring i Scanias marknadsandelar. 

 

 Antal registrerade 

lastbilar 
2010 2009 2008 2007 2006 

Totalt Asien 56962 35462 46659 57189 61544 

Scania 4722 2246 3547 3957 3939 

Marknadsandel i Asien 8 % 6 % 7 % 7 % 6 % 

Malaysia 1885 1842 2421 1649 1966 

Scania 246 165 239 136 179 

Marknadsandel i Malaysia 13 % 9 % 10 % 8 % 9 % 

Singapore 705 748 1571 790 1278 

Scania 79 81 93 53 78 

Marknadsandel i Singapore 11 % 11 % 6 % 7 % 6 % 

Tabell 11 
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Figuren nedan visar respektive lands BNP från år 2006 till 2010. 

 

Figur 6 – Källa: www.imf.org 2011-04-18 

  

4.7.2 Scanias tidningsartiklar/årsredovisningar 

Brasilien idag är Scanias största marknad och landet blir bara mer och mer stabilt både 

ekonomiskt och politiskt. Brasiliens BNP väntas öka med cirka 7 % till nästa år samtidigt som 

arbetslösheten är relativt låg. (Scania Value kvartal 3, 2010, http://scania.com/investor-

relations/scania-value/ 2011-04-18) 

Innan den senaste finanskrisen slog till hade Scania svårt att mätta den Brasilianska 

marknaden tack vare den stora efterfrågan på lastbilar samt att mycket exporterades till 

andra Latinamerikanska länder och Afrika. Under krisen varslade Scania inte några anställda 

vilket ledde till att de fick behålla all kompetens inom företaget och samtidigt utbilda 

personalen för att effektivisera alla led. Detta har lett till att Scania år 2010 har kunnat möta 

den stora efterfrågan. Scanias framtid i Brasilien ser ljus ut då transport, industri och 

jordbruket i Brasilien har haft en stark utveckling. En ytterligare faktor som gör att framtiden 

i Brasilien ser ljus ut är oljan som har upptäckts där, vilket kan göra Brasilien till en av 

världens största oljenationer. (Scania Value, kvartal 1, 2010, http://scania.com/investor-

relations/scania-value/ 2011-04-18) 

http://www.imf.org/
http://scania.com/investor-relations/scania-value/
http://scania.com/investor-relations/scania-value/
http://scania.com/investor-relations/scania-value/
http://scania.com/investor-relations/scania-value/
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Det är även klart att mångmiljonstaden Sao Paulo i Brasilien tänker börja satsa på 

etanolbussar från Scania, vilket kommer leda till en mer hållbar miljöutveckling med Scanias 

hjälp. (Scania Value, Kvartal 4, 2010, http://scania.com/investor-relations/scania-value/ 

2011-04-18) 

Sedan 2005 har Scania ett samarbete med TNT som är ett transportföretag. Där de 

tillsammans har sin bas i Malaysia och är idag ett utav världens säkraste transporter. 

Rutterna går från centrallagret i Malaysia till Kambodja, Kina, Laos, Singapore, Thailand och 

Vietnam. Detta kallas för TNT Asia Road Network och har 42 lastbilsförare. På grund av den 

höga brottsligheten längs vägarna så övervakas lastbilarna 24 timmar om dygnet via kameror 

som sitter på lastbilarna. Om en lastbil stannar sänds ett meddelande till centrallagret och 

där de kan kontrollera varför lastbilen har stannat. Scanias stora mål är att skapa en hållbar 

utveckling inte bara för Scania, utan för hela marknaden. På så vis växer företaget i takt med 

omgivningen.(Scania World, 2/2011) 

 

Idag har Scania världens största förartävling vilket tyder på att Scanias varumärke är välkänt 

runt om i världen. Första priset är en helt ny Scania lastbil vilket många strävar efter och 

detta gör Scania lastbilarna attraktiva då det är hög yrkesstatus att äga/köra en Scanialastbil. 

Företaget kan dessutom ta ut högre priser för sina lastbilar vilket visar att varumärket är 

starkt. De kan ta mer betalt per lastbil, men även erbjuda bättre service och minskade 

totalkostnader för kunderna i form av sänkt bensinkostnad, billigare reservdelar, etc. 

Dessutom har inte Scania haft negativa siffror på deras årsredovisningar på över 70 år vilket 

indikerar på hur framgångsrikt Scania är runt om i världen. (Scanias årsredovisning 2010) 

 

http://scania.com/investor-relations/scania-value/
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5. Analys  

I detta kapitel analyseras den data som har samlats in genom intervjuer och andra databaser 

för att säkerställa studiens syfte. Analysen inleds med en presentation av studiens syfte för 

att vidare analysera studiens problemformuleringar och därmed komma fram till en slutsats. 

Det övergripande syftet med denna studie var att utifrån localization och globalization 

jämföra i vilken grad företaget Scania väljer att anpassa eller standardisera dess 

marknadsföring till den Sydamerikanska och Asiatiska marknaden. Vidare var delsyftet att 

jämföra och beskriva eventuella faktorer som påverkar ländernas olikheter i 

marknadsföringsstrategier samt att utvärdera och mäta lönsamheten av 

marknadsföringsstrategierna i respektive marknad. För att kunna besvara studiens syfte har 

vi valt att upprätta ett antal problemformuleringar som vi analyserar och presenterar nedan. 
 

5.1 Finns det eventuella faktorer som påverkar valet av marknadsföringsstrategi? 

Det finns ett flertal faktorer som påverkar valet av marknadsföringsstrategi. Enligt Vrontis & 

Vronti (2004) finns det ett antal faktorer som påverkar marknadsföringen så som socio-

kulturella, legala/politiska, konkurrens, miljö, ekonomiska samt teknologiska faktorer.  

Under intervjun nämnde Stefan Lindblom att miljö, konkurrens, politik, kultur och lagar är 

några av de faktorer som påverkar valet av marknadsföringsstrategin. Dessutom var 

kännedomen kring Scania och världsekonomins påverkan två andra faktorer som togs upp.  

Hoo Hee Hean menar att i Malaysia och Singapore är värderingar, sedvänja, miljö, religion 

och lagar viktiga faktorer. I Malaysia tillhör majoriteten av befolkningen till en viss religion 

(Islam) vilket i sin tur påverkar valet av marknadsföringsstrategin, där viss reklam inte är 

accepterad och måste då anpassas. Hollensen (2011) menar att då företag finns verksamma 

globalt bör de vara medvetna om de kulturella skillnaderna i och med att de har en stor 

effekt på produktionen och marknadsföringen. Vidare menar Vrontis & Vronti (2004) att 

företagen bör anpassa en del av dess marknadsföring för att bemöta de olika sociokulturella 

faktorerna som finns inom landet. I Argentina och Brasilien är lagar, kultur, miljö och den 
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geografiska aspekten de faktorer som påverkar marknadsföringen. Enligt Alejandro Pazos 

uppfattas Argentina som ”Europeiskt” land pga. dess historia, därför kan Scanias färdiga 

marknadsföringsmallar som används i Sverige och övriga Europa direkt appliceras med ett 

visst förbehåll vilket innebär att mallen kan anpassas efter landets behov. 

Ett exempel på hur en lag kan påverka marknadsföringen samt produkten är längden på 

lastbilen, då det i Sverige och Finland är tillåtet med längre lastbilar än övriga världen. 

Vrontis & Vronti (2004); Hollensen (2011) menar att företag bör ta hänsyn till de lagar och 

regler som finns inom landet. Detta gör att företagen inte alltid kan standardisera dess 

marknadsföring pga. de regelverk som finns inom respektive land. 

Miljön är en faktor som påverkar marknadsföringen olika beroende på land och dess 

miljöstandarder. Scanias har en miljöpolicy som innebär att produkterna ska hålla en viss 

standard, dock är miljöfaktorn inte lika avgörande i de valda länderna som den är t.ex. i 

Sverige. Detta leder till att de produkter som säljs i Sverige är mer miljöanpassade än de som 

säljs i de valda länderna, där kulturen har en större effekt på marknadsföringen. Ett exempel 

på hur miljön kan påverka en lastbil är EURO standarden, som innebär att olika länder har 

olika krav på lastbilsmotorerna. Europa har EURO 6 vilket innebär att standarden är högre 

medan i Brasilien så övergick de nyligen från EURO 3 till EURO 4. Detta är något som gör att 

marknadsföringen måste anpassas när det kommer till dessa standarder. 

Som vi tidigare nämnde har världsekonomin en stor påverkan på multinationella företag och 

dess marknadsföring. Vid en eventuell lågkonjunktur påverkas företaget genom att 

kortsiktigt skära ner på marknadsföringen och dess budget. Långsiktigt kan detta leda till att 

marknadsföringen standardiseras för att sänka kostnaderna dvs. att de valda länderna väljer 

de färdiga marknadsföringsmallar som kommer från Scania Södertälje. Dessutom väljer 

företaget då att lägga mer fokus på onlinemarknadsföringen för att anpassningen är 

snabbare och enklare trots att utvecklingskostnaderna är högre. Enligt Vrontis & Vronti 

(2004) påverkar den ekonomiska utvecklingen den internationella marknaden, dess 

segmentering och marknadsföring. Den lokala marknaden varierar beroende på den 

disponibla inkomsten per capita och BNP. 

Beroende på vilka konkurrenter som befinner på den utländska marknaden väljer Scania 

olika marknadsföringsstrategier för att differentiera sig från konkurrenterna. I Argentina är 

de främsta konkurrenterna Mercedes, Iveco, Renault, Ford, Volvo och Volkswagen och i 

Brasilien är det Volvo, Mercedes, MAN, Iveco och Ford. Scanias konkurrenssituation ser 
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enhetlig ut i Sydamerika. I Malaysia och Singapore är konkurrenterna dem samma som i 

Sydamerika, dock tillkommer Hino, Mitsubishi och UD som tre andra konkurrenter på den 

asiatiska marknaden. Det som skiljer Scania från konkurrenterna är kvalitén på produkten, 

service, lättillgängliga reservdelar samt fokusen på föraren och dennes säkerhet. 

Konkurrensen driver Scania och andra företag till att ständigt utvecklas och ligga steget före 

konkurrenterna, vilket påverkar kunderna då de får mer utvecklade produkter. De företag 

som har målsättningen att vara marknadsledare bör vara synliga och lättillgängliga för 

kunderna, detta genom att välja rätt marknadsföringsstrategi då det påverkar företagets 

image i den internationella marknaden. Kännedomen kring Scania är relativt hög i Argentina 

och Brasilien då en lastbil i Brasilien kallas för Scania oavsett märke eller tillverkare. Detta 

påverkar marknadsföringen på så sätt att Scania inte behöver lägga mycket resurser på att 

skapa en god brandimage, därmed kan de fokusera mer på att utveckla deras relationer och 

nätverk. Till skillnad från den asiatiska marknaden där de inte har funnits länge, arbetar 

Scania med att få ut sitt varumärke vilket leder till att de vill skapa ett etablerat nätverk. Ett 

exempel på detta är att i Sydamerika har Scania seminarier med politiker inom landet för att 

stärka företagets position och välkännedom. Detta tyder på att Scania har olika 

tillvägagångssätt att marknadsföra sig beroende på hur väletablerat företaget är inom 

respektive marknad. Politiken inom landet har en betydelse för hur marknadsföringen ser ut, 

beroende på vilket statsskick landet har påverkar detta marknadsföringen då politiken har 

en betydande roll. Detta kan vara ett sätt för staten att reglera t.ex. arbetsförhållanden, 

priskontroller etc. vilket påverkar etableringen mer än marknadsföringen. 

Utifrån den forskning som finns idag om externa faktorer och den teoretiska referensramen 

som finns i vår studie ser vi tydliga kopplingar mellan den insamlade datan och den 

teoretiska referensramen. Dock saknas en belysning av hur ett företags kännedom kan 

påverka marknadsföringen. Om företaget är mindre känt i en marknad gäller det att få ut 

företagets kärnvärden och image, vilket leder till att de bör använda en mer standardiserad 

marknadsföringsstrategi. Är företaget väletablerat kan vi återkoppla till det Stefan Linblom 

nämnde, om hur Scania marknadsför sig i Storbritannien där de använder humor, detta leder 

till att de kan använda en mer anpassad marknadsföringsstrategi.  
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5.2 Vad är det som avgör i vilken grad företagen använder en standardiserad eller en 

anpassad marknadsföringsstrategi? 

När Scania i respektive land väljer om de ska anpassa eller standardisera dess 

marknadsföringsstrategi beror detta på olika faktorer som nämns ovan. Utifrån intervjuerna 

framgick följande data: 

  Anpassning Standardisering 

Argentina 30 % 70 % 

Brasilien 70 % 30 % 

Malaysia 70 % 30 % 

Singapore 70 % 30 % 
Tabell 12 

 

Valet av marknadsföringsstrategin, dvs. valet mellan standardisering och/eller anpassning 

beror på olika faktorer, enligt Sundström, Rosén & Hall (2009) finns det olika behov och 

preferenser inom olika marknader som bland annat grundar sig på olika kulturer, traditioner, 

värderingar etc. Då båda marknadsföringsstrategierna samverkar bidrar detta till att det 

handlar om vilken grad av respektive strategi som används mest. I den sydamerikanska 

delen har kulturen en stor betydelse och en stor inverkan, men beroende på hur 

väletablerad företaget är kan de välja strategierna efter företagets behov. I Argentina och 

Brasilien har Scania en lång tradition och historia med höga marknadsandelar och 

kännedom. Trots att Argentina är ett land där kulturen har en stor inverkan standardiserar 

Scania cirka 70 % av marknadsföringen. Dels kan detta bero på att de har funnits väldigt 

länge inom landet och har ett fast grepp, men dels för att marknaden är mottaglig på ett 

annat sätt. Schiffman, Dillon & Ngumah (1981) menar att kulturella skillnader påverkar 

konsumenternas kulturinlärning som i sin tur påverkar acceptansen av standardiserade 

produkter. Det finns två motiv till att standardisera marknadsföringen. Det första motivet 

handlar om få fördelar samt en möjlighet till tillväxt och expansion och det andra motivet 

handlar om att företag kan sänka sina kostnader. I Scania Argentina tillämpar de diverse 

globala strategier för att bland annat behålla en god image då det är en väldigt viktig aspekt 

för Scania, men de använder även samma marknadsföringsmaterial som Scania Södertälje då 

detta är en standard åtgärd för att behålla Scanias koncept och detta är en av orsakerna till 

varför Scania Argentina standardiseras cirka 70 %. En annan orsak är att Argentina uppfattas 

som ”Europeiskt” land pga. dess historia, därför kan Scania Södertäljes färdiga 
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marknadsföringsmallar som används i Sverige och övriga Europa direkt appliceras med ett 

visst förbehåll vilket innebär att mallen kan anpassas efter landets behov. Dock bör de 

anpassa sig efter de lokala behoven, som t.ex. kulturen, lagar och regler, miljö och 

geografiska aspekten för att kunderna ska förstå budskapet med ett starkt varumärke och 

framför allt en kvalitativ produkt med mycket fördelar. Detta är bland annat de externa 

effekterna som Vrontis och Vronti (2004) menar och som påverkar ett företags beslut om 

vilken strategi som ska appliceras. Anledningen till att företaget måste standardisera är för 

att kunderna ska få samma känsla av produkten vart än de åker. ”The key to sucess in 

marketing is to understand and adapt to the culture” sa Alejandro Pazos under intervjun. 

Detta innebär att kulturen i många länder och framför allt i Argentina har en väsentlig roll. 

Företag bör förstå kulturen inom landet och marknaden för att på så sätt välja den strategi 

som lämpar sig bäst och i detta fall, en kombination av standardisering och anpassning. 

Lipman (1988) menar att kulturella aspekter påverkar varje aspekt inom marknadsföringen. 

Vidare menar Hollensen (2011) att när företag finns verksamma globalt och internationellt 

bör de vara medvetna om de kulturella skillnaderna då de har en stor effekt på produktionen 

och marknadsföringen vilket Scania är medvetna om och även arbetar med. Detta kan leda 

till för- och nackdelar för företaget och därför är det viktigt att anpassa en del av 

marknadsföringen till marknaden och dess kultur annars kan kulturen ses som en barriär i 

relation till marknadsföringen menar Hollensen (2011). De produkter som människor köper, 

de attribut och värderingar samt de principer som accepteras är kulturellt baserade val. Ett 

exempel på detta kan vara olika nivåer av medvetenhet, kunskap, förtrogenhet, produkter 

och specifika varumärken som kan resultera i olika attityder gentemot liknande produkter 

menar Parameswaran & Yaprak (1987).   

Scania Brasilien vänder sig till olika segment precis som Scania Argentina då segmentering 

och målgrupper är viktigt för företaget då de får bättre kontakt med kunderna samt når 

lättare ut till dem genom marknadsföringen.  För att bemöta de externa faktorerna försöker 

Scania Brasilien exempelvis ha seminarium med politiker och marknadsför sig genom andra 

kanaler samt använder både en standardiserad och anpassad strategi för att bemöta de 

skillnader som finns inom marknaden, skapa fördelar för företaget och marknaden samt ha 

nöjda kunder och en möjlighet till expansion. Dock måste de anpassa sig till olika segment 

och till marknaden för att lättare nå kunden och vara tillgängliga. Detta för att materialet 

som Scania Brasilien använder sig av, kommer från Scania Södertälje som de sedan anpassar 
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till den Latinamerikanska marknaden. Ett tydligt exempel på en extern faktor som påverkar 

Scanias produkter i Brasilien är bensinen då den inte har lika bra kvalité som den i Sverige. 

Detta gör att lastbilsmotorerna i Brasilien måsta ha en del komponenter som är annorlunda 

än de i Sverige för att klara av bensinen i Brasilien. Detta innebär att produkten måste 

ändras och anpassas efter landets och marknadens behov för att den ska passa in. Kvalité är 

ett av Scanias kärnvärden, vilket innebär att hög kvalité är ett måste om de vill erbjuda bra 

produkter till kunderna, men som ska passa in i marknaden.  

Klimatet kan vara en annan extern faktor som påverkar marknadsföringen och produkterna. 

Hollensen (2011) menar att de skillnader som finns i klimatet påverkar valet av bland annat 

produkten som i Scanias fall innebär att producera en produkt som ska tåla yttre 

påfrestningar. Dock är även kulturen i Brasilien en viktig faktor som påverkar 

marknadsföringsstrategierna. I Brasilien där Scania har funnits sedan 1950- talet och är väl 

etablerad anpassar de till större delen. För att lyckas i Brasilien är anpassningen en viktig 

faktor då mycket i Brasilien ska vara grön och gult, sade Monica Sellmeister under intervjun. 

Detta är en orsak till varför Scania Brasilien anpassar 70 % och standardiserar 30 %. Vronti 

(2003) som är en förespråkare av den internationella skolan menar att marknadsanpassning 

behövs för att passa den unika dimensionen av varje lokal marknad samt för att 

anpassningsstrategin passar bättre den unika dimensionen av den differentierade 

internationella marknaden. Då Brasilien är överlägset Scanias största och mest 

framgångsrika marknad innebär detta att de inte vill förlora stora marknadsandelar. För 

Scania Brasilien går det bra pga. den starka tillväxten som finns inom landet samt att de har 

funnit oljereserver. Detta leder till att många tror att Brasiliens BNP kommer att öka med 

cirka 7 % till år 2011. http://scania.com/investorrelations/scania-value/ (2011-04-18) 

 

I den Asiatiska marknaden är förutsättningarna annorlunda i jämförelse med den 

Latinamerikanska marknaden. Scania Malaysia och Singapore arbetar business to business 

till skillnad från den Europeiska marknaden där de säljer till den direkta kunden. Detta 

innebär att de både använder anpassade och standardiserade marknadsföringsstrategier 

beroende på segment. De använder cirka 70 % anpassad och 30 % standardiserad 

marknadsföringsstrategi. De event och uppdrag som de får i dessa två länder är 

standardiserade, men det är upptill de själva att anpassa strategierna till landet och dess 

struktur. Det som standardiseras är dess brandimage för att visa hur starkt och väletablerad 

http://scania.com/investorrelations/scania-value/
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företaget är, sade Hoo Hee Hean under intervjun. Då Malaysia och Singapore är någorlunda 

nya och mindre marknader än Argentina och Brasilien, handlar det om att få ut Scanias 

varumärke. När företag väljer om de ska anpassa eller standardisera dess marknadsföring 

handlar det om att välja en strategi som de använder för att få skalfördelar, men även för att 

varumärket och företagsbilden ska få en representativ bild världen över, menar Levitt 

(1983), Douglas & Carig (1986), Loewe & Yoshino (1988). När Scania väljer 

anpassningsstrategin kan det handla om att lyfta fram diverse skillnader som finns mellan 

länderna som t.ex. konsumentbehoven, kommersiella infrastrukturen, tekniska utvecklingen, 

köpkraften, kulturen, traditionerna och lagarna som kan vara komplexa för att standardisera. 

(Theodosiou & Leonidou 2003). För Scania handlar det främst om förutom etableringen 

inom landet, att ge ett starkt intryck av Scania inom varje marknad samt visa att företaget är 

lättillgängligt. De vill även arbeta med olika metoder som både gynnar företaget och 

marknaden. Teknologi är en annan extern faktor som påverkar valet till 

marknadsföringsstrategi. Levitt (1983) menar att teknologin driver världen till en punkt av 

konvergens där behov leder till att de globala företagen standardiserar sin marknadsföring 

och erbjudanden. Han argumenterar för standardiserig och menar att då världen allt mer 

börjar bli homogen gällande konsumenternas behov och för att processen ska drivas framåt 

gällande teknologi bör företaget ha en enhetlig marknadsföringsstrategi samt sälja samma 

produkter på samma sätt över allt i världen. Detta tack vare teknologi som har lett till 

enklare informationsutbyte, kommunikation och transport. Då teknologin i respektive land 

skiljer sig från t.ex. Europa leder detta till att företagen prioriterar en mer anpassad strategi 

även om de egentligen strävar efter en standardiserad strategi. 

Levitt (1983) menar att om företagen pressar kostnader och priser samt ökar kvalité och 

trovärdighet uppåt kommer konsumenterna vilja ha en värld av standardiserade produkter. 

De mest risktagande företag tenderar till att vara mer dominerande än de små inhemska 

marknaderna med högt värdesatta produkter. Det stämmer att företagen försöker pressa 

kostnaderna och priserna, dock har detta visat sig påverka kvalitén och trovärdigheten 

negativt som i sin tur påverkar relationen mellan kund och företag. Resultatet av detta är 

framkomsten av diverse motståndsorganisationer som t.ex. Fair Trade Center som arbetar 

mot de stora företagens arbetsförhållanden gentemot deras anställda och 

produkttillverkningen. Företagen pressar visserligen priserna och sänker kostnaderna, men 

detta ger andra negativa konsekvenser som andra försöker motverka. En annan negativ följd 
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är att kvalitén och trovärdigheten för företagen och deras produkter försämras då de väljer 

detta tillvägagångssätt. 

Förespråkarna till anpassning som t.ex. Vrontis & Vronti (2004) menar att företag anpassar 

dess marknadsföringsstrategier till olika delar av världen med hänsyn till de kulturella och 

regionala skillnaderna för att möta de speciella målmarknaderna. Det finns även de forskare 

som menar att dessa strategier inte ska ses som två enskilda strategier utan som två 

sammanhängange delar. Beroende på hur avgörande och vilket påtryck kulturen har måste 

företagen anpassa en del av marknadsföringen. Dicken (1998) menar att både 

standardisering och anpassning samverkar vilket gör det svårt att bara använda sig av en 

strategi. Detta kan bekräftas då Scania i samtliga länder väljer att kombinera en anpassad 

och standardiserad marknadsföringsstrategi till olika grader beroende på marknadens 

omständigheter.  

Masaaki & Helsen (2009) menar att företag utvecklar olika marknadsföringsstrategier 

beroende på vilken erfarenhet och kunskap det finns inom företaget, men även beroende på 

hur verksamheten verkar inom den internationella marknaden. Utifrån studien ser vi att 

Scania tillämpar både standardisering och anpassnings strategi. Dock är det svårt att avgöra 

om det endast är erfarenheten och kunskapen som avgör eller om dessa samverkar med 

andra externa effekter och som i sin tur avgör i vilken grad företaget väljer att anpassa 

och/eller standardisera dess marknadsföring. Det handlar även om att möta de speciella 

marknaderna och hitta en jämvikt inom dessa strategier för att skapa konkurrensfördelar. 

Vidare menar Theodosiou & Leonidou (2003) att när företag beslutar sig för en 

standardiserad eller anpassad marknadsföringsstrategi beror detta till större delen inom 

vilka förhållanden företaget befinner sig i och beroende på vilken utländsk marknad de finns 

på samt vilken situation företaget befinner sig i. I Argentina där Scania standardiserar 70 % 

av marknadsföringsstrategin har Scania ett annat förhållande till landet i jämförelse med 

Brasilien där de standardiserar 30 %. Dock har Scania en längre historia med Braslien än med 

Argentina, men det som kan göra det svårare för Scania att standardisera i högre grad är att 

kulturen i Brasilien påverkar marknaden till en större del.  

Finanskrisen år 2008 var en bidragande faktor till att Scania var tvungna att ändra på 

marknadsföringsstrategierna. Då marknadsföringsbudgeten stramades åt ledde detta till att 

de standardiserade mer än tidigare och använde samtidigt mer onlinemarknadsföring. Detta 

gjorde att de kunde hålla kostnaderna nere samt att nya marknadsföringsvägar öppnades. 
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Vrontis (2003) menar att de fyra P: na (Marknadsföringsmixen) standardiseras i respektive 

land för att sprida företagets image och varumärke. Sousa et al, (2009) menar att då trenden 

mot globalisering ökar är prisstrategin viktig för företagen och dess 

marknadsföringsstrategier. Dock arbetar Scania annorlunda än vad forskarna säger. Priset är 

en viktig faktor för företaget, oberoende på vilken marknad de befinner sig på. Argentina 

och Braslien är två länder som skiljer sig från Malaysia och Singapore. Detta innebär att 

Scania anpassar priset efter landet och dess finansiella situation.  

Produkten anpassas också till en liten grad. Tidigare nämndes det att i Brasilien är bensinen 

inte lika ren som den är i Sverige vilket medför att produkten får en extra komponent.  

När Scania kommer ut med en ny produkt på marknaden, oavsett vilken marknad de finns på 

handlar det om att få ut produkten på marknaden och locka kunden till att köpa den. Dock 

är detta en innovationsprocess där innovationen sprids genom olika kommunikationskanaler 

under en viss period. Rogers (1962) menar att detta ingår i diffusionsteorin som innebär att 

försöka förklara hur och varför nya innovationer sprids via kulturer samt ta reda på hur de 

tas emot. Innovationsbeslutsprocessen beskriver från att en potentiell användare får reda 

om produkten tills att denne beslutar sig för att köpa den eller inte. Kunskapsfasen är det 

första av de fem stegen. Här vill företagen komma åt kunden genom att välja en 

standardiserad marknadsföringsstrategi för att visa vad företaget står för och dess 

varumärke samt ge information om produkten. Sedan handlar det om att börja anpassa 

produkten för att kunden ska besluta sig om den ska köpa produkten eller inte, detta kallas 

för övertygelsefasen som i sin tur övergår till beslutsfasen. I övertygelsefasen är det viktigt 

för Scania att visa de fördelar företaget erbjuder med produkten som i sin tur leder till att de 

ska acceptera produkten. Det näst sista steget som är implementeringsfasen som innebär att 

kunden får information om hur produkten skall användas samt att företaget är lättillgängligt. 

Scania gör detta genom att ha olika seminarier och events för att få ut information samt att 

de har flertals återförsäljare för att vara lättillgängliga för kunden. Det sista steget i 

processen är bekräftelsefasen där kunden bekräftar eller förkastar produkten. När kunden 

väljer att investera i en ny Scanialastbil vill de få kundernas omdömen och synpunkter på 

lastbilen för att kunna utveckla och erbjuda bättre lastbilar i framtiden. 
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Beroende på hur Scania marknadsför sig, påverkar detta företaget. Vronti (2003) tar upp 

olika orsaker som påverkar hur de fyra P: na anpassas eller standardiseras. Det som bland 

annat kan leda till att företag anpassar är hur utvecklad marknaden är, ekonomiska 

skillnader, kultur, olikheter inom konsumenternas uppfattning, konkurrensen, teknologisk 

faktor, lagar och regler, marknadens infrastruktur. Det som kan leda till att de fyra P: na 

standardiseras är skalfördelarna inom produktion, forskning och utveckling samt val av 

marknadsföring, global enhetlighet och image, hur den globala konsumenten ser ut etc.  

Detta i sin tur påverkas beroende på den industriella sektorn, hur företaget arbetar dvs. om 

det är business to business eller buisness to consumer, beroende på vart företaget befinner 

sig, vilken relation företaget har till de utländska dotterbolagen, etc.  

Då Scania arbetar i ett stort nätverk innebär detta att de arbetar med 

relationsmarknadsföring.  Detta har utvecklats från 4P till slutligen 30R, dvs. en övergång till 

relationsmarknadsföring. Detta tillvägagångssätt ser till att företaget tänker långsiktigt 

istället för att ”lura” på kunden en produkt som denne kanske inte behöver i dagsläget 

(Arnerup-Cooper & Edvardsson 1998). Syftet är att skapa lojala kunder genom att förbättra 

relationen mellan kunden och företaget. Genom att skapa en ökad kundlojalitet så ökar 

samtidigt lönsamheten inom företaget, vilket ger en win-win situation. Kunden får bättre 

service, bättre produkter och tas hand om på ett bättre sätt samtidigt som företaget kan 

räkna med en återkommande kund och en bättre lönsamhet. (Blomqvist, Dahl & Haeger 

2004) Scania arbetar en hel del med att skapa nätverk samtidigt som de vill sätta kunden i 

fokus. Dessutom försöker Scania utveckla samhället kring företag dvs. den marknad som de 

befinner sig på. Om samhället utvecklas samtidigt som infrastrukturen kommer igång så 

gynnar detta Scania och på så sätt blir det win-win situation. Ett exempel på detta är de nya 

miljöbussarna som sänker koldioxidutsläppen samtidigt som kostnaderna hålls nere vilket 

leder till att mer kapital sparas och kan då investeras i nya produkter. 

 

5.3 Hur lönsam är Scanias marknadsföringsstrategi i respektive land? 

Då det finns ett flertal sätt att mäta marknadsföringens lönsamhet, anser vi att siffrorna 

nedan ger en lämplig bild av lönsamheten. Samtliga siffror som presenteras nedan beskriver 

inte marknadsföringens lönsamhet till 100 %, då det finns många olika faktorer som kan 

påverka dessa siffror och en utav dessa faktorer är marknadsföringen. BNP kan också 
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påverka siffrorna nedan och detta gjorde att vi valde att ta med respektive lands BNP för att 

kunna förklara en eventuell upp eller nedgång. Vi vill därför tillägga att marknadsföringens 

lönsamhet oftast inte går att mäta till 100 %, men att det som presenteras i vår studie kan 

ses som indikator på om marknadsföringen är lönsam eller inte och bör därför ses som ett 

ungefärligt mått. Marknadsandelarna anser vi vara en god indikator på om 

marknadsföringen har varit bra eller inte, om landets BNP sjunker samtidigt som 

orderingången på totalt antal sålda lastbilar inom ett land sjunker så bör inte 

marknadsandelarna påverkas negativt. Anledningen till att företagen marknadsför sin 

verksamhet är för att sälja fler enheter samtidigt som de vill skapa ett bra rykte för företaget 

och i sin tur expandera. Scania koncernens årsredovisning kan också vara en god indikator på 

hur mycket finansiella medel som läggs på marknadsföringen. Om årets resultat ökar så 

leder detta till att mer kapital kan investeras i marknadsföringen runt om i världen. Det är 

Scania Södertälje som beslutar hur mycket de olika bolagen får i årsbudget. Som Stefan 

Lindblom nämnde under intervjun, det första ett företag skär ner på under en eventuell 

nedgång är marknadsföringsbudgeten.  

De siffror som presenteras nedan inom parantes representerar föregående års siffror. 

 

Argentina 

Tabellen nedan visar antalet registrerade lastbilar i Latinamerika och antalet sålda 

Scanialastbilar inom Latinamerika. Dessutom presenteras antalet registrerade lastbilar i 

Argentina och antalet sålda Scanialastbilar inom landet. Vidare presenteras en procentuell 

förändring av Scanias marknadsandelar inom Argentina och landets BNP i biljoner dollar. 

Slutligen presenteras Scania koncernens resultat för att demonstrera en eventuell ökning 

eller minskning av Scanias marknadsföringsbudget i respektive land. Samtliga siffror 

presenteras från år 2005 till 2010.  

 

Latinamerika 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antal registrerade lastbilar 57622 66431 86612 90942 48498 73611 

Scania lastbilar 7735 7736 9585 10554 9489 17861 

Argentina 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antal registrerade lastbilar 7376 7886 7963 7885 2592 5169 

Scania lastbilar 1621 1401 1546 1563 622 1477 
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Scanias marknadsandelar 22 % 18 % 19 % 20 % 24 % 29 % 

BNP - biljoner dollar 0,452 0,467 0,525 0,573 0,583 0,642 

Årets resultat (koncernen) 
M SEK 4665 5939 8554 8890 1129 9103 

Tabell 13 

I Argentina hade det år 2006 totalt registrerats 7886 (7376) lastbilar och 1401 (1621) 

lastbilar var Scanias. Detta gjorde att Scania hade en marknadsandel på 18 % (22 %), vilket 

var 4 % lägre än året innan. Landets BNP var 0,467 (0,452) biljoner dollar. Detta tyder på att 

BNP hade ökat från året innan samt att lastbilsmarknaden hade växt.  

Trots att marknaden växte så sålde Scania färre lastbilar vilket indikerar på att det året inte 

var så lyckat för Scania och dess marknadsföring. Med perfekta förhållanden som en 

marknadstillväxt och en större efterfrågan på lastbilar borde Scania ha förvaltat detta bättre 

genom att sälja fler lastbilar. År 2006 kan kort sammanfattas som icke godkänt år, utifrån ett 

marknadsföringsperspektiv. 

Året efter registrerades 7963 (7886) lastbilar vilket ledde till en liten ökning av den 

Argentinska lastbilsmarknaden medan 1646 (1401) lastbilar var Scanias. Scanias 

marknadsandelar hade ökat från 18 % till 19 % samtidigt som BNP hade gått stigit en del. 

Trots att lastbilsmarknaden växte något lyckades Scania öka i marknadsandelar samtidigt 

som BNP inom landet gick upp. Vi anser att detta var ett godkänt år för Scania och dess 

marknadsföring. Det viktiga var att Scania inte tappade några marknadsandelar trots att 

lastbilsmarknaden växte något. 

År 2008 registrerades det 7885 (7963) lastbilar och utav dessa hade Scania sålt 1563 (1546). 

Scanias marknadsandel hade ökat från 19 % till 20 %, dvs. med 1 % från föregående år. 

Argentinas BNP hade också ökat något. År 2008 var ett bra år för Scania och dess 

marknadsföring i Argentina. Lastbilsmarknaden hade minskat samtidigt som Scania sålde fler 

lastbilar för att sedan öka deras marknadsandel med 1 %. Detta kan eventuellt förklaras med 

att landets BNP hade ökat, dvs. att landets befolkning hade mer kapital att investera, vilket 

gör att de hellre investerar kapitalet i en lite dyrare lastbil som sänker totalkostnaderna. 

Efter finanskrisen år 2008 var Scania tvungna att skära ner på kostnaderna, vilket bidrog till 

att de införde fyra dagars vecka, dvs. att de anställda endast jobbade fyra dagar i veckan 

istället för fem. Detta gjorde att Scania sänkte deras kostnader år 2009 samtidigt som 

marknadsföringsbudgeten blev lidande. De övergick till att använda sig mer av 
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onlinemarknadsföring som är ett billigare alternativ samt att marknadsföringen i övrigt 

standardiserades mer.  

Det var i 2009 års redovisning som finanskrisen satte sina spår. Argentinska 

lastbilsmarknaden hade minskat till 2592 (7885) lastbilar samtidigt som Scanias försäljning 

sjönk till 622 (1563) lastbilar. Det positiva var att Scanias marknadsandelar i Argentina ökade 

till 24 % (20 %) samtidigt som landets BNP ökade något. År 2009 får ses som ett väldigt bra 

år för Scania och dess marknadsföring. Trots att de sålde färre enheter så lyckades de öka 

sina marknadsandelar markant. Detta tror vi beror på att tranportföretagen i Argentina fick 

tänka om och ville därmed sänka sina totalkostnader med hjälp av en Scanialastbil. Vi menar 

inte att andra lastbilsmärken inte sänker totalkostnaderna, dock har Scanias lastbilar visat sig 

vara effektivast när det gäller att sänka totalkostnaderna. Scania lyckades öka deras 

marknadsandelar i Argentina samtidigt som Scania koncernens resultat sjönk till 1129 (8890) 

miljoner kr, vilket tyder på en bra marknadsföring. 

År 2010 repade lastbilsmarknaden sig efter finanskrisen år 2008 och antalet registrerade 

lastbilar dubblades till 5169 (2592) i jämförelse med året innan. Även Scania lyckades sälja 

betydligt fler lastbilar 1477 (622) än året innan samtidigt som Scanias marknadsandelar 

ökade till hela 29 % (24 %). Landets BNP hade också ökat till 0,642 (0,583) biljoner dollar. Ur 

ett marknadsföringsperspektiv får detta klassas som ett väldigt bra år då Scanias 

marknadsandelar ökade betydligt samtidigt som den Argentinska marknaden hade repat sig 

efter 2008 års finanskris. 

Vår respondent Alejandro Pazos valde att ge Scanias marknadsföring i Argentina en sjua på 

en skala ett till tio. Argentina är en stor marknad och trots detta har Scania 29 % i 

marknadsandelar, vilket gör dem till marknadsledare.  

 

Brasilien 

Tabellen nedan visar antalet registrerade lastbilar i Latinamerika och antalet sålda 

Scanialastbilar inom Latinamerika. Dessutom presenteras antalet registrerade lastbilar i 

Brasilien och antalet sålda Scanialastbilar inom landet. Vidare presenteras en procentuell 

förändring av Scanias marknadsandelar inom Brasilien och landets BNP i biljoner dollar. 

Slutligen presenteras Scania koncernens resultat för att demonstrera en eventuell ökning 
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eller minskning av Scanias marknadsföringsbudget i respektive land. Samtliga siffror 

presenteras från år 2005 till 2010.  

 

Latinamerika 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antal registrerade lastbilar 57622 66431 86612 90942 48498 73611 

Scania lastbilar 7735 7736 9585 10554 9489 17861 

Brasilien 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antal registrerade lastbilar 20200 19666 29281 39490 31604 54280 

Scania lastbilar 5217 5047 6502 8008 8324 15408 

Scanias marknadsandelar 25 % 26 % 22 % 20 % 26 % 28 % 

BNP - biljoner dollar 1,69 1,701 1,858 1,996 2,002 2,172 

Årets resultat (koncernen) M 
sek 4665 5939 8554 8890 1129 9103 

Tabell 14 

År 2006 hade antalet registrerade lastbilar i Brasilien minskat till 19666 (20200) vilket ledde 

till att Scania sålde färre lastbilar än året innan 5047 (5217). Trots detta ökade Scania deras 

marknadsandelar till 26 % (25 %) vilket gjorde dem till nya marknadsledare i Brasilien. Dock 

hade BNP inom landet ökat från 1,69 till 1,701 biljoner dollar. Scania koncernens resultat 

hade ökat från 4665 (5939) miljoner kr vilket indikerar på att Scania sålde fler lastbilar på 

andra marknader. Scanias marknadsföring får ändå ses som godkänt år 2006, de sålde 

förvisso färre lastbilar men lyckades ändå öka sina marknadsandelar med 1 %.  

År 2007 registrerades det 29281 (19666) lastbilar i Brasilien och utav dessa hade Scania sålt 

6502 (5047). Trots en ökning i antalet sålda Scania lastbilar så minskade Scanias 

marknadsandelar med hela 4 %, alltså från 26 % till 22 %. Detta kan dels förklaras genom att 

antalet registrerade lastbilar i Brasilien hade ökat med en tredjedel samtidigt som många 

nya aktörer hade tagit sin in på den Brasilianska marknaden. Landets BNP hade ökat till 

1,858 (1,701) biljoner dollar, vilket förklarar den stora efterfrågan på lastbilar. Scanias 

marknadsföring får ett knappt godkänt då de har tappat mycket marknadsandelar år 2007, 

de var alltså inte marknadsledare längre. Till Scanias försvar växte lastbilsmarknaden väldigt 

mycket i Brasilien samtidigt som nya aktörer tog sig in på den Brasilianska marknaden, de 

tappade även marknadsandelar i Latinamerika. Scania koncernens resultat hade ökat 

betydligt från 5939 till 8554 miljoner kr vilket tyder på att andra marknader lyckades bättre 

än vad Scania Brasilien gjorde.  

Året efter, 2008 registrerades det 39490 (29281) lastbilar i Brasilien medan 8008 (6502) st 
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var Scanialastbilar.  Detta ledde till att Scania tappade marknadsandelar ännu ett år från 22 

% till 20 %. Anledningen till detta är att den Brasilianska marknaden växte samtidigt som det 

fanns politisk instabilitet och mycket svängningar inte bara i Brasilien, utan hela världen. 

Scanias marknadsföring år 2008 var inte så bra då de två år i rad tappade marknadsandelar 

samtidigt som BNP steg. I Brasilien steg BNP från 1,858 till 1,996 biljoner dollar. Scania 

koncernens resultat ökade också till 8890 (8554) miljoner kr vilket ledde till att Scania hade 

mycket resurser att lägga på marknadsföringen. Dock hade de bestämt sig för att satsa 

ytterligare på den Latinamerikanska marknaden och hade som vision att sälja 150 000 

lastbilar till år 2015. 

År 2009 hade det registrerats 31604 (39490) lastbilar i Brasilien vilket främst beror på 

finanskrisen år 2008. Trots detta lyckades de sälja fler lastbilar 8324 (8008), samtidigt som 

deras marknadsandelar ökade till 26 % (20 %) vilket gjorde dem till nya marknadsledare. 

Landets BNP ökade till 2,002 (1,996) biljoner dollar, vilket visar att den Brasilianska 

marknaden inte påverkades särskilt mycket av finanskrisen år 2008. Scania koncernen gick 

det sämre för år 2009, deras resultat sjönk till 1129 (8890) miljoner kr. I Latinamerika 

halverades antalet registrerade lastbilar samtidigt som Scania hade en liten minskning i 

deras lastbilsförsäljning, detta ledde till att Scanias marknadsandelar i Latinamerika ökade 

från 12 % till 20 %. Scanias marknadsföring i Brasilien år 2009 var väldigt bra då de ökade 

deras marknadsandelar och positionerade sig som nya marknadsledare i Brasilien. Under år 

2009 infördes även räntesubventioner och skattelättnader i Brasilien för investeringar i 

bland annat lastbilar, vilket underlättade för Scania och andra lastbilsförsäljare. En annan 

faktor som lyfter fram Scanias marknadsföring är att Scania inte hade samma budget för 

marknadsföringen som tidigare år pga. finanskrisen år 2008. 

År 2010 hade antalet registrerade lastbilar i Brasilien nästan dubblerats till 54280 (31604) st. 

Utav dessa lastbilar var 15408 (8324) st Scanias, vilket gjorde att de tog fler 

marknadsandelar 28 % (26 %). Landets BNP ökade till 2,172 (2,002) biljoner dollar samtidigt 

som Scania koncernens resultat ökade väsentligt till 9103 (1129). Även den Latinamerikanska 

marknaden växte och Scanias marknadsandelar i Latinamerika ökade från 20 % till 24 %. 

Med detta sagt kan det konstateras att spåren efter finanskrisen år 2008 inte fanns kvar. 

Scania koncernen visade bra resultat och Scania Brasilien fortsatte sin expansion och drog 

ifrån konkurrenterna. Landets BNP ökade samtidigt som Brasilianska marknaden växte, vilket 

var perfekta förutsättningar för Scania att expandera i Brasilien. Detta lyckades Scania med 
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genom att öka i marknadsandelar, vilket får summera år 2010 års marknadsföring som 

godkänd.  

Vår respondent, Monica Sellmeister Bueno valde att ge Scanias marknadsföring i Brasilien en 

tia vilket inte kan diskuteras, vi håller med då den Brasilianska marknaden är stor och Scania 

är marknadsledare på en stor marknad. 

 

Malaysia 

Tabellen nedan visar antalet registrerade lastbilar i Asien och antalet sålda Scanialastbilar 

inom Asien. Dessutom presenteras antalet registrerade lastbilar i Malaysia och antalet sålda 

Scanialastbilar inom landet. Vidare presenteras en procentuell förändring av Scanias 

marknadsandelar inom Malaysia och landets BNP i biljoner dollar. Slutligen presenteras 

Scania koncernens resultat för att demonstrera en eventuell ökning eller minskning av 

Scanias marknadsföringsbudget i respektive land. Samtliga siffror presenteras från år 2005 

till 2010.  

 

Asien 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antal registrerade lastbilar 62560 61544 57189 46659 35462 56962 

Scania lastbilar 4172 3939 3957 3547 2546 4722 

Malaysia 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antal registrerade lastbilar 1763 1966 1649 2421 1842 1885 

Scania lastbilar 104 179 136 239 165 246 

Scanias marknadsandelar 6 % 9 % 8 % 10 % 9 % 13 % 

BNP - biljoner dollar 0,318 0,329 0,361 0,386 0,383 0,414 

Årets resultat (koncernen) M 
sek 4665 5939 8554 8890 1129 9103 

Tabell 15 

År 2006 registrerades det totalt 1966 (1763) lastbilar i Malaysia och Scania lyckades sälja 179 

(104) st. Scanias marknadsandelar i Malaysia hade under 2006 ökat från 6 % till 9 % medan 

landets BNP hade ökat från 0,318 till 0,329 biljoner dollar. En förklaring till ökningen av 

antalet sålda Scanialastbilar kan vara samarbetet som Scania har med TNT Asia Road, 

transportföretaget. Då samarbetet inleddes år 2005 sålde Scania 42 lastbilar vilket har 

medfört att Scania får bra publicitet samtidigt som lastbilarna i TNT Asia Road kallas för 

världens säkraste transporter. Scania koncernen hade samma år en vinst på 5939 (4665) 



73 
 

miljoner kr. Deras marknadsföring år 2006 var bra då de ökar deras marknadsandelar med 3 

%. Dock är marknaden i Malaysia väldigt liten i jämförelse med Argentina och Brasilien.  

Året efter minskade lastbilsmarknaden i Malaysia då det registrerades 1649 (1966) lastbilar. 

Scania sålde färre lastbilar 136 (179) samtidigt tappade de marknadsandelar till 8 % (9 %). 

Landets BNP steg något till 0,361 (0,329) biljoner dollar medan Scania ökade deras 

marknadsandelar i Asien med 1 % samtidigt som den Asiatiska marknaden minskade något. 

Scanias marknadsföring i Malaysia år 2007 får ses som ett mindre bra år då de tappade 

marknadsandelar samtidigt som marknadsandelarna i Asien ökade. Även om marknaden 

minskar bör företaget inte förlora marknadsandelar och i Scanias fall lyckades de öka dess 

marknadsandelar i Asien med 1 %, vilket borde leda till att Scania Malaysia kunde ha gjort 

bättre ifrån sig. Scania koncernen gjorde en större vinst år 2007 än året innan, 8554 (5939) 

miljoner kr.  

År 2008 registrerades det 2421 (1649) lastbilar i Malaysia och utav dessa var 239 (136) 

lastbilar sålda av Scania. Scanias marknadsandelar hade ökat från 8 % till 10 % samtidigt som 

landets BNP ökade från 0,361 till 0,386 biljoner dollar. Den Asiatiska marknaden hade 

minskat med en femtedel år 2008 och Scanias marknadsandelar i Asien var densamma som 

året innan, alltså 7 %. Scanias marknadsföring i Malaysia år 2008 tycker vi är bra då de ökar i 

marknadsandelar med 2 %. En faktor som kan förklara den stora efterfrågan på lastbilar i 

Malaysia år 2008 är de demografiska förändringar som ställer krav på transporter vilket 

öppnar upp möjligheter på transportföretagen. 

2009 var året där samtliga marknader som Scania befann sig på minskade pga. finanskrisen 

år 2008 och Malaysia var inget undantag. Antalet registrerade lastbilar sjönk till 1842 (2421) 

st medan Scania sålde 165 (239) lastbilar. Landets BNP sjönk något, från 0,386 till 0,383 

biljoner dollar. Scanias marknadsandelar minskade med 1 %, dvs. från 10 % till 9 %. Trots att 

det inte investerades mycket på marknadsföringen inom landet tycker vi att 

marknadsföringen år 2009 var mindre bra. Utifrån Scania koncernens vinst minskade den 

betydligt från 8890 till 1120 miljoner kr. Landets BNP sjönk och marknaden minskade, trots 

detta lyckades Scania sälja 165 lastbilar vilket kan jämföras med år 2006 och 2007 års 

försäljning. Marknadsföringsbudgeten var betydligt mindre år 2009 än de tidigare åren. 

År 2010 var inte så olikt de andra marknaderna, då antalet registrerade lastbilar ökade något 

efter finanskrisen år 2008 till 1885 (1842) lastbilar. Scania lyckades sälja 246 (165) lastbilar 

vilket var en klar förbättring, vilket ledde till att marknadsandelarna ökade från 9 % till 13 %. 
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Landets BNP hade också ökat till 0,414 (0,383), samtidigt som Scania koncernen gjorde en 

vinst på 9103 (1129) miljoner kr vilket visar att fanns mer kapital för marknadsföringen. 

Utifrån de bra förutsättningarna som fanns för att öka marknadsandelarna anser vi att 

Scanias marknadsföring i Malaysia under 2010 har varit väldigt bra. Lastbilsmarknaden inom 

landet växte inte mycket, men Scania lyckades ändå överträffa sig själva genom att sälja 246 

lastbilar. 

Enligt Hoo Hee Hean, är lastbilsmarknaden i Malaysia liten och där Scania inte har funnits 

där allt för länge. Detta gjorde att Hoo valde att ge Scania Malaysia en sjua för dess 

marknadsföring på en skala ett till tio.  

 

Singapore 

Tabellen nedan visar antalet registrerade lastbilar i Asien och antalet sålda Scanialastbilar 

inom Asien. Dessutom presenteras antalet registrerade lastbilar i Singapore och antalet 

sålda Scanialastbilar inom landet. Vidare presenteras en procentuell förändring av Scanias 

marknadsandelar inom Singapore och landets BNP i biljoner dollar. Slutligen presenteras 

Scania koncernens resultat för att demonstrera en eventuell ökning eller minskning av 

Scanias marknadsföringsbudget i respektive land. Samtliga siffror presenteras från år 2005 

till 2010.  

 

Asien 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antal registrerade lastbilar 62560 61544 57189 46659 35462 56962 

Scania lastbilar 4172 3939 3957 3547 2546 4722 

Singapore 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Antal registrerade lastbilar 0 1278 790 1571 748 705 

Scania lastbilar 0 78 53 93 81 79 

Scanias marknadsandelar 0 % 6 % 7 % 6 % 11 % 11 % 

BNP - biljoner dollar 0,21 0,217 0,243 0,252 0,252 0,292 

Årets resultat (koncernen) M 
sek 4665 5939 8554 8890 1129 9103 

Tabell 16 

År 2006 var första året för Scania i Singapore där det registrerades 1278 lastbilar och 78 av 

dessa var sålda av Scania. Detta gav Scania en marknadsandel på 6 % första året samtidigt 

som landets BNP steg något, från 0,210 till 0,217 biljoner dollar. Scania koncernens resultat 
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hade ökat i jämförelse med året innan, från 4665 till 5939 miljoner kr. Scanias 

marknadsföring för det första året i Singapore får ses som väldigt bra då de har lyckats få 6 % 

i marknadsandelar. Då marknaden i Singapore är liten och landets BNP är lågt, leder detta till 

att kunderna främst väljer billigare lastbilstillverkare, i och med att Scania har högre priser 

än konkurrenterna.  

Det andra året, 2007 var ett dåligt år för lastbilsmarknaden, då antalet registrerade lastbilar 

minskade från 1278 till 790 st. Scanias försäljning minskade till 53 (78) lastbilar och trots 

detta lyckades Scania öka deras marknadsandelar till 7 % (6 %). Landets BNP steg till 0,243 

(0,217) biljoner dollar medan Scania koncernens vinst hade ökat betydligt i jämförelse med 

året innan, då den hade ökat till 8554 (5939) miljoner kr. Dock kan det tilläggas att Scania 

gjorde deras hittills största bussaffär i Asien genom att sälja 500 bussar till SBS Transit i 

Singapore. Scanias marknadsföring i Singapore år 2007 var bra även om lastbilsmarknaden 

minskade lyckades Scania öka i marknadsandelar, samtidigt som de lyckades sälja flertalet 

bussar till SBS Transit. 

År 2008 ökade antalet registrerade lastbilar i Singapore till 1571 (790) st medan 93 (53) 

lastbilar såldes av Scania. Scanias marknadsandelar minskade till 6 % (7 %) och landets BNP 

ökade till 0,252 (0,243) biljoner dollar. Scania koncernens resultat hade ökat till 8890 (8554) 

miljoner kr i jämförelse med året innan. Med sådana perfekta förutsättningar, där 

marknaden blev dubbelt så stor, landets BNP ökade och en större budget fanns för 

marknadsföringen tappade Scania 1 % i marknadsandelar. Detta leder till att 

marknadsföringen år 2008 i Singapore inte var så bra även om de lyckades sälja fler lastbilar i 

jämförelse med året innan. 

År 2009 halverades antalet registrerade lastbilar i Singapore till 748 (1571) st och utav dessa 

lyckades Scania sälja 81 (93) lastbilar vilket ledde till att Scanias marknadsandelar ökade till 

11 % (6 %) Landets BNP var oförändrad från året innan, dvs. 0,252 biljoner dollar medan 

Scania koncernens resultat hade minskat till 1129 (8890) miljoner kr. Trots att finanskrisen 

slog till och lastbilsmarknaden halverades lyckades Scania sälja nästan lika många lastbilar 

som året innan, samt att marknadsandelarna nästan fördubblades. Detta gör att Scanias 

marknadsföring i Singapore år 2009 var väldigt bra och lönsam. 

År 2010 minskade antalet registrerade lastbilar till 705 (748) st, trots att asiatiska marknaden 

hade ökat kraftigt. Scania lyckades sälja 79 (81) lastbilar, vilket ledde till att de behöll samma 

marknadsandelar som året innan, dvs. 11 %. Landets BNP hade ökat till 0,292 (0,252) biljoner 
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dollar och Scania koncernens resultat hade också ökat till 9103 (1129) miljoner kr. Deras 

marknadsföring i Singapore år 2010 var mindre bra då lastbilsmarknaden minskade och 

Scania hade större budget för marknadsföring. Trots detta lyckades de nästan sälja lika 

många lastbilar som året innan och därmed behålla samma marknadsandelar. 

Hoo Hee Hean valde att ge Scania Singapore en sjua för deras marknadsföring då företaget 

har funnits där under fem års tid och på så kort tid lyckats erhålla 11 % i marknadsandelar, 

trots den hårda konkurrensen med billigare lastbilstillverkare. 

 

Övrigt 

I övrigt har Scania idag världens största förartävligt vilket visar hur stort och välkänt Scanias 

varumärke är världen över. Deras lastbilar är attraktiva bland kunderna och det är hög 

yrkesstatus att äga eller köra en Scanialastbil. En annan faktor som visar hur starkt Scanias 

varumärke är, att de kan ta ut högre priser än konkurrenterna då deras lastbilar erbjuder 

andra förmånliga fördelar. Slutligen har inte företaget haft negativa siffror i årets resultat på 

över 70 år, vilket visar hur starkt och välkänt varumärket är. 
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6. Slutsats 

I detta avsnitt kommer det att presenteras en slutsats utifrån studiens syfte och 

problemformuleringar samt den teoretiska referensramen och data. Vidare kommer det att 

presenteras en avslutande diskussion och en kritisk granskning av studien samt förslag till 

vidare forskning. 

 

Då de flesta forskare, (Hollensen, 2011; Levitt, 1983; Vrontis & Vronti, 2004; Ryan Jr, J.K. & 

Griffith, D.A. & White D.S, 2003; Vignali, 2001; Theodosio & Leonidou, 2003) menar att 

företagen antingen standardiserar eller anpassar dess marknadsföringsstrategi arbetar 

Scania med en kombination av både en standardiserad och anpassad 

marknadsföringsstrategi. Frågan är inte vilken strategi de väljer utan till vilken grad dessa 

tillämpas och kombineras. Utifrån studien kan vi konstatera att Scania anpassar och 

standardiserar dess marknadsföringsstrategi i olika grader i respektive land. Det som 

standardiseras är Scanias kärnvärden, varumärke och riktlinjer medan det som anpassas är 

priset, produkten, påverkan, events etc. för att anpassa sig till de externa faktorerna i 

respektive land. Detta tyder på att Levitts (1983) & Vrontis (2003) teori om att de fyra P: na 

standardiseras kan falsifieras då Scania väljer att anpassa dessa till respektive marknad. 

Varje marknad har olika externa faktorer som påverkar företagens marknadsföringsstrategi 

som t.ex. kultur, lagar, regler, teknologi, miljö, världsekonomin, etc. Dock har vissa faktorer 

större inverkan på företagen än andra. De tre marknadsförhållandena som påverkar 

standardiseringsbeslutet är kulturella skillnader, ekonomiska skillnader och skillnader hos 

konsumenternas uppfattning, vilket i sin tur påverkar acceptansen av standardiserade 

produkter. Det är alltså de externa faktorerna som leder till att Scania inte kan standardisera 

dess marknadsföring till 100 % och som tvingar företagen att anpassa deras marknadsföring 

till en viss grad. Enligt Vrotis & Vronti (2004) skapar ett företag sig konkurrensfördelar 

genom att använda både anpassning- och standardiseringsstrategin, vilket vi instämmer med 

utifrån vår undersökning. 
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Utifrån studien ser vi att tre av fyra länder använder en mer anpassad 

marknadsföringsstrategi förutom Argentina som använder en mer standardiserad strategi.  

I början när ett företag tar sig in i ett land, gäller think and act global (högre grad av 

standardisering) för att få ut varumärket och dess image sedan när företaget är etablerat, 

gäller think global & act local, dvs. standardisera mindre och anpassa mer. Detta förutsätter 

att företaget är stort och multinationellt samt har ett starkt varumärke runt om i världen. Då 

Scania arbetar med långsiktiga relationer och skapar fördelar för kunderna samt att de 

bortser från de kortsiktiga ekonomiska vinningarna, vilket även Theodosiou & Leonidou 

(2003) syftar till.  

 

Vi anser att Scania Argentinas marknadsföringsstrategi är mer lönsam då de är 

marknadsledare och har under de senaste fem åren ökat i marknadsandelar från 18 % till 29 

%. Scania Brasiliens marknadsföringsstrategi anser vi också vara mer lönsam då de är 

marknadsledare samtidigt som Brasilien är Scanias största lastbilsmarknad. De har ökat i 

marknadsandelar och alltid haft en stark position inom landet, oavsett 

konjunktursvängningar. Trots den hårda konkurrensen som finns inom den Brasilianska 

lastbilsmarknaden, har Scania lyckats stärka deras position inom landet. Dessutom har 

Scania lyckats stärka deras varumärke då samtliga lastbilar i Brasilien kallas för Scania 

oavsett märke och modell. Allt detta tyder på att deras marknadsföringsstrategi är lönsam 

inom landet. 

Vi anser att Scanias marknadsföringsstrategi i Malaysia är lönsam till en viss del, dock inte i 

lika stor utsträckning som Scania Argentina och Brasilien, med tanke på att de har funnits i 

Malaysia över tio år och har 13 % i marknadsandelar. De skulle möjligen kunna sätta större 

fokus på hemsidan för att få ut mer standardiserad information till kunderna. 

Scania Singapores marknadsföring anser vi vara lönsam då de endast har funnits inom landet 

under sex års tid och har på så kort tid lyckats öka dess marknadsandelar till 11 %. Dessutom 

är lastbilsmarknaden i Singapore liten och konkurrensen stor, vilket pekar mot en lönsam 

marknadsföringsstrategi för Scania. Scania Malaysia och Singapore borde möjligtvis 

standardisera dess marknadsföring till en högre grad då de är nya i marknaden samt lägga 

mer fokus på hemsidan för att få ut Scanias varumärke och dess kärnvärden. Fördelen är 

lägre produktions- och marknadsföringskostnader, samtidigt som de stärker deras etablering 
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i marknaden. Dock vill vi påpeka att de inte bör standardisera till 100 %, utan istället ändra 

strategin, från 70 % anpassning och 30 % standardisering som de gör idag till att 

standardisera cirka 70 % och anpassa till cirka 30 %. Den största skillnaden mellan 

kontinenterna är att de har två olika marknadsstorlekar samt att Scania har varit etablerat 

en längre tid i Sydamerika än vad de har varit i Asien. Detta är en anledning till varför Scania 

har fler marknadsandelar i Sydamerika samt att de klarar eventuella lågkonjunkturer bättre 

än Scania i Asien. 

Vi vill även tillägga att generaliseringen kring standardisering och anpassning endast berör 

lastbilsmarknaden. 

 

Ett tydligt samband som vi har påträffat under studien är att ett lands BNP har en stor 

inverkan på Scanias lastbilsförsäljning. Ju starkare BNP ett land har, desto mer kapitalstarka 

är landets invånare vilket leder till att de konsumerar mer. Då Scanias lastbilar har ett högre 

pris än andra lastbilstillverkare samt erbjuder andra långsiktiga fördelar som t.ex. sänkta 

totalkostnader för kunden. Leder detta ofta till att mer kapitalstarka konsumenter väljer 

Scanias lastbilar framför andra tillverkare även om priset skiljer sig på respektive marknad. 

Vidare menar vi att det finns ett samband mellan ett starkt BNP och försäljningen av Scania 

lastbilar. 

 

I övrigt har Scania idag världens största förartävligt vilket visar hur stort och välkänt Scanias 

varumärke är världen över. Deras lastbilar är attraktiva bland kunderna och det är hög 

yrkesstatus att äga eller köra en Scanialastbil. En annan faktor som visar hur starkt Scanias 

varumärke är, att de kan ta ut högre priser än konkurrenterna då deras lastbilar erbjuder 

andra förmånliga fördelar. Slutligen har inte företaget haft negativa siffror i årets resultat på 

över 70 år, vilket visar hur starkt och välkänt varumärket är. 

 

6.1 Avslutande diskussion 

Det har varit en intressant studie där vi har kommit i kontakt med en världsledande 

lastbilstillverkare. Det har varit intressant att studera hur flera olika forskare har resonerat 

kring anpassning och standardisering, där de oftast menar att företagen antingen 

standardiserar eller anpassar dess marknadsföring. Utifrån vår studie kan vi konstatera att så 
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är inte fallet, Scania väljer att kombinera en standardiserad och anpassad 

marknadsföringsstrategi. Dock vill vi inte förkasta det som den tidigare forskningen yrkar till, 

utan det finns de företag som endast standardiserar dess marknadsföring eller endast 

anpassar den. Det beror på marknadens utveckling och hur de externa faktorerna ser ut och 

till vilken grad de påverkar företagen. Visserligen finns det produkter som t.ex. Coca Cola 

som har lättare att standardisera dess marknadsföring medan andra produkter är lättare att 

anpassa. Slutligen vill vi tillägga att vi endast har undersökt Scania lastbilarnas 

marknadsföring vilket innebär att vi endast generaliserar slutsatsen kring lastbilsmarknaden. 

Idag är Scania i Sydamerika en större aktör än vad de är i Asien, dock finns det en möjlighet 

att Asien blir den nya stora marknaden för Scania, då de idag investerar väldigt mycket på 

Indien och Kina som är två stora marknader. 

6.2 Kritisk granskning 

Under studien har vi valt att använda oss av en fallstudie och denna kan kritiseras genom två 

frågor: 

 Är fallet representativt? 

 Går det att generalisera studien? 

Det betyder att man måste vara försiktig med de slutsatser som dras, då slutsatserna kan ses 

som antydningar och får kanske värde först när det finns andra antydningar som pekar åt 

samma håll och som inhämtas genom andra forskningsmetoder. (Ejvegård 2009) 

 

Vi tror att vår studie är representativ för lastbilstillverkande multinationella företag då 

Scania är ett stort och framgångsrikt företag världen över. Vilket även leder till att vi kan 

generalisera vår studie. Dels för att vi har använt oss av kvalitativa ansatser som har lett till 

att vi har fått en djup i studien samt kompletterat detta med kvantitativa ansatser för att öka 

studiens trovärdighet. 

 

6.3 Vidare forskning 

Enligt vår slutsats som tyder på att Scania har lättare att sälja lastbilar i länder med starka 

ekonomier skulle det vara intressant med en forskning kring Scanias etablering i BRIC-

länderna (Brasilien, Ryssland, Indien och Kina), då dessa är starka ekonomier. Med detta 
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menar vi att utföra en undersökning kring Scanias position på dessa marknader.  

En annan marknad med tillväxtmöjligheter är mellanöstern som har en stark utveckling då 

det bland annat sker en stor uppbyggnad av länderna och där oljeindustrin genererar ett 

stort transportbehov trots den politiska oron. 
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Bilaga 1 – Intervjufrågor till Monica Sellmeister Bueno, Alejandro Pazos och Hoo Hee Hean 

Respondent 

1st what is your position within the company? 

2nd How long have you been working with the company? 

3rd How many are working with advertising/marketing Scania in your country? 

General 

1st why do you think that Scania choose to establish the company in your country? What's 

the motive? 

2nd How do you advertise Scania in your country. What marketing strategies do you use and 

why? 

3rd Do you adapt or standardize your marketing, how and why? 

4th What audience do you turn to with your advertise and how?  

5th Who are your competitors and how do you differentiate yourselves from them? 

6th What is your greatest competitive advantages? And what do you do to achieve 

competitive advantages? 

7th How do you experience advertising? Do you see it as an investment or an expense? 

8th Do you know of relationship marketing? If yes, do you use it and how? 

9th What are the obstacles in the establishment in your market and how do you do 

overcome them? 

10th Do you constantly inform your customers about new and interesting activities? How do 

you do it? 

11th How important is your website and how do you think that it is perceived? 

12th How does the law of the country affect the marketing in the company? Is there other 

external factor that affects marketing such as the environment, culture etc? 

13th How do you know if the marketing in the country is successful or not and how do you 

measure it? 

14th Who manages the marketing of the country, do you or those in Sweden decides? 

15th How do you handle your dissatisfied customers, how do you know if you have 

dissatisfied customers? 

16th Do you participate in different events where you can share new ideas? 
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17th How successful do you think the establishment in your country has been, on a scale of 1 

to 10? 1 is low, 10 is high. Motivate. 

18th What is your view on the company's future in the country? 

 

Bilaga 2 – Intervjufrågor till Stefan Lindblom 

Om respondenten 

1. Vad har du för position inom företaget? 

2. Hur länge har du jobbat på Scania och med marknadsföringen? 

3. Hur många arbetar med marknadsföring på Scania i Södertälje respektive övriga världen? 

 

Allmänna frågor, frågorna nedan avser länderna Argentina, Brasilien, Malaysia och 

Singapore. 

1. Vem är det som beslutar om marknadsföringen i respektive land och varför? Har något 

land mer att säga till om marknadsföringen? 

2. Varför är marknadsföringen viktig för företaget? 

3. Hur mäter ni lönsamheten i marknadsföringen i respektive länder, tittar ni på nyckeltalen 

eller andra siffror som t.ex. antalet sålda fordon? 

4. Vilka faktorer påverkar valet av marknadsföringen? 

5. Hur marknadsför ni Scania i respektive länder, anpassar eller standardiserar företaget 

marknadsföringen, vad standardiserad respektive anpassas och varför? 

6. Hur många procent standardiserar respektive anpassar Scania marknadsföringen i 

respektive länder? 

7. Finns det andra externa faktorer som t.ex. kulturer, lagar, miljö, teknologi, konkurrens etc. 

som påverkar standardiseringen eller anpassningen av marknadsföringen? 

8. Har världsekonomin påverkat er marknadsföring de senaste fem åren, varför? 

9. Hur ser era marknadsföringsstrategier ut för respektive land? 

10. Hur viktig anser ni att er hemsida är och varför? 

11. Använder ni er av relationsmarknadsföring, hur? 

12. Hur informerar ni kunderna om nya aktiviteter och nyheter samt hur sprids detta? 

13. Hur mäts kundtillfredställelsen? 

14. Vilka länder satsar ni mest resurser på när det gäller marknadsföringen och varför? 
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15. Hur framgångsrikt anser ni att etableringen i respektive land är från skala 1-10, 

motivera? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


