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Sammanfattning  

Titel:Standardisering VS Anpassning och korrelationen till lönsamhet. En flerfallstudie om 
hur anpassningsgraden av marknadsstrategier påverkar prestation.   
Ämne: Företagsekonomi / Magisterprogrammet i internationellt företagande 
 Författare: Cecilia Melki och Paola Rashid 
Handledare: Curt Scheutz och Jurek Millak 
Nyckelord: Marknadsföring, marknadsstrategier, anpassning, standardisering, 
marknadsandelar, FMGC.  
Syfte: Studien syftar till att undersöka förhållandet mellan standardisering och anpassning. 
Detta genom att undersöka prestationen för olika marknadsstrategier beroende på 
anpassningsgrad samt omvärldsfaktorer.  
Problemformulering: Hur korrelerar anpassningsgraden för marknadsstrategier till 
prestation? 
Metod: Kvantitativ och kvalitativ metod har används i första hand för att angripa vår 
problemformulering. Valet av ansats är viktigt för att kunna avgöra lämplig analysmetod. Det finns 
sedan två sätt att mäta hur verkligheten ser ut och det är genom induktion och deduktion. För att få en 
bra överskådlig bild har fallstudie varit en utmärkt val. Flerfallstudier består av flera fall och avsikten 
med en sådan studie är att få fram det säregna med huvudfallet genom att jämföra med andra fall. 
Dessa utgör vår population och därmed måste ett urval göras för att det inte skall bli för stort och det 
måste rymma inom vår tidsram. Totalt har 1102 produkter undersökt för sju olika varumärkena i tio 
länderna. 
Teorier: Lönsamhet och prestation är av stor vikt i uppsatsen eftersom beslutet för om en 
marknadsföringsstrategi ska standardiseras eller anpassas kommer i slutändan ned till den ekonomiska 
vinsten för företaget. Det finns tre övergripande synsätt, total standardisering, total anpassning eller att 
använda en mix av dessa. Vi har använt oss av AdaptStand process modellen, och det beror på att 
modellen visar hur företag bör gå till väga vid utformning av marknadsstrategier. Modellen är en 
kombination av standardisering och anpassning och utgör ett hjälpmedel för att finna vilken grad en 
strategi ska anpassas/standardiseras. Marknadsmixen, de fyra P:na, har haft en ledande roll i 
uppsatsen. Dock föll ett av P:na bort och det var plats. Anledningen till detta var på grund av att det 
var svårt att få tag på informationen som behövdes för att det skulle vara relevant för att besvara 
problemformuleringen.  
Slutsatser: För att man ska vara lönsam måste man finna en balans som är tillåten mellan 
marknaden man vill etablera sig i samt företagets kärna. man kan inte tillämpa en 
marknadsstrategi fullt ut, dvs. med en total anpassning eller total standardisering. Man måste 
visa för den nya marknaden att man tar hänsyn till deras behov och omständigheter samtidigt 
ska man inte ge för mycket av vad som kärnan i ens eget företag. Kärnan kan vara namnet, 
logo, produkterna, förpackningarna osv. Man måste hitta en balans som fungerar för båda 
parter om man vill vara långvarig och lönsam på den nya marknaden och slå igenom som en 
världsprodukt.  
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Abstract  

Title: Standardization VS Adaptation and correlation to profitability. A multi-case study on 
how the adaptation degree of marketing strategies affects performance 
Subject: Business Administration/Masters in International Business  
Course: Master thesis, 30 credits  
Authors: Cecilia Melki and Paola Rashid  
Supervisors: Curt Scheutz and Jurek Millak 
Keywords: Marketing, marketing strategies, alignment, standardization, market share, FMGC 
Objective: This study aims to examine the relationship between standardization and 
adaptation. This by examining the performance of different marketing strategies depending on 
the degree of adaptation and environmental factors 
Problem formulation: How to correlate the degree of adaptation marketing strategies to 
performance? 
Methodology: Quantitative and qualitative methods have been used primarily to attack our problem. 
The choice of approach is important to determine the appropriate method of analysis. There are then 
two ways to measure the reality and it is through induction and deduction. To get a good overall 
picture this methodology an excellent choise for our case. More Case Studies consists of a number of 
cases and the purpose of this study is to seek out the peculiarity of the main case by comparing with 
other cases. These are our population and therefore a choice hade to be made and that was to make 
sure that the population become too large and it must fit within our time frame. A total of 1102 
products were investigated for seven different brands in ten countries. 
Theories: Productivity and performance are of great importance in the essay because the decision of 
whether a marketing strategy to standardize or adapt will ultimately down to the economic benefit for 
the company. There are three general approaches, total standardization, overall adjustment, or to use a 
mix of these. We have used the AdaptStand process model, and it is because the model shows how 
companies should design there marketing strategies. The model is a combination of standardization 
and adaptation, and as a tool for finding the degree to which a strategy will be adapted / standardized. 
Marketing mix of the four P's hade a leading role in the essey. However, one of the P´s fell away and 
there was place. The reason for this was because it was difficult to obtain information needed for it to 
be relevant to answer the problem formulation. 
Conclusions: In order to be profitable you have to find a balance that is allowed between the 
market they want to establish themselves in and the company's identity. You can not use a 
marketing strategies in full use which a total adaptation or total standardization. You have to 
show for the new market that the company takes their needs and circumstances in to 
consideration at the same time the companies should not give too much of what is their 
identity. The identity may be such as the name, logo, products, packaging and so on. One 
must find a balance that works for both parties if you want to be a lasting and profitable 
company in the new market and to make it as a world product. 
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1. Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Världen krymper, de senaste decennierna har det internationella affärsklimatet dramatiskt 
globaliserats som ett resultat av: liberalisering av handelspolitik, ökad stabilisering av 
monetära transaktioner, uppkomsten av regional ekonomisk integration, oavbrutna flöden av 
varor till följd av relativt fredliga förhållanden i världen och revolutionerande framsteg inom 
transport-, kommunikation- och informationsteknologier (Czinkota och Ronkainen 2001 från 
Theodosiou och Leonidou 2003). I och med dessa förändringar suddas de nationella gränserna 
ut och banar väg för en hård konkurrens mellan företag av olika storlekar, branscher och 
nationaliteter (Craig och Douglas 1996). Med andra ord global konkurrens.  

Levitt (1983) drog igång debatten kring om strategier ska standardiseras. Han menar att den 
globalisering som sker medför att de nationella kulturella skillnaderna får en mindre betydelse 
och möjliggör för företag att standardisera. Levitt (1983) som anses extrem i sitt synsätt, 
argumenterar för att företag ska agerar som om hela världen, eller de största regionerna är en 
enda enhet. Där globala företag säljer samma sak på samma sätt överallt, utan lokal 
anpassning. De företag som tillämpar en sådan global/standardiserad strategi kommer träda 
fram som vinnarna. Andra forskare menar däremot att trots globaliseringen så består 
avgörande skillnader mellan marknader vilket företag måste ta hänsyn till för att lyckas 
(Vrontis 2003; Quelch och Hoff 1986; Solberg 2000; Wind 1986). De olika synsätten att se på 
strategier redogörs i mer detalj i teoriavsnittet.  

Rugman och Hodgetts (2001) som argumenterar för att globala/standardiserade strategier är 
en myt tar upp följande exempel om hur det gick för Walt Disney när de använde en så kallad 
global strategi för att etablera sig i Frankrike: 

“… company officials were certain that Euro Disney would be a major success. They were quite 
wrong.11From opening day there were problems with the operation, as the company tried to implement a 
global strategy rather than a local one that accommodated the needs of Europeans. One of the problems was 
that workers were required to speak English at meetings, even if most people in attendance were French. 
Another was that liquor was not sold in the park, although many visitors were accustomed to having a drink 
with lunch or dinner. A third was that many of the exhibits and rides did not have a local theme, they were the 
same as those in Disneyland USA and thus did not appeal to Europeans. A fourth was that labor policies were 
at odds with worker expectations, resulting in 3000 employees leaving over pay and working conditions within 
a month of opening day. By 1994, after heavy losses, Euro Disney was in such poor shape that some observers 
believed that it would be shut down. Forced to reevaluate its approach, however, the company began making a 
series of changes, abandoning its global approach, and substituting one that appealed to local tastes. The 
name of the park was officially changed to ‘Disneyland Paris’ and the company started to stress the regional 
origins of the fairy tale characters. In addition, the firm began creating European-specific attractions such as 
history movie shows and a science fiction tour based on Jules Verne’s stories; the rules and regulations 
governing employee behavior were radically altered; and the services provided in the park, including the 
serving of alcoholic beverages, were changed to reflect local tastes. Today Disneyland Paris is profitable and 
local anti-Disney hostility is all but gone. The firm has come to realize that what works well in the US cannot 
be directly transported overseas, as seen by its new regionally-focused strategy.” (Rugman och Hodgetts 
2001, sid 336). 
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Forskningen inom området är full med anekdoter som denna om Walt Disney (t.ex. Coca-cola, 
Satchi & Satchi (Rugman och Hodgetts 2001, Black and Decker, Parker Pen company, 
Henkel (Quelch och Hoff (1986) Hoover, Revlon, Outboard Marine Corporation och Komatsu 
(Levitt 1983)). Anekdoterna visar hur företag misslyckas med att ta hänsyn till de unika 
omständigheter som råder på den enskilda marknaden. Det gemensamma för anekdoterna är 
att de visar på att företag som försöker använda sig av globala/standardiserade strategier 
misslyckas till fördel för lokala/anpassade strategier. Innebär det att strategier måste anpassas 
fullständigt till varje marknad? Svaret är nej! Percy Barnevik, dåvarande ordförande och VD 
för ABB beskriver sammanhanget mellan standardisering/globalisering och anpassning/ 
lokalisering i en intervju från år 1991: 

”The vast majority of our businesses – and of most businesses – fall somewhere between 
the superlocal and the superglobal…You want to be able to optimize a business globally – 
to specialize in the production of component, to drive economies of scale as far as you can, 
to rotate managers and technologists around the world to share expertise and solve 
problems. But you also want to have deep local roots everywhere you operate – building 
products in the countries where you sell them, recruiting the best local talent from the 
universities, working with the local government to increase exports. If you build such an 
organization, you create a business advantage that’s damn difficult to copy” (Taylor 1991 
sid 92).  

Företag bör alltså satsa på att finna den optimala mixen av standardisering och anpassning för 
det egna företaget för att uppnå bästa möjliga resultat. Detta har visat sig utgöra en utmaning 
för forskarna. 

1.2 Problemdiskussion 
Forskningen inom standardiseringsområdet kan sägas vara uppdelad i två områden, (1) studier 
som utgår från marknadsstandardisering och lönsamhetsscenarion samt (2) studier som berör 
hem – värd landet (intramarket) eller marknader inom samma region (intermarket) (Kustin 
2010). Denna studie kommer att beröra det tidigare. 

Theodosiou och Leonidou (2003) fann i en genomgång av litteraturen inom området att 
forskningen karaktäriseras av betydelselösa, motsägelsefulla och i viss grad förvirrande fynd 
som orsakas av olämpliga föreställningar, bristfälliga metoder och svaga analytiska tekniker. 
Exempel på de motstridiga fynden illustreras här med hjälp av Kustin och Shoham. Kustin 
(2010) fann att standardisering av marknadsmixen (program) har en positiv effekt på 
företagens vinst, process hade en positiv effekt på vinsten även om denna korrelation var låg. 
Shoham (2003) däremot fann att anpassning av produkt hade en positiv effekt på vinsten, pris 
och annonsering hade ingen påverkan och att standardisering av distribution hade en negativ 
påverkan. 

Dow (2006) studerade företagens fallenhet för att under- eller överanpassa strategier. Han 
menar att forskare bygger normativa modeller på hur de största företagen agerar, som om det 
vore det bästa sättet, vilket resulterar i att forskningen blir missvisande. Han fann att företag 
systematiskt underanpassade strategier. Att forskare inte tar detta i beaktan kan vara orsaken 
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till de motstridiga och förvirrande resultaten inom området Schilke, Reinmann och Thomas 
(2009). 

Birnik och Bowman (2007) genomförde en liknande litteraturgenomgång som stödjer 
Theodosiou och Leonidou (2003) fynd. De menar att forskningen inom området behöver en 
starkare teoretisk grund, starkare kopplingar till litteratur angående strategier, fler kvalitativa 
studier, att forskare behöver ta fram instruktioner för managers, fler marknadsföringsmix 
komponenter behöver undersökas, påverkan på lönsamhet behöver utredas, fler geografiskt 
sprida studier, servicesektorn behöver studeras mer samt bör kvaliteten på implementeringen 
av standardisering undersökas. 

Forskningen inom området för standardisering och anpassning av internationella strategier har 
pågått sedan 60-talet (Jain 1989). Trots fyra decennier av forskning finns det alltså inget svar 
på hur standardisering eller anpassning av marknadsstrategier relaterar till lönsamhet.   

1.3 Problemformulering 
Kärnan i debatten kring standardisering/anpassning av internationella strategier är frågan om 
hur långt, om överhuvudtaget, är det lämpligt att utforma, marknadsföra och leverera 
standardiserade produkter och tjänster över nationella gränser (Segal-Horn 1996). Ämnet är 
föga kontroversiellt men ännu återstår det att koppla standardisering/anpassning till lönsamhet 
(Kustin 2010). Relativt få studier har fokuserat på att undersöka hur anpassningsgraden för 
marknadsstrategier påverkar lönsamheten. Utöver det har mycket få studier inkorporerat 
flertalet av de faktorer som påverkar besluten för anpassningsgraden (Theodosiou och 
Leonidou 2003). Hur denna studie förhåller sig till lönsamhet och prestation diskuteras i 
teorikapitlet.  

Studiens problemformulering lyder: hur korrelerar anpassningsgraden för marknadsstrategier 
till prestation? 

1.3.1 Frågeställningar 
• Hur påverkas anpassningsgraden av olika omvärldsfaktorer i hårvårdbranschen? 

• Hur bör varumärken anpassas för att generera bäst lönsamhet?  

1.4 Syfte 
Studien syftar till att undersöka förhållandet mellan standardisering och anpassning. Detta 
genom att vi skall granska prestationen för olika marknadsstrategier beroende på 
anpassningsgrad samt omvärldsfaktorer.  

1.5 Förväntat resultat 
Lönsamheten för företagen beror dels på hur väl de uppnår skalfördelar men även hur väl de 
tillfredställer konsumenternas behov. Därför ser vi att det finns fördelar både för 
standardisering som anpassning. Vi tror att den bästa lönsamheten återfinns någonstans 
mellan de två polerna, standardisering och anpassning, där den mest lönsamma 
anpassningsgraden bestäms av produktens egenskaper och villkoren på den lokala marknaden. 
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1.6 Förväntat bidrag 
Bland de 36 studier som Theodosiou och Leonidou (2003) undersökt fann de att, med några få 
undantag, det inte fanns någon studie som undersökt prestation som inkorporerade de faktorer 
som påverkar lämpligheten i anpassningen. Vårt bidrag till forskningen är just detta, att 
inkorporera kvaliteten på anpassningen i jämförelsen till prestation. 

1.7 Avgränsningar 
Vi har avgränsat oss till Fast Moving Consumer Goods (FMCG)1. Dessa tenderar att ha en 
mer kulturell förankring jämfört med bland annat teknologiska produkter och produkter som 
används utanför hemmet så som bilar och kreditkort. Vidare är inte FMCG - varor lika 
mottagliga till skalekonomier inom tillverkning och F & U som tv-apparater och bilar (Quelch 
och Hoff 1986). Detta bidrar till att göra FMCG till ett intressant område att studera i studien 
då skalekonomier i marknadsföringen blir en central del. Vidare är studien avgränsad till 
marknader inom den Europeiska unionen för att minimera skillnader i lagar och regleringar. 
Studien är begränsad till hårvårdsbranschen, samt de tre produktkategorierna schampo, 
balsam och 2-i-1 produkter, detta på grund av tidsbrist. Studien har även avgränsats till att inte 
behandla omvärldsfaktorerna; lagar och regleringar samt ledarskap. 

                                                 
1 1 FMCG innebär dagligvaror som exempelvis läskedrycker, toalettartiklar, matvaror etc. Dessa varor är så 
kallade lågengagemangs produkter, en konsument spenderar lite tid och kraft vid inköp av dessa varor 
(Mujamdar 2004).kallade lågengagemangs produkter, en konsument spenderar lite tid och kraft vid inköp av 
dessa varor (Mujamdar 2004). 
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I detta kapitel förklaras samt motiveras val 
av metod.  

I teoridelen redovisas de teorier som är 
relevanta för studien och som senare 
kommer att ligga till grund för analysdelen 
tillsammans med empirin.  

I empiri kapitlet redovisas en 
sammanställning av den insamlade empirin. 
Empirin består av marknadsanalyser samt 
anpassningsgraden för länderna respektive 

   

I detta kapitel kommer empirin med den 
teoretiska referensramen som grund att 
analyseras. 

I det avslutande kapitlet redogörs studiens 
slutsats i korthet.  

I inledningen introduceras läsaren till 
problembakgrunden följt av problemdiskussionen, 
problemformuleringen samt uppsatsens syfte. 
Kapitlet avslutas med det förväntade resultatet 
och studiens avgränsningar. 
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2 Metod 
I detta avsnitt redovisas undersökningsmetodiken för studien. Vald metodik förklaras och 
motiveras samt diskuteras de metodproblem som uppstår i och med valet av metod.   

2.1 Kvantitativ och kvalitativ 
Att definiera valet av ansats är viktigt för att kunna avgöra lämplig analysmetod. De 
vanligaste ansatserna är kvantitativ samt kvalitativ ansats (Larsen 2009 s.22). 

Den kvantitativa ansatsen kännetecknas som mätbara, statistiska bearbetningar och analys 
metoder (Patel och Davidson 2003, s.14). Dessa kallas ofta för hård data (Larsen 2009, s. 22). 
En stor fördel med den kvantitativa ansatsen är att datainformationen kan begränsas till det 
som anses intressant för studien (Larsen 2009, s. 25-26). Nackdel med den kvantitativa 
ansatsen är att det finns en risk att det blir en stor data överlastning på grund av att forskarna 
har tagit hänsyn till alltför många variabler och faktorer. Detta kommer i sin tur leda till att 
analysdelen kommer bli allt för komplex (Denscombe 2009, s.364).  

I en kvalitativ ansats ligger fokus på mjukdata som exempelvis kvalitativa intervjuer och 
tolkande analyser (Patel och Davidson 2003, s.14). Kvalitativ data är oftast icke siffermässig 
data, till skillnad från de kvantitativa (Larsen 2009, s. 22). Den största fördelen med 
kvalitativa studier är att en djupare förståelse för fenomenet kan uppnås (Larsen 2009 s.27). 
Nackdelen men denna ansats är att datainsamlingen blir mindre representativ och att det blir 
svårare att fastställa i vilken utsträckning den detaljerade djupstudien av relativt få enheter går 
att generalisera till andra liknande enheter (Denscombe 2009 s.399).  

Vi kommer att använda oss utav både en kvantitativ och kvalitativ ansats. Båda metoderna har 
svagheter och genom att tillämpa båda metoderna kan svagheterna i den ena metoden vägas 
upp av de starka sidorna hos den andra metoden (Larsen 2009, s. 28). Vår datainsamling 
består av både hård- och mjukdata. Den hårda datan utgörs av marknadsstorlekarna, 
marknadsandelarna samt anpassningen. Den mjuka datan utgörs av vissa delar i 
marknadsanalysen. När anpassningsgraden har tagits fram har mjuka data i form av utseenden 
på produkter m.m. ombildats till hårda data.  

2.2 Induktion och Deduktion  
Det finns två sätt att mäta hur verkligheten ser ut dessa två är induktiv- och deduktiv ansatser 
(Jacobsen 2002 s.34).  Forskarens uppgift är att relatera teori och verklighet till varandra 
(Patel och Davidsson 2003 s.23). En deduktiv ansats utgår från teorin för att sedan tolka 
empirin, alltså en härledning från det generella till det konkreta. Nackdelen med den 
deduktiva ansatsen är att forskaren kan avgränsa datainsamlingen och gå miste om 
betydelsefull information.  

Den induktiva ansatsen utgår ifrån empiri till teori. Alltså dras generella slutsatser från det 
enskilda, alltså den insamlade empiriska datan i en studie. Fördelen med denna ansats är att risken 
för att utesluta betydelsefull data minskar (Jacobsen 2002 s.35). Vår studie lutar mer mot en 
deduktiv ansats då vi grundar empiriinsamlingen på tidigare studier, teorier och modeller.  
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2.3 Flerfallsstudie 
Flerfallstudier består av flera fall och avsikten med en sådan studie är att få fram det säregna 
med huvudfallet genom att jämföra med andra fall. Genom flerfallstudier får forskare fram det 
unika i de olika fallen men samtidigt fokusera på fallens likheter och olikheter (Johannessen 
och Tufte 2003, s. 57). Vi har valt att använda en flerfallsstudie för att jämföra flera fall av 
anpassning på marknader i jämförelse mot prestation. Detta delvis för att se hur olika 
varumärken agerat på samma omvärldsfaktorer samt för att se hur kvaliteten på anpassningen 
påverkar prestationen. Vid användningen av en fallstudie skulle det senare inte gå att 
undersöka då flera anpassningar i relation till samma omvärldsfaktorer inte skulle ha 
undersökts. 

2.4 Population  
Vår population i studien består av multinationella varumärken. Detta då vi avser att mäta 
anpassningsgraden för varumärken, denna varierar beroende på de förutsättningar som finns 
på marknader. Vår population består även utav länder som är medlemmar i den Europeiska 
Unionen. Vi har valt att begränsa vår population till dessa länder för att begränsa skillnaderna 
som kan uppkomma i lagar och regleringar och därigenom minska komplexiteten av studien. 

2.5 Urval  
Urvalet är baserad på strategiska - och bekvämlighetsurval (Trost 2001). Urvalet för länderna 
består av följande tio; Storbritannien, Spanien, Portugal, Bulgarien, Sverige, Tyskland, Italien, 
Grekland, Danmark och Nederländerna. Dessa länder valdes då vi förstår språket i dessa 
länder eller kan få hjälp att översätta språket om andra hjälpmedel inte fungerar 
tillfredställande. Urvalet av företag består av Unilever, Procter & Gamble, L’Oreal och 
Beiersdorf. Valet av företag baseras på vår tidigare kännedom om företagens varumärken 
samt att de är bland de största FMCG- företagen. Dessa företag är så kallade ”house of 
brands2” respektive ”brand houses3” som har flera varumärken inom samma bransch. Vid 
urvalet av varumärken har därför följande kriterier ställts; (1) varumärket får inte vara ett 
masterbrand som innehåller flera underkategorier av varumärken; (2) varumärket måste vara 
representerat på en stor majoritet av valda marknader. Utifrån detta valdes följande 
varumärken: Head & Shoulders, Clairol Herbal Essence, Pantene, Nivea, Dove, Garnier 
Fructis och Elvital. Vi kommer även att begränsa oss till hårvårdssektorn, mer specifikt till tre 
produktkategorier; schampo, balsam och 2-i-1 produkter. Detta på grund av tidsbrist. Totalt 
har 1102 produkter undersökt för de sju varumärkena i de tio länderna.   

2.8 Tillvägagångssätt  
Vi inledde uppsatsen med att vi hade läsa relevanta vetenskapliga artiklar för att få en 
förståelse för ämnet samt sätta upp ett syfte för studien. Efter det tog vi hjälpa av databasen 
passport GMID för att bestämma vilken bransch som ska undersökas samt urvalet av 

                                                 
2 Ett ”house of brands” innebär att ett företag har flera varumärken som inte associeras till varandra via 
varumärkesnamnet (Aaker och Joachimsthaler 2002). 
3 Ett ”brand house” innebär att ett företag har flera varumärken som associeras till varandra via 
varumärkesnamnet, exempel på detta är GEs varumärken; GE Appliances, GE Plastics samt GE Capital (Aaker 
och Joachimsthaler 2002). 
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marknader. Detta följdes av empiri insamlingen, dessa data analyserades sedan för att få fram 
svar på våra frågeställningar.  

2.2 Operationalisering  
I studien kommer anpassningen av varumärken att jämföras mot marknadsandelarna samt 
marknadsanalyser över hur marknaderna, detta för varje land. Marknadsandelarna för år 2004 
till 2011 samt marknadsanalyserna över åren 2009 - 2014 är tagna från databasen passport 
GMID. 

Anpassningen har delats upp efter de fyra P:na produkt, pris och påverkan samt plats. Plats 
kommer däremot inte att undersökas på grund av svårigheter att ta fram data för denna.  

Anpassningen är som sagt uppdelad efter de tre P:na; produkt, pris samt påverkan. Dessa i sin 
tur består av flera variabler. Produkt utgörs av produktutbud, produktbeskrivning, förpackning 
och etikett. Produktbeskrivningen i sin tur utgörs av språket som använts för beskrivningen, 
produktnamnet samt de egenskaper som produkten har. Med egenskaper menas vilket resultat 
eller problem som produkten löser vid användning. Förpackning utgörs av storlekarna som 
finns på marknaden samt färgen och formen på förpackningen. Etikett utgörs av språket för 
informationen, språket för produktnamnet samt den visuella illustrationen och färgen på 
etiketten.  

Påverkan utgörs av varumärkets namn, logo, ambassadörer, slogan, reklam modeller, 
webbaserade marknadsförings kanaler samt webbsidan. Med ambassadörer menas kända 
profiler som används i marknadsföringen, dessa kan vara skådespelerskor, idrottare etc. Med 
reklam modeller menas de personer som presenteras i samband med produkterna. Valet att 
använda reklammodellerna görs då dessa personer även syns i varumärkenas reklamer på tv 
och i annonser. Då de faktiska reklamfilmerna var svåra och tidskrävande att finna för alla sju 
varumärken i alla tio länder valdes reklammodellerna som en representation för 
reklamfilmerna och annonseringen på grund av tidsbrist. Med webbaserade 
marknadsföringskanaler menas om varumärket använder nyhetsbrev, youtube, facebook, 
twitter, blogg etc för att kommunicera med konsumenterna. Hur mycket dessa används samt 
vad som publiceras har inte mätts i anpassningen. Webbsidan utgörs av den grafiska profilen, 
strukturen på webbsidan samt så kallade hår- och styling experter som används vid 
marknadsföringen av produktsortimentet.  

Priset har sammanställts genom att medelvärdena per liter för alla tre produktkategorierna; 
schampo, balsam och 2-i-1 produkter har jämförts. Det fanns små eller inga prisskillnader 
mellan produkter av samma produktkategori, storlek samt varumärke i samma webbutiker. 
Medelvärdet per liter togs fram på grund av att priset varierar mellan webbutikerna samt 
beroende på storleken på förpackningen.  

Den insamlade datan har sedan använts för att ta fram det som är standard för varumärkena. 
Alla avvikelser från denna framtagna standardisering har sedan registrerats som en anpassning, 
där varje anpassning resulterar i ett värde av ett. 
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Figur 2 Illustration över framtagningen av det standardiserade för varumärkena 

 

 

 

 

 

 

I varje land (blåa cirklarna) finns exempelvis produkter (röda prickarna) som finns i majoriteten (minst 50 %) 
av marknaderna, dessa utgör det standardiserade. Det finns även produkter som enbart finns på enskilda 
marknader eller i mindre än 50 % av marknaderna (blåa prickarna). Som illustrationen ovan visar har vi 
identifierat det standardiserade mellan länderna.  

All data har sedan sammanställts. SPSS användes för att beräkna korrelationer och signifikans. 
Datan är redovisad i empiri avsnittet och de statistiska analyserna i avsnittet med samma 
namn. En fullständig redovisning av alla värden för anpassningen finns i bilagorna. Både antal 
anpassningar samt anpassningen i procent (anpassningsgraden) per uppmät variabel finns 
redovisad i sin helhet i bilagorna.  

2.6 Datainsamling  
Datan till studien har samlats in från en rad platser. För P:et produkt har varumärkenas egna 
webbsidor för respektive land använts samt webbutikerna för att ta fram storleken på 
produkterna. För påverkan har varumärkenas egna webbsidor i respektive land, facebook och 
youtube använts. För pris har webbutiker använts för att samla in prisuppgifter. Antalet 
webbutikerna som använts varierar mellan varumärke samt land då utbudet i webbutikerna 
varierar, alla webbutikerna som kunde finnas har använts för att ta fram datan. I Tabellen 
nedan redovisas antalet använda webbbutiker.  
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Dove 6 2 X B 3 7 1 2 B X 
Garnier Fructis 3 1 1 B 3 6 5 2 X 4 
Head and shoulders 7 3 1 B 4 7 X 2 2 7 
Herbal essences 6 2 1 B X 6 4 2 B 6 
Nivea X X 1 B 2 6 3 2 1 6 
Pantene 6 4 1 B X 7 5 2 3 4 
Elvital 7 3 1 B 4 5 9 2 X 6 

 

  

 Standardiseringen 
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Då ett fåtal länder; Sverige, Storbritannien och Bulgarien inte använder euro har riksbankens 
genomsnitt för valutakursen i maj månad använts för att omvandla dessa till euro. 
Marknadsanalyserna och marknadsandelarna har samlats in från passport GDIM. 
Datainsamlingen för marknadsanalyserna pågick perioden 15/4/2011 – 20/5/2011 och för 
anpassningsgraden perioden 5/5/2011 – 10/6/2011. Eventuell data, exempelvis produkter eller 
marknadsandelar som publicerats efter dessa datum är inte inkluderade i studien.  

2.6.1 Primär- och Sekundärdata 
Datainsamling kan delas in primär och sekundärdata. Skillnaden är att primärdata är ny data 
som forskaren själv har samlat in medan sekundärdata är forskningsdata från exempelvis 
undersökningar som finns tillgängliga i bland annat böcker, rapporter och avhandlingar 
(Larsen 2009, s.25). Studiens primära data består av den information som utgör grunden för 
anpassningsgraden, alltså informationen från bland annat varumärkenas hemsidor. Den 
sekundära datan består utav marknadsanalyserna samt marknadsandelarna från databasen 
passport GMID. 

2.7 Bortfall 
I Tabellen nedan redovisas bortfallet för marknadsandelarna, webbsidan och webbutiker per 
varumärke. Detta görs för att få en enkel översikt av studiens mer omfattande bortfall. De 
enskilda bortfallen redovisas tillsammans med empirin. Här bör nämnas att då ett varumärke 
inte saluförs i ett land anses detta inte som bortfall eftersom det inte finns någon möjlighet att 
mäta något som inte finns. I Storbritannien och Spanien saluförs inte Nivea för de tre 
produktkategorierna som ingår i studien. Pantene saluförs inte i Sverige, respektive Herbal 
essences för Danmark. Varumärkena i fälten anger bortfallet. Marknadsandelar för Nivea och 
Dove saknas. Webbsidan för Elvital i Danmark gick inte att komma in på under hela perioden 
för empirinsamlingen och är därmed ett bortfall. Övriga bortfall för webbsidan har skett på 
grund av att webbsidorna för varumärkena inte finns i de länderna alternativt har vi inte 
förmått hitta dem. Vidare fann vi inga webbutiker för Bulgarien där vi kunde finna pris och 
storlekar på produkterna. I Danmark fanns Herbal Essences inte i någon av webbutikerna som 
använts. En del av varumärkena använde inte några reklammodeller på hemsidan vid 
produkterna, . Dessa redovisas i Tabellen nedan. Bortfallet för Garnier Fructis i Sverige och 
Portugal beror på att hemsidan inte kunde nås under den sista perioden av datainsamlingen.  

Tabell 1 Bortfall 

Land Marknadsandelar Webbsida Webbutikerna Reklammodeller 
Storbritannien    Garnier Fructis 
Spanien    Garnier Fructis 
Portugal  Dove   
Bulgarien  Pantene, 

Herbal Essences, 
Garnier Fructis 

Alla Garnier Fructis 

Sverige Nivea Herbal Essences  Garnier Fructis 
Tyskland     
Italien  Head & Shoulders   
Grekland     
Danmark Dove Garnier Fructis, Elvital Herbal Essences  
Nederländerna  Dove   
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2.10 Reliabilitet och validitet 
En studie bör uppfylla kraven för validitet och reliabilitet. Validitet innebär att 
datainsamlingen ska vara giltig och relevant. Reliabilitet innefattar trovärdigheten och 
tillförlitligheten (Jacobsen 2002 s.21).  

I studien används marknadsanalyser från databasen passport GMID för att få en överblick av de 
olika marknaderna. Eventuella fel i dessa analyser har en negativ inverkan på studiens reliabilitet 
om felaktiga data används. Studien har utgått från att dessa analyser är korrekta. I studien ställs 
marknadsanalyser från år 2010 mot anpassningsgraden för år 2011. Detta kan medföra en negativ 
inverkan på reliabiliteten då mycket kan hända under denna tid. Marknadsanalyserna innefattar 
vad som hänt under år 2009 men ibland även början av år 2010 och är skrivna under det första 
halvåret av 2010. Dessa marknadsanalyser försöker även förutspå vad som kommer att hända på 
marknaden i framtiden, såväl bland konsumenterna som för hur företagen generellt kommer att 
svara på förändringarna som sker på marknaden. Studien berör därför hur varumärkena anpassats 
till denna information om förändring under år 2009 men även de som förutspås fram till år 2014. 
Hur väl marknadsanalyserna stämmer kan även ställas mot de faktiskt uppmäta siffrorna över 
storleken på marknaden nästkommande år. Därmed har vi gjort bedömningen att användningen av 
marknadsanalyser från år 2009 kan användas i jämförelsen till anpassningsgraden för år 2011. 

Den största osäkerheten i studien finns i den beräknade standardiseringen mellan länderna för 
varje varumärke. Då urvalet av länder är relativt litet jämfört med alla de länder där varumärkena 
faktiskt säljs kan den beräknade standardiseringen vara missvisande. Att det förekommer bortfall 
för hela varumärken samt att visa av varumärkena inte saluförs i alla av de utvalda länderna ger en 
ytterligare negativ inverkan på reliabiliteten. Detta inverkar på beräkningen av anpassningen och 
har därmed en negativ inverkan på studiens reliabilitet. 

Vidare påverkas studiens validitet negativt då alla varumärkenas produktkategorier inte innefattas 
av studien, bland annat har hårinpackningar och stylingsprodukter exkluderats från studien. Alla 
varumärkena har dessutom inte dessa produktkategorier i utbudet. Webbutikerna har använts för 
att ta fram storlekarna på produkterna, detta påverkar reliabiliteten negativt då de fysiska 
butikerna kan ha ett annat sortiment. Kvaliteten på produkterna har inte mäts vilket ger en negativ 
påverkan på validiteten. Att mäta kvalitet är komplext och även inte möjligt i denna studie. Valet 
att enbart använda massvarumärken minskar däremot variationen i kvalitet mellan produkterna. 

För påverkan har mestadels reklam och försäljningspromotion mäts, alltså kommunikationen med 
konsumenterna. Då reklamfilmer och annonser inte kunde hittas för de flesta varumärken valdes 
reklammodellerna på hemsidan som ett substitut. Vilket har en negativ inverkan på validiteten. En 
del varumärken saknar helt reklammodeller samt kan inte anpassningen av hur reklamerna ser ut 
undersökas. Reklammodellerna talar alltså enbart om att samma orginal reklam använts som 
grund men inte exempelvis huruvida språket på musiken är annorlunda, om andra egenskaper 
framförs, delar tagits bort etc. För de varumärken som reklamfilmerna faktiskt hittades visade det 
sig dock att enbart språket anpassades på berättarrösten samt ibland språket på sången. Det visar i 
vår mening på att reklammodellerna ändå är ett bra substitut i brist på de faktiska reklamfilmerna 
och annonserna. PR undersöktes inte på grund av tidsbrist och har en negativ inverkan på 
validiteten. 
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För pris har medelvärdet av produktpriset i webbutiker använts. Detta ger även det en negativ 
inverkan på reliabiliteten då webbutikernas prisstrategi får en inverkan på varumärkets prisstrategi 
i studien. Samtidigt är det uppmäta priset i studien det som konsumenterna faktiskt betalar, till 
skillnad från det rekommenderade priset. Att studien mäter priset i webbutiker kan även vara 
missvisande då priset kan skilja sig från de fysiska butikerna där dessa troligen har sin största 
försäljningsvolym. Däremot har samma typ av försäljningsplats använts för insamlingen av 
priserna för samtliga länder vilket har en positiv inverkan på reliabiliteten. Att prisrabatter inte är 
inkluderade i studien har en negativ inverkan på validiteten. Däremot anser vi att det stärker 
studiens reliabilitet att inte använda dessa i studien. Detta då prisrabatter sker på olika produkter 
vid olika tillfällen, dessa skulle därmed inte vara tillförlitliga data ställt mot de marknadsandelar 
som mätts innan dessa prisrabatter skett. Ersättningar, betalningsperiod samt kreditvillkor som 
även ingår i pris har exkluderats ur studien. Dessa får ingen påverkan på validiteten då 
varumärkena inte erbjuder dessa. Då varumärkena som ingår i studien är massvarumärken och 
därmed har ett relativt lågt pris är det inte troligt att ens återförsäljarna erbjuder detta. Vidare 
påverkas validiteten negativt av att ett av de fyra Pina plats inte ingår i studien, då denna är en del 
av marknadsstrategierna. Studien innefattar inte faktorerna; lagar och regleringar samt ledarskap. 
Detta får en negativ inverkan på studiens validitet och reliabilitet.  

2.11 Källkritik 
Den litteratur som används i studien kommer från akademiska ”Peer reviewed” tidskrifter 
exempelvis journal of global marketing samt publicerade böcker. Stor tillförlitlighet läggs till 
de artiklar som kommer från akademiska tidskrifterna då dessa genomgått granskning. 
Publicerade böcker utses inte för samma utförliga granskning som tidskrifter och är därmed 
något mindre tillförlitliga. Därför vid användning av fakta från böcker har dessa styrkts 
genom flera källor samt egna kunskaper.  

De sekundära data som används i studien tas från Euromonitor Internationals databas; 
passport GMID. Euromonitor International är ett framgångsrikt företag som är specialiserat på 
marknadsundersökningar samt marknadsanalyser och används av flera lärosäten runt om i 
världen. Med det sagt har vi ingen möjlighet att kontrollera att dessa analyser är korrekta utan 
måste förlita oss på den kunskap och erfarenhet som företagets marknadsanalytiker och 
statistiker besitter. 
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3 Teori 
I detta kapitel kommer studiens teoretiska referensram att presenteras. Denna ligger sedan 
till grund för den kommande analysen. 

3.1 Lönsamhet och prestation 
Beslutet för om en marknadsföringsstrategi ska standardiseras eller anpassas kommer i 
slutändan ned till den ekonomiska vinsten för företaget. Vinsten kan bestå av det finansiella 
resultatet, konkurrensfördelar m.m. (Jain 1989). I denna studie har marknadsandelar använts 
för att undersöka lämpligheten av anpassning/standardisering av marknadsstrategier. Att 
studien använder marknadsandelar istället för den faktiska vinsten medför att lönsamheten 
inte beräknas utan prestationen. Theodosiou och Leoinidou (2003) fann sju studier som 
använder marknadsandelar för att mäta prestation. Detta sätt att mäta prestation var den minst 
använda metoden. Av dessa sju studier fann fem studier inget signifikant samband mellan 
anpassningen och marknadsandelarna, en visade på ett negativt samband och den sista på ett 
positivt samband.  

Vidare mäter vi prestationen skilt från företagens uppsatta mål. Alltså mäter vi objektiv 
prestation och inte subjektiv prestation. Objektiv prestation är dock en viktig faktor i den 
subjektiva prestationen (Shoham 2003).  

3.2 Standardisering VS anpassning 
Nedan kommer vi att redovisa för debatten kring standardisering och anpassning som pågår 
bland forskarna. Detta för att läsaren ska få en förståelse för hur ämnet beskrivs i tidigare 
studier men även för den utveckling som skett inom området. Sedan presenteras en modell 
som tydliggör processen i valet av strategi, adaptstand process modellen. 

När ett företag ska etablera sig på en internationell marknad behöver ett strategiskt beslut tas 
för hur marknadsföringsstrategin ska utformas. Det finns tre övergripande synsätt, total 
standardisering, total anpassning eller att använda en mix av dessa (Wind 1986). 

3.2.1 Standardisering  
Standardisering innebär i denna uppsats att ett företag säljer samma vara, på samma sätt, till 
samma pris och marknadsför denna på samma sätt i alla nationella- eller de största regionala 
marknaderna. Anpassningen av marknadsstrategierna mellan marknader är obefintlig.  

Standardiseringsperspektivet innebär en totalt standardiserad marknadsmix som används på 
de internationella marknaderna (Vrontis 2003, Schilke, Reimann och Thomas 2009). Under 
60-talet väcktes frågan angående standardisering av marknadsstrategier av Elinder, under 
detta tidiga skedde, av vad som kom att bli en lång debatt som än idag pågår, låg annonsering 
i fokus (Jain 1989). Den mest framstående företrädaren för detta perspektiv är Levitt (1983), 
hans artikel kom att väcka debatten inom området. Ted Levitt argumenterar för att 
teknologiska framsteg driver på globaliseringen av världen och att ur detta framträder globala 
marknader för standardiserade produkter i en tidigare ofattbar storlek. Detta då 
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konsumenternas medvetenhet om produkter utanför den egna geografiska marknaden ökar, 
vilket skapar en efterfrågan för produkter som finns på andra marknader. Levitt menar vidare 
att konsumenter alltid strävar efter bästa värde för pengarna och därför kommer att välja bort 
lokala preferenser till fördel för värdet. Han argumenterar för att globala företag har produkter 
med högst värde då de kan ha hög kvalitet till billigare priser då dessa företag innehar 
skalfördelar.  De minskande skillnaderna mellan länder medför att globala standardiserade 
marknadsstrategier lämpar sig bäst för att kunna fånga upp skalekonomier (Levitt 1983). 
Levitt får medhåll av Dholakia och Firat (1988 från Solberg 2000) som tar det ytterligare ett 
steg, att den dominanta ställningen som multinationella företag har så småningom kommer 
leda till en utbudsled homogenisering av efterfrågemönster i världen. Här bör nämnas att 
Levitt (1983) även talar om att företagen anpassar sig efter segmentet. Då segment sällan är 
unika så har de, som Levitt kallar det, nära kusiner överallt på grund av att teknologin har 
homogeniserat världen. 

Anekdoter om misslyckade standardiseringar så som den om Walt Disney, som beskrevs i det 
inledande kapitlet, förkastas som dåliga implementeringar (Levitt 1983). Det finns många 
motiv för företagen att använda en standardiserad marknadsföringsstrategi. Skalekonomier 
och kontroll över företagets image är starka drivkrafter för standardisering (Solberg 2000, 
Vrontis 2003, Shoham 2003, Schilke, Reimann och Thomas 2009, Quelch och Hoff (1986). 
En global marknadsföringsstrategi kan även dra fördel av företagets bästa produkter och idéer, 
där de senare kan vara en knapp resurs för företag (Quelch och Hoff 1986).  

3.1.2 Anpassning 
Anpassningsperspektivet innebär att marknadsmixen anpassas efter de unika egenskaperna 
hos den lokala marknaden (Vrontis 2003). Sympatisörer för detta perspektiv menar att 
skillnaderna mellan olika länder gör det omöjligt att ha ett standardiserat synsätt. Skillnader i 
kultur (Solberg 2000), konkurrensförutsättningar (Quelch och Hoff 1986) m.m. medför att en 
standardiserad marknadsföringsmix är svår att upprätthålla. Total standardisering antar att 
externa hinder för företagens implementering av strategier inte förekommer, men regleringar 
och lagar skiljer sig runt om i världen vilket företag måste hantera (Wind 1986).  

Företagets organisationsstruktur kan även visa sig vara ett hinder för standardisering. Solberg 
(2000) menar att de lokala representanterna på marknaderna kan bli ett betydelsefullt hinder 
för företag som försöker standardisera marknadsmixen. Solberg får medhåll av Quelch och 
Hoff (1986) i att inflytelserika lokala managers kan hindra standardisering av marknadsmixen. 
Enligt Solberg (2000) tenderar företag med central koordinering och stor marknadskunskap 
vid huvudkontoren att nyttja en mer standardiserad marknadsmix. Vem som sitter på 
marknadskunskapen får alltså en betydelse för standardiseringsgraden. 

3.1.3 Glokalisering 
I sin artikel från 1986 argumenterar Wind för att total standardisering är en myt. Han delar 
upp den globala marknadsföringsstrategin i åtta nyckeldimensioner och steg där företaget 
genomför ett aktivt val (global eller ickeglobal) för var och ett av dessa vilket resulterar i 256 
alternativt 576 möjliga strategier. Han menar att varje företag bör se över sin egen verksamhet 
för att sedan genomföra önskvärda ändringar i riktning mot globalisering eller för olikheter på 
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marknader. Han anger en riktlinje som kan användas för att ta fram rätt strategi; ”think 
globally, act locally”. Vad som menas är att den genomgripande designen följer ett 
världsomfattande perspektiv men att varje del av marknadsföringsstrategin tar hänsyn till 
landets egenskaper och kulturella skillnader. Genom att följa strategin ”think globally, act 
locally” kommer företag (1) att ta fördel av de förändringar i världen som Levitt talar om. 
Vidare (2) undvika fallgroparna i en olämplig global standardisering och (3) använda 
marknadssynsättet och därmed dra nytta av förståelsen för de lokala förutsättningarna på var 
och en av världsmarknaderna.  

Robertson (1994 från Matusitz och Leanza 2009) myntade begreppet ”glocalisation” som står 
för relationen, balansen och harmonisering av standardisering och anpassning. Begreppet 
utgör en kombination av globalisering (standardisering) och lokalisering (anpassning). 
Globalisering betonar standardiseringen hos en produkt, idé eller tjänst medan glokalisering 
innebär att företag standardiserar visa delar av marknadsmixen och anpassar andra (Matusitz 
och Leanza 2009). Glokalisering är alltså samma sak som ”think globally, act locally”. Ett 
exempel på glokalisering är McDonald’s, företaget behåller de gyllene bågarna och den röda 
färgen samtidigt som de uppfattas kulturellt anpassade genom bland annat den variation som 
återfinns i produktutbudet världen över (Matusitz och Leanza 2009).  

Glokalisering eller ”contingency” – perspektivet som det ofta kallas är ett resultat av ett 
paradigmskifte inom området (Dow 2006). Sympatisörer för detta perspektiv ser total 
standardisering och total anpassning som extrema motpoler. Perspektivet innebär att den 
optimala graden av standardisering beror på interna organisatoriska faktorer samt 
omvärldsfaktorer vid en specifik tidpunkt (Schilke, Reimann och Thomas 2009, Theodosiou 
och Leonidou 2003, Quelch och Hoff 1986). Företag som anpassar sig lämpligt efter de egna 
egenskaperna och en given omvärld kommer uppnå ett bättre resultat än företag som 
genomför en olämplig grad av anpassning (Dow 2006). Om man tänker sig en skala där 
standardisering utgör den ena polen och anpassning den andra så finns det alltså en punkt på 
denna skala som utgör den optimala anpassningsgraden för företaget. 

 

 

 

 

 

Figure 3 Glokalisering 

Källa: Författarnas egen illustration 
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3.1.4 AdaptStand process modellen 
Vrontis (2003) utförde en studie där 500 av Storbritanniens största företag fick ta ställning till 
vad de ansåg påverkade hur företaget anpassade respektive standardiserade 
marknadsstrategier. Ur dessa empiriska data utvecklade han en modell för hur företag bör gå 
till väga vid utformning av marknadsstrategier. Modellen är en kombination av 
standardisering och anpassning och utgör ett hjälpmedel för att finna vilken grad en strategi 
ska anpassas/standardiseras. Adaptstand modellen demonstrerar argument för anpassning och 
standardisering som företag bör ta hänsyn till. Efter att företaget fastställt fördelarna och 
nackdelarna med strategierna kan de besluta vilken grad de ska standardisera eller anpassa sitt 
erbjudande (Vrontis 2003). 
 
Vrontis (2003) identifierade att de faktorer som i högst grad förmår företagen att anpassa är: 
kultur, marknadens utveckling, konkurrens, lagar, ekonomiska skillnader, sociala aspekter och 
skillnader i konsumenters uppfattning. Han fann även att det är viktigare för B2C företag samt 
företag verksamma på flera kontinenter att anpassa. De viktigaste skälen som talar för en 
standardiserad strategi är global enhetlighet och image, stordriftsfördelar samt samverkande 
och överförbar erfarenhet (Vrontis 2003).  
 
Då vi anser att enbart den traditionella marknadsmixen bestående av de fyra P:na är relevant 
för vår studie har vi valt att bortse från de övriga tre som Vrontis inkluderar i modellen. 
Nedan illustreras modellen. De fyra P:na och argumenten för de två strategierna förklaras 
närmare i kommande avsnitt. 
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Figure 4 AdaptStand modellen 

Källa: Vrontis (2003). 

3.3.4.1 Marknadsmixen, de fyra P:na  
Valet att använda marknadsmixen baseras på att den stora majoriteten av tidigare studier 
använder denna teori som utgångspunkt för resonemang och modeller. Nedan redogör vi för 
betydelsen samt vad forskningen inom området kommit fram till inom varje element. 
 
Marknadsmixen kan definieras som ett flertal kontrollerbara, taktiska marknadsföringsverktyg 
som företag mixar för att skapa den genomslagskraft som företaget önskar på marknaden. 
Detta genom att leverera värde till kunden. Marknadsmixen består av allt ett företag kan göra 
för att influera efterfrågan för deras produkt. Dessa möjligheter kan sammanfattas i fyra 
grupper av variabler som kallas för de fyra P:na: produkt, pris, plats och påverkan. Dessa fyra 
variabler är beroende av varandra och kan styras av företag för att uppnå en konkurrenskraftig 
plats på marknaden.  
 
Kustin (2010) fann att standardisering av marknadsmixen (program) har en positiv effekt på 
företagens vinst, även process hade en positiv effekt på vinsten även fast denna korrelation 
var låg. Dimitrova och Rosenbloom (2010) menar däremot att man inte ska diskutera den 
aggregerade marknadsmixen utan att se på varje enskild del. Schilke, Reimann och Thomas 
(2009) medger att forskningen inom området är ofullständig samt nämner att standardisering 
inte har samma inverkan på alla företags lönsamhet.  

3.3.4.1.1 Produkt 
Produkt avser kombination av varor och tjänster som företag erbjuder marknaden. Inom 
variabeln ingår mer en enbart själva produkten, element så som variation, kvalitet, design, 
egenskaper, varumärkets namn, förpackning, service (Kotler och Armstrong 2008). 

Produkt är den del av marknadsmixen som mest standardiseras (Vrontis 2003). Theodosiou 
och Leonidou (2003) utförde en genomgång av 21 studier som mät graden av 
standardisering/anpassning och fann även dem att produkt relaterade saker är det som mest 
standardiseras. Detta anser man troligen beror på (1) större incitament till att dra fördelar av 
skalfördelar i FoU och produktion, (2) viljan att snabbt sprida produkter på marknader 
speciellt då en produkts livscykel blir allt mer kort, (3) behovet av att skapa bättre samordning 
genom tillämpning av mer enhetliga interna produktionskontroller och kvalitetsstandarder 
Theodosiou och Leonidou (2003).  

Produktattribut, speciellt kvalitet, design och egenskaper var minst anpassat. Detta gällde 
även varumärketsbeslut som delvis var anpassat troligen på grund av oönskad innebörd, 
svårigheter att uttala eller likheter med andra varumärken på marknaden. Förpackningar var 
något mer anpassade i material, design och storlek medan etiketer anpassades till 
informations- och språkkrav. Ändringar i produktlinjer verkade vara vanliga mellan 
marknader vilket grundar sig huvudsakligen i skillnader i förhållanden på marknader, 
utvecklingen av nya produkter för specifika marknader eller finansiella begränsningar i att 
stödja produkter på grund av höga inträdeskostnader Theodosiou och Leonidou (2003). 
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Shoham (2003) genomförde en metaanalys där resultat från sjutton tidigare studier användes. 
Han skiljer mellan objektiv- och subjektiv prestation, det senare syftar till hur väl managers 
blev nöjda. Han fann att en hög grad av produktanpassning hade ett positivt samband till 
objektiv prestation men inte till subjektiv prestation. Schilke, Reinmann och Thomas (2009) 
genomförde en enkätstudie bland 489 företag och fann att standardisering har en negativ 
effekt på heterogena produkter som exempelvis Coca-Cola respektive en positiv effekt på 
homogena produkter (t.ex. vatten och el).  

3.3.4.1.2 Pris 
Pris är den summa pengar kunden behöver betala för att erhålla slutprodukten. Här ingår det 
listade priset, rabatter, krediter m.m. (Kotler och Armstrong 2008). Pris är ett av de element 
som anpassas mest (Vrontis 2003). Theodosiou och Leonidou (2003) fann även dem att pris är 
mycket mer anpassningsbart än produkt. Detta beror på faktorer så som marknadsföringsmål, 
kostnadsstruktur, inflationstakt, konkurrenstaktik och statliga regleringar. Företag har dock 
svårt att uppnå önskad prisdiskriminering4 mellan länder på grund av den hårda pressen från 
konkurrenter (Theodosiou och Leonidou 2003). Shoham (2003) fann dock att graden av 
standardisering av pris inte påverkar företagets lönsamhet. Shoham (2003) utförde en 
metaanalys där fynd från sjutton tidigare studier undersöktes, han tar alltså inte hänsyn till de 
faktorer som inverkar på anpassningen av priset samt hur lönsamhet mäts.  

3.3.4.1.3 Plats 
Plats innefattar företagets aktiviteter som gör produkten tillgänglig för målkunden. Variabeln 
plats innefattar var produkten ska säljas men även hur den ska distribueras vilket omfattar 
bland annat marknadstäckning, kanaler och logistik (Kotler och Armstrong 2008). 
 
Plats är enligt Vrontis (2003) i mitten på skalan mellan standardisering och anpassning, men 
lutar något mer mot anpassning. Dimitrova och Rosenbloom (2010) studie visade att 
komponenten ”plats” inte kunde standardiseras på grund av skillnaderna mellan marknader. 
Theodosiou och Leonidou (2003) fann att elementet plats var det mest anpassade. Det beror 
på både den utländska marknaden (t.ex. skillnader i disponibel inkomst, köpvanor och 
infrastruktur för distribution) och företagsrelaterade skäl (t.ex. skillnader i involvering, 
produktlinje och försäljningsvolym.)  

Att designa ett fysiskt distributionssystem för internationella marknader kräver ständiga 
justeringar på grund av marknads-, konkurrens- och transportförhållanden ständigt förändras 
(Theodosiou och Leonidou 2003). Shoham (2003) menar att standardisering av distribution 
(plats) har en negativ effekt på både objektiv och subjektiv prestation.  

                                                 
4 Prisdiskriminering innebär att sälja samma vara till olika priser på olika marknader (Nationalencyklopedin 
2011) 
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3.3.4.1.4 Påverkan  
Påverkan, eller även kallad för promotion, avser den del av marknadsföringen som 
kommunicerar produktens fördelar till kunden, och därigenom får kunden att genomföra 
köpet (Kotler och Armstrong 2008).  

Påverkan är ett av de element som anpassas mest (Vrontis 2003). Theodosiou och Leonidou 
(2003) fann att påverkan var något över medelvärdet för anpassning i utländska marknader. 
Med avseende på annonsering anges språkskillnader, tillgänglighet till media, statliga 
regleringar, ekonomiska skillnader och konkurrenternas aktiviteter som skäl till anpassning. 
Dessa påverkar även annonserings- och kampanjbudget. Försäljningskampanjer anpassas 
måttligt till utländska marknader vilket orsakas av skillnader i lagar, kulturella kännetecken, 
konkurrenternas tillämpning samt detaljisternas möjligheter. 

Shoham (2003) kom fram till att anpassningsgraden för påverkan inte påverkade lönsamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 Illustration av marknadsmixen 

Källa: Kotler (2008). 
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3.2 Omvärldsfaktorer 
Det finns ett antal faktorer som har en betydelsefull och avgörande inverkan på hur 
marknadsmixen ska standardiseras eller anpassas efter en specifik marknad (Vrontis och 
Vrontis 2004, Theodosiou och Leonidou 2003). Theodosios och Leonidou (2003) delar upp 
dessa i sju kategorier, vi har identifierat följande fem som relevanta för vår studie; miljö-, 
konsument-, konkurrens-, produkt/industri samt organisationsfaktorer (Theodosiou och 
Leonidou 2003). Dessa kan påverka hur företag väljer att etablera sina varumärken på olika 
specifika marknader. 

3.2.1 Miljö faktorer  
Miljöfaktorerna utgörs av externa förutsättningar som är utanför företagets kontroll (Alashban 
mfl. 2001). Dessa faktorer är unika och varierar från land till land och kan påverka företagets 
möjligheter för standardisering (Jain 1989). Miljöfaktorerna består utav ett brett spektrum av 
företeelser; de ekonomiska-, kulturella-, politiska-, rättsliga- och fysiska faktorerna 
(Theodosiou och Leonidou 2003). Även dessa faktorer har en tendens att begränsa företagen 
från en standardiserad marknadsföringsstrategi (Theodosiou och Leonidou 2003). Det räcker 
med minst fem miljöfaktorer som kan komma påverka varumärkets namn standardisering - 
eller anpassningsstrategi och dessa faktorer anses vara religion, språk, utbildning, ekonomi 
och teknologi (Alashban mfl. 2001).   

3.2.1.1 Kulturella faktorer 
De kulturella faktorerna har stora influenser på marknader och kan komma att påverka bland 
annat konsumenternas köpbeteende, vilka egenskaper som de värdesätter samt vilka 
valmöjlighet konsumenterna väljer att acceptera (Jain 1989). Varumärken som är etablerade 
på flera marknader kan få olika reaktioner från konsumenterna på olika marknader, trots att 
det är liknande varumärken och produkter. Kulturella skillnader påverkar acceptansen för 
standardiserade produkter (Solberg 2000; Jain 1989). Standardiserade produkter anses 
accepteras av konsumenter om dessa är förenliga med den lokala kulturen. Standardisering 
anses även vara mer tillämpbar i kulturer där utländska produkter bedöms vara av hög kvalitet 
(Powers och Loyka 2010; Jain 1989). Kulturella faktorer består av traditioner, attityder, 
sociala sedvänjor och tabun (Powers och Loyka 2010).   

3.2.1.2 Ekonomiska faktorer 
Jain (1989) och Alashban mfl. (2001) anser att standardisering är mer praktisk på marknader 
som är ekonomiskt lika, det vill säga likheter mellan BNP och den disponibla inkomsten, och 
livskvaliteten. Enligt Ohmae (1985 från Jain 1989) är USA, Västeuropa och Japan de 
viktigaste världsmarknader som står huvudsakligen för produkter som tycks bli relativt 
homogena och därmed lämpbara för globalisering. Jain (1989) illustrerade poängen med att 
standardisering är sannolik för OECD länder eftersom de består utav 15 % av alla länder i 
världen och har ett BNP på 55 %. Dessutom påpekar Jain (1989) att det finns likheter mellan 
konsumenternas efterfrågan, deras utbildningsnivå, deras medvetande och deras köpkraft. 
Boddewyn (1981 från Alashban mfl. 2001) indikerade att större skillnader som existerar i 
inkomstskalan mellan Europeiska konsumenter kommer en standardisering förhindras. Den 
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ekonomiska nivån i ett land kan begränsa marknadssegmenten för några varumärken. Svaga 
ekonomiska länder kan hindra människor från att konsumera vissa varumärken (Alashban, 
mfl. 2001).  

3.2.1.3 Politiska och rättsliga faktorer  
Multinationella företag som internationaliserar sina verksamheter på utländska marknader 
utnyttjar inte bara ländernas resurser, utan de berikar även länderna genom att de skapar 
arbeten och ett mervärde i landet. Multinationella företag såväl som inhemska företag är 
beroende utav landets politik. Företagen behöver fungerande infrastruktur, institutioner samt 
rättsystem som skyddar dem (Dunning och Boyd2003). Länder kan ha olika lagar kring 
skatter, tullar och produktstandarder. Skillnader som existerar mellan lagar på olika 
marknader kan tvinga företag att tillämpa en anpassad strategi. Till exempel kan olika skatter 
samt nivåerna på dessa medföra olika priser mellan olika länder (Jain 1989). Prissättningen 
anpassas oftast eftersom prissättningsfaktorer såsom skatter varierar mellan olika länder.  

3.2.2 Konkurrens faktorer   
Företag byter oftast strategier för att konkurrera med sina konkurrenter, detta för att försöka 
vinna marknadsandelar. När marknaden är mycket koncentrerad och domineras av ett fåtal 
företag kan marknadsledarna styra marknaden med en konsekvent, långsiktig 
marknadsföringsstrategi (Alashban mfl. 2001). Enligt Jain (1989) kan ett företag standardisera 
sina produkter på en marknad där det saknas en potentiell konkurrens och även på flera 
marknader där företag har en ledande position i form av marknadsandel. Dessutom är det 
lämpligt för företag att tillämpa en standardiserad marknadsföringsstrategi i de fall de 
konkurrerar med samma rivaler med liknande marknadsposition fast på flera olika marknader. 
Däremot, om det existerar konkurrens på marknaden kan det vara till företagets fördel att 
anpassa sina produkter i förhållande till marknaden för att på så vis vinna konkurrensfördelar 
(Jain 1989). För att företag ska ta till sig konkurrensfördelar kommer de anpassa vissa 
komponenter från marknadsmixen för att på så vis bättre kunna bemöta den lokala efterfrågan 
på marknaden (Powers och Loyka 2010). Enligt Theodosiou och Leonidou (2003) består 
konkurrensfaktorerna av bland annat konkurrensstruktur (t.ex. monopol eller oligopol) samt 
intensiteten av konkurrensen på marknaderna. I sin översikt över tidigare studier fann de att 
konkurrensstruktur inte har någon större påverkan på beslutet att standardisera/anpassa 
internationella marknadsstrategier. Detta i kontrast till synen på att hänsyn bör tas till antalet, 
ursprung samt konkurrenternas förhållningssätt för de främsta konkurrenterna på varje 
marknad. Konkurrensens intensitet anses ha ett positivt samband till både reklam - och 
produkt anpassning, vilket tyder på att trycket från konkurrenter ökar incitamenten till att 
tillämpa en anpassad strategi för att få en fördel gentemot konkurrenterna. Alashban mfl. 
(2001) påpekar även dem att pressen att anpassa sig till de behov som finns på den lokala 
marknaden påverkas av konkurrensintensiteten. Om intensiteten på marknaden anses vara hög 
kommer företagen att utveckla konkurrenskraftiga strategier för att konkurrera på den lokala 
marknaden. Boddewyn, Soehl och Picard (1986 från Alashban mfl. 2001) nämner att företag 
uppfattar konkurrensen som det främsta hindret för att standardisera sin marknadsföringsmix. 
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3.2.2.1 Porters fem konkurrenskrafter 
Porter (2008) talar om fem olika konkurrenskrafter som tar fram strategiska beslut för företag 
som har fokusen på vinsten och formar företagets konkurrensposition. Företag har en tendens 
att de endast fokuserar på sina direkta konkurrenter. De fyra konkurrenskrafterna som Porter 
(2008) vill att företag ska ta extra hänsyn till är kunder, leverantörer, potentiella aktörer och 
substitut. Resultatet av dessa fyra konkurrenskrafter leder till ett konkurrenskraftigt samspel 
inom branschen och som även definierar företagets struktur. Alla företag har samma 
underliggande drivkrafter och det är lönsamhet. Det är viktigt för företag att analysera 
företaget underliggande drivkrafter för att komma åt konkurrenskrafter för att veta vilka 
krafter som kan vara till företaget fördel på den konkurrerade marknaden.  

3.2.2.1.1 Hot från nya aktörer 
Nya aktörer som träder in på marknaden tillför en ny kapacitet till marknaden och har sina 
förutsättningar att utöka marknadsandelar. När nya aktörer träder in på en marknad finns det 
en tendens att priserna pressas ner för att kunna konkurrera med de etablerade aktörerna. 
Därför kan nya inträden hota marknadens vinstpotential. Detta kan även komma att skrämma 
bort andra aktörer från att träda in på marknaden. Hotet från nya inträden beror även på de 
olika barriärer som existerar på marknaden samt vilken reaktion man förväntar sig av 
marknadsledarna. Ifall inträdeshinder anses vara låga och nya aktörer förväntar sig hårda 
sanktionsåtgärder ifrån de dominerade konkurrenterna kan man klassificera hotet för 
marknadsinträde hög, samtidigt som verksamhetens lönsamhet minskar. Det som håller ner 
lönsamheten är de hot som existerar mot marknadsinträden och inte ifall inträden faktiskt sker 
(Porter 2008).   

3.2.2.1.2 Hot från ersättningsprodukter 
En ersättningsprodukt(substitut) utför antingen samma eller liknade funktion som en 
industriprodukt genom olika medel. Ett exempel som Porter (2008) tar upp är videokonferens 
som är ett substitut för att resa. När hotet för ersättningsprodukter anses vara hög, lider 
verksamhetens lönsamhet eftersom de begränsar branschens potentiella vinst genom att sätta 
ett tak för priserna. Det är inte bara verksamhetens lönsamhet som lider utan även 
tillväxtpotentialen. För att undankomma lidandet måste företag ta ett avstånd från substitut 
med hjälp av bland annat marknadsföring, produktens prestanda eller med hjälp av andra 
medel (Porter 2008). 

3.2.2.1.3 Leverantörskraft 
Leverantörernas förhandlingsstyrka handlar om att få ut ett högt värde genom att sätt ut högre 
priser. Mäktiga leverantörer kan hålla nere branschens lönsamhet genom att överföra 
kostnadsökningarna in i sina egna priser. Mäktiga leverantörer klassificeras som en grupp som 
är mer inriktade och fokusera på sig själva än branschen där deras produkt eller tjänst säljs. 
Dessa leverantörer lägger ingen stor tyngd på sina intäkter i företaget utan har istället sin 
fokus på hur många branscher de betjänar.  Eftersom de är verksamma i flera branscher 
kommer de uppnå sin maximala vinst av varje bransch. Om en viss bransch står till största del 
för leverantörers vinster kommer leverantören vilja skydda sin vinst bransch. De kan skydda 
branschen genom att bland annat sätta rimliga priser i förhållande till marknaden och att 
medverka inom forskning och utveckling (Porter 2008).  
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3.2.2.1.4 Köpkraft    
Mäktiga köpare strävar efter att skapa ett större värde genom att pressa ner priserna. Istället 
efterfrågar köpare bättre kvalité och mer service på produkter eller tjänster, som driver upp 
kostnaderna för leverantörerna. Detta kan leda till att företag ställs mot varandra vilket 
påverkar branschens lönsamhet. Köpare anses vara mäktiga när de har en förhandlings 
förhållande till företag som existerar i branschen. Deras inflytande kan hjälpa dem att uppnå 
sin potential pristak. Trots sin förhandlingsstyrka kan köparna vara priskänsliga. Det kan 
bland annat bero på att den produkt som har inhandlats har en betydelsefull faktor i köparens 
kostnadsstruktur. När köparen är priskänslig brukar de vilja pruta fram det idealistiska priset 
som passar sin kostnadsstruktur (Porter 2008). 

3.2.2.1.5 Rivaliteten mellan befintliga konkurrenter 
Rivalitet bland befintliga konkurrenter existerar i många former. Hög rivalitet begränsar 
lönsamheten för en existerande bransch. Rivalitet kan påverka branschens vinstpotential på 
grund av den intensitet som finns mellan företagen och konkurrenterna. Intensitet i rivaliteten 
är som störst när konkurrenterna är dels många och är lika stora. Rivalitet finns också när 
tillväxten är långsam och som resulterar till en större konkurrens om marknadsandelar. Med 
prissänkningar har konkurrenterna bättre tillsyn på varandra och kan genomföra priser med 
varandra. Dessutom medför detta till en ständig priskonkurrens och som gör att 
konsumenterna ger mindre uppmärksamhet till produktens funktion, kvalité och service. Detta 
uppmuntrar konkurrenter att sänka priserna för att vinna nya kunder. (Porter 2008) När många 
konkurrenter tillfredställer samma behov eller utmärker samma egenskaper resulterar oftast 
konkurrensen till ett nollsummespel. Ett nollsummespel utspelar sig på att ett företags vinst är 
oftast ett annat företags förlust och som därmed minskar på lönsamheten. Konkurrens kan 
leda till ett positiv resultat och även öka branschens genomsnittliga lönsamhet. Detta genom 
att varje konkurrent tillfredställer olika behov till olika segment med en mix av pris, produkter, 
tjänster, funktioner eller märke. Det kan medföra till att hela branschen expandera till en ny 
nivå eftersom konsumenternas behov är tillfredställda (Porter 2008).  
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Figure 6 Porters fem konkurrenskrafter 

Källa: Porter (2008) 

3.2.3 Konsumentfaktorer  
Dessa faktorer fokuserar på konsumenternas karaktärer, behov, egenskaper, beteende samt 
preferenser. Dessutom tar även dessa faktorer hänsyn till de konsumentmönster som kan 
förekomma på utländska marknader eftersom konsumenternas preferenser kan variera mellan 
olika nationer (Theodosiou och Leonidou 2003). De samhälleliga och sociala miljöer som 
bland annat relationer och skyldigheter inom familjen, de religiösa doktrinerna, filosofi av den 
politiska regimen, och andra sociala faktorer varierar mellan marknader och producerar 
olikheter i marknadsföringen mellan olika nationer (Powers och Loyka 2010). Företagens 
framgång eller misslyckande på en utländsk marknad beror på förmågan att tillgodose 
konsumenternas behov bättre än konkurrenterna. Konsumentfaktorerna har en betydande 
effekt på vilken marknadsföringsstrategi som bör tillämpas av företagen. När 
konsumentkaraktärerna mellan olika länder ser likadana ut kommer marknadsstrategier att 
standardiseras (Theodosiou och Leonidou 2003). Prissänkningar kan påverka konsumenternas 
köpbeteende genom att få dem att acceptera avsaknaden av vissa produktegenskaper (Levitt 
1983). Företag som sätter sina priser högre än konkurrenterna kan påverka konsumenternas 
inköpsbeteende då dessa kan uppfattas som av högre kvalité (Terostra och Sarathy 1994 från 
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Powers och Loyka 2010). Anpassning av priset kan användas för att öka antalet 
marknadsandelar genom att få produkter tillgängliga till allt fler kunder genom justering av 
priserna i enlighet med olika grader av priskänslighet på olika marknader (Power och Loyka 
2010).  

3.2.5 Produkt/ Industri 
Produkt och industri faktorer fokuserar på vilken typ av produkt (konsument eller industri) det 
handlar om och i vilket stadium produkten befinner sig i förhållande till produktens livscykel. 
Industriprodukter kräver ett mer standardiserad tillvägagångssätt till skillnad från 
konsumentprodukter (Jain 1989; Theodosiou och Leonidou 2003). Industri- och 
högteknologiska produkter anses mest lämpliga för globala strategier (Jain 1989). 
Standardisering anses bäst där produkter befinner sig i samma stadium i produktlivscykeln på 
olika marknader (Theodosiou och Leonidou 2003). Om en produkt uppfyller ett universellt 
behov, kräver det lite anpassning över nationella marknader och standardisering underlättas 
(Jain 1989).  

3.2.6 Organisatoriska faktorer 
För dessa lägger Theodosiou och Leonidou (2003) tyngden på det interna företagets karaktär. 
Det interna företaget klassificeras som företagets nationalitet, typ av företag, företagets 
internationella erfarenhet och den utländska marknadsandelspositionen. Jain (1989) menar att 
företag kan åstadkomma en effektiv standardisering om det finns en bra och tät koppling 
mellan huvudkontoret och dotterbolaget. Företagets internationella erfarenhet har ett positivt 
samband med produktens- och reklamens anpassning (Cavusgil, Zou och Naidu 1993 från 
Theodosiou och Leonidou 2003). Till sist har vi företagets utländska marknadsandelsposition 
som inte har någon betydande effekt på marknadsstrategiernas anpassning Shoham (1999 från 
Theodosiou och Leonidou 2003). Rugman (2003) betonar även hur viktigt det är med 
kunskapsförmedlingen i organisationen. Att kunskap ska transfereras inom de multinationella 
företagen som vill internationalisera för att ta vinna marknadsandel på den globala marknaden.  
 

3.2.7 Marknadsfaktorer 
Marknadsfaktorer har ett samband till anpassning av marknadsmixen. Marknadsfaktorer 
består av kulturella skillnader, konsument preferenser, konsumenters inköpsvanor och vilken 
grad av konkurrens som existerar på en marknad (Power och Loyka 2010).  Dessa faktorer tar 
hänsyn till marknadsutveckling, såsom distributionsstrukturen, marknadens storlek, 
infrastrukturen och media tillgängligheten (Theodosiou och Leonidou 2003). 
  
En marknad befinner sig i ett ständigt förändringsstadium tillsammans med de preferenser, 
behov och efterfrågan som finns hos konsumenterna på marknaden. På marknader som anses 
vara i ett ständigt skede av förändringar och instabilitet ökar graden för anpassning på 
produkter. Det kan leda till att företag får mindre tid att genomföra en produktstrategi (Powers 
och Loyka 2010). Jain (1989) påpekade att olika nationella marknader för en produkt kan 
befinna sig i olika utvecklingsstadium och därmed referera han till produktens livscykel. Ifall 
en produkt som befinner sig på en utländsk marknad som är i ett annat stadium vid 
marknadsutveckling, jämfört med hemma marknaden, kan det tillkomma anpassningar för att 
produktens design ska vara lämplig på den utländska marknaden. En ökad standardisering kan 
förväntas vid likheter som produkt tillgängligheten, prestanda och kostnader för 
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marknadsföringsreklam, distribution och infrastruktur mellan hemlandets - och värdlandets 
marknad (Theodosiou och Leonidou 2003; Jain 1989) 

Marknadens storlek visas ha den största inflytande när det kommer till marknadsstrategier 
eftersom ju större en marknad är, desto mer anpassning krävs det. Detta beror främst på den 
ökade försäljningen som erhålls från stora marknader som är det mer benägna att täcka de 
extra kostnaderna för anpassning (Chhabra 1996 från Theodosiou och Leonidou 2003). 
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4 Empiri 
I detta avsnitt kommer den empiri som används i studien att redovisas. Den består av 
analyser av marknaden i de olika länderna samt anpassningsgraden för de olika 
varumärkena. Dessa data kommer sedan att ligga till grund för kommande avsnitt; analys och 
slutsats. 

4.1 Marknadsanalyser 
Analyserna av marknaderna är sekundär data från databasen passport GMID, vi har valt att 
exkludera data som inte ansets relevant för studien. Analyserna av marknaderna inkluderar 
aktiviteter mellan åren 2004 – 2009 samt försöker till att förutse vad som kommer att ske på 
marknaden fram till år 2014. I slutet av varje land redogörs det för marknadernas storlek och 
varumärkenas andel av dessa. 

4.1.1 Storbritannien 

4.1.1.1 Ekonomi 
Storbritanniens har drabbats hårt av den globala finanskrisen. Landet var extra sårbart på 
grund av dess stora finansiella sektor som stod för 10 % av BNP år 2008, samt de högt 
skuldsatta hushållen. Ekonomin kontraherade med 4.8% år 2009 men en tillväxt på 1,3 % 
förväntas år 2010. Storbritanniens ingående FDI har fluktuerat mest bland alla europeiska 
länder i väst, delvis på grund av starkt statligt stöd för banker och stigande aktiemarknader. 
Trots detta förblir Storbritannien en av världens mest konkurrenskraftiga ekonomier och 
erbjuder ett av de bästa investeringsklimaten. Investeringsklimatet beror på en öppen och 
flexibel produkt och arbetskraftsmarknad, stark engagemang för frihandel och internationella 
investeringar. Mellan åren 2003 – 2008 växte ingående FDI med i genomsnitt 35.5% och 
Storbritanniens fortsätter att vara topp fem av mottagare av FDI i världen.  

Skatterna i landet är internationellt konkurrenskraftiga. Momsen sänktes till 15 % år i 
november 2009 men höjdes tillbaka till 17.5%, på grund av de dåliga offentliga finanserna, i 
januari 2010. Företagsskatten på 28 % är den lägsta i G7 länderna. Inkomstskatten uppgår till 
11 % av bruttolönen.  ”tax evasion” is prevalent on a massive scale” har växt från 1.1 
miljarder pund år 1991/1992 till hela 9.2 miljarder pund år 2006/2007. Vilket staten satsar 
resurser på för att komma till rätta med. Storbritannien fullständigt liberaliserade marknad för 
informations- och kommunikations teknologier är en av de starkaste i världen.  

4.1.1.2 Konsumentmarknaden 
Storbritannien har en välutvecklad konsumentmarknad som står för 61.5% av BNP år 2009. 
Konsumenternas konsumtion har ökat med minst 2 % varje år 2004 – 2007 men sjönk med 
4,4 % under år 2009 på grund av den värsta lågkonjunkturen landet sett på över 60år. År 2010 
förväntas konsumtionen öka med 0,5 %, den låga tillväxten beror på hög arbetslöshet och 
höga skuldnivåer. Konsumenterna är försiktiga i sin konsumtion då de försöker minska på 
sina skulder. Britternas disponibla inkomst var lägst av alla G7 länder. Hushållsartiklar och 
tjänster uppgick till 5 % av konsumenternas konsumtion år 2009. Storbritannien har en 
disponibel inkomst på £ 13,911 (US$21,694.)   
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 4.1.1.3 Bransch specifikt 

4.1.1.3.1 Konsumentbeteende 
Hårvårdsprodukter är essentiella för de flesta konsumenter. Lågkonjunkturen kom dock att bli 
ett hinder för utvecklingen av detta konsumentmönster. Konjunkturen förde även med sig att 
ca 25 % av konsumenterna väntar tills deras favorit varumärken är rabatterade för att sedan 
köpa dem. Samtidigt har visa konsumenter helt tagit bort balsam från deras hårvårdsrutin i ett 
försök att spara pengar. Vidare sparar konsumenterna in på frisörbesöken vilket fått en 
negativ effekt på massvarumärkena då efterfrågan på premium produkter ökar för att 
kompensera de färre frisörbesöken.  

4.1.1.3.2 Marknadsföring och de fyra P:na 
Produkt 

Efterfrågan på naturliga och organiska produkter som är miljövänliga ökar. Producenterna 
spås koncentrera sig på nuvarande produkter och minska produktinnovationen. Äldre 
konsumenter är ett segment som kan komma att bli viktigt om producenterna sattsar på 
produkter specifikt anpassade efter deras behov, exempelvis håravfallsprodukter. 

Pris 

Priserna på marknaden höjs som ett resultat av inflationen, de ökande råvarukostnaderna, som 
ännu inte förts över på konsumenten, kan komma att höja priserna ytterligare. 

Påverkan 

L’Oreal marknadsför sin produktlinje Elvive´s Full Restore 5 med hjälp av Cheryl Cole. 
Produktlinjen grundar sig på en undersökning där tusentals kvinnor deltog. Denna kampanj 
dominerade i media under året.  

4.1.1.3.3 Företagen och marknaden 
Procter & Gamble med sina 19 % av försäljningsvärdet år 2009 är det företag som är 
marknadsledare inom hårvård i landet. Företagets styrka beror på deras tre tungviktare 
Pantene, Clairol Herbal Essences och Head & Shoulders. Pantene som är ett av P & G 
tjugotre ledande varumärken står för två tredjedelar av företagets årliga försäljning. Företaget 
har satsat på varumärkesfokusering och produktdiversifiering vilket tillskrivs framgången.    

L’Oreal hade den näst största marknadsandelen med 13 %, men sjönk under år 2009. Unilever 
är väldigt aktiva i landet när det kommer till köp av varumärken, där ”TIGI” köptes i april år 
2009 och Sara Lee inom en snar framtid. ”Private Labels” är stora på den Engelska 
marknaden med en marknadsandel på 4 %, detta på grund av att de använder sig av stora 
prisrabatter. Deras inverkan spås förbli densamma de kommande åren.  

Att marknaden är mogen och att ekonomin i landet spås försämras de kommande åren hindrar 
producenterna från att ta ut höga vinster. Det råder en utbredd förlust inom marknaden vilket 
leder till att företagen fokuserar på deras nuvarande produkter och minska 
produktinnovationerna. Tillväxten på marknaden hotas även av de ökande priserna, som sker 
på grund av inflationen. Råvarupriserna stiger även men hittills har producenterna och 
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detaljisterna tagit dessa prisökningar vilket pressat marginalerna. Detta kan leda till att 
priserna höjs de närmsta åren vilken troligen kommer gynna ”Private Labels”.  

Tabell 2 Marknaden i Storbritannien 

Storbritannien År 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Marknadsstorlek schampo (EUR) 568.3 562.9 555.7 540.9 467.2 424.9 460.3 473.4 

Marknadstillväxt schampo (%)  -0.9 -1.3 -2.7 -13.6 -9.1 8.3 2.8 

Marknadsstorlek balsam (EUR) 351.7 361.0 371.3 378.2 330.4 291.7 306.1 309.0 

Marknadstillväxt balsam (%)  2.6 2.9 1.9 -12.6 -11.7 4.9 0.9 

Marknadsstorlek  2-i-1 (EUR) 73.9 71.7 70.6 69.5 58.9 53.6 53.7 53.2 

Marknadstillväxt  2-i-1 (%)  -2.9 -1.6 -1.5 -15.3 -9.0 0.1 -0.9 

Massvarumärken (%) 81,5 80,35 79,5 79 98,5 77,8 X X 
 

Tabell 3 Fördelningen av marknadsandelar i Storbritannien 

Företag Varumärke Marknadsandel per år i % 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

X Nivea Hair Care X X X X X X X 
Unilever Home & Personal 
Care Ltd 

Dove 
(1,1+
0,7) 

1,7 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 

(L’Oreal Groupe) (Laboratoires 
Garnier Fructis) 

Garnier Fructis 2 2,1 2 2 1,7 1,4 1,4 

(L’Oreal Groupe) (Laboratoires 
Garnier) 

Elvital 3.4 3.6 3.7 4.0 4.2 4.5 4.7 

Procter & Gamble UK Ltd Pantene Pro-V 4,3 4,3 4,4 4,4 4,3 4,4 4,3 

Procter & Gamble UK Ltd Head & Shoulders 4,5 4,2 4,2 4,1 4,3 4,3 4,2 

Procter & Gamble UK Ltd 
Clairol Herbal 
Essences 

3,5 3,8 4 4,1 4,2 4,5 4,5 

Otters Private Labels 2,8 2,7 2,7 2,8 3,3 3,4 3,4 

 

4.1.2 Spanien 

4.1.2.1 Ekonomi 
Den globala finanskrisen hade en enorm inverkan på den Spanska ekonomin. Där de två 
huvudområdena för tillväxt, investeringar och offentlig konsumtion påverkades. 
Återhämtningen spås bli längre än i de flesta andra EU länder. Det beror på den 
fastighetskrasch som skett som stod för 11.4% av BNP och 13.6% av sysselsättningen. 
Kraschen resulterade i en förmögenhetsreduktion och förlorade jobb. BNP sjönk med 3.6% 
under år 2009 och förväntas sjunka med 0.4% år 2010. Statsskulden i landet ökade från 39.7% 
år 2008 till 51.8 % år 2009 och budgetunderskottet förväntas bli 9.3% av BNP år 2010. Detta 
väcker oro för om staten kommer klara av krisen.  

Spanien är attraktivt för investerare med förbättrade regleringar från inträdet i EU år 1986 
samt med världens nionde största konsumentmarknad i världen år 2009. Ingående FDI har 
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ökat under perioden år 2003 – 2008. Där år 2006 såg ett något högre inflöde och en kraftig 
ökning år 2008. Spanien har sedan år 1980 gradvis privatiserat många offentligt ägda företag 
men både staten och invånarna är negativt inställds till att utländska företag tar över ”national 
champion”-företag. Därför använder man regleringar för oönskade övertag för att skydda 
dessa företag mot utländskt ägande och kontroll.  

Spaniens skattesystem är föga konkurrenskraftigt trots reformer år 2007 för lägre företagsskatt 
och förbättrad effektivitet genom elektronisk deklarering och betalning. Skattesatsen i landet 
ligger på 56,8% vilket anges vara landets största problem, en stor del (35,1) består av sociala 
avgifter. Momsen låg på 16 % men har höjts till 18 % år 2010 på grund av den dåliga 
statsbudgeten. Företagsskatten låg på 35 % år 2006, 32,5% år 2007 och 30,0% 2008., 
inkomstskatten uppgår till 25-50 % beroende på inkomst. 

Spanien har en mycket liberaliserad och konkurrensutsatt telekom marknad. Ändå sackar 
landet efter OECD genomsnitt. Exempelvis uppgår bredbandspenetrationen hos hushållen till 
52 % år 2009, i jämförelse till OECD genomsnittet på 59,3 %. Genomslagskraften för 
mobiltelefoni är 90,9 % för hushållen år 2009, vilket är i länkad med OECD genomsnittet. 
Särskilt är entusiasmen för 3G apparater och tjänster hög. 

4.1.2.2 Konsumentmarknaden 
Storleken på den spanska konsumentmarknaden gör landet attraktivt för företag. Sparkvoten 
sjönk från 11.2% år 2004 till 10.2% år 2007 men ökade till 10.9% under år 2009, sett i 
relation till den disponibla inkomsten. Konsumenternas spenderande har ökat med i 
genomsnitt 2.1 % under perioden 2004 – 2007, men föll på grund av finanskrisen med 2.5% 
år 2008 och 6.5% år 2009. Under år 2010 förväntas ytterligare ett fall med 2,3 %. Kategorin 
hushållsartiklar och tjänster uppgick till 5 % av konsumenternas konsumtion år 2009. 
Spaniens disponibla inkomst är 14,241 (US$ 19,787).  

4.1.2.3 Bransch specifikt 

4.1.2.3.1 Konsumentmönster 
Spanjorer ser på hårprodukter som en del av deras vardagliga hygienrutin och därmed ett 
måste att inhandla. Detta lede till att den ekonomiska lågkonjunkturen inte fick så stor 
påverkan på hårvårdssektorn i jämförelse med hela hälso- och skönhetssektorn. Det faktum att 
producenterna höll nere priserna dämpade även effekten av lågkonjunkturen.  

En trend på marknaden är att konsumenternas köp preferenser ändrats från specifika 
produkter till ”bulk products” som kan användas av hela hushållet vilka passar bra för en 
stram budget. Spanjorerna tar även allt mer till sig konsumentmönstret att använda balsam 
tillsammans med schampo på en regelbunden basis. En annan trend är efterfrågan på 
produkter som både kan ge ett perfekt utseende och ordentlig hårvård.  
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4.1.2.3.2 Marknadsföring och de fyra P:na 
Produkt 

Balsam är en underkategori där snabba förändringar sker, sofistikerade formler som ska möta 
de olika behoven hos konsumenterna lanseras av producenterna. Detta samtidigt som priserna 
hålls låga. Balsam förväntas prestera bäst perioden år 2009 – 2014 med en värdeökning på 
8 %.  

Nya produktlanseringar har svarat på konsumenternas behov av större storlekar som erbjuder 
mer värde för pengarna samt värde ökande formler förväntas lyckas extra bra. De traditionella 
förpackningsstorlekarna är 250ml till 500ml. Nylanseringar fokuserade på bättre 
formler/ingredienser som påstås inte enbart rengöra eller färga utan även ta hand om håret 
med ingredienser som aloe vera.  

Satsningar sker på produkter som ger specifika behandlingar istället för produkter så som 2-i-
1 produkter. 2-i-1 produkter förväntas ha den sämsta utvecklingen med en värdeminskning på 
8 % då konsumenter söker efter mer specialiserade produkter och använder schampo och 
balsam separat. Konkurrensen på marknaden ökar i och med att salong varumärkena lanserar 
nya produktlinjer avsedda för hemmabruk. Salong varumärkena blir utkonkurrerade av 
massvarumärkena som marknadsför professionella egenskaper. Denna utveckling spås 
fortsätta. 

Pris 

Då konsumenterna i en nära framtid spås vara priskänsliga kommer produkter som 
kommunicerar hög kvalitet till ett billigt pris att vara de som lyckas bäst. De prissänkningar 
som sker och den minskade efterfrågan drar ner tillväxten på marknaden sett i 
försäljningsvärde.  

Som en konsekvens av de värdeskapande produktlanseringar som skett har priset på schampo 
ökat, samtidigt som priset på 2-i-1 produkter sjönk i ett försök att stimulera försäljningen. Då 
spanjorernas disponibla inkomst förväntas minska kommer konsumenterna att söka sig 
till ”värde för pengarna” – produkter. Vidare har producenterna ansträngt sig för att hålla ned 
priserna för att stimulera försäljningen och motverka tillväxten av ”Private Labels” som 
traditionellt är billigare än de traditionella varumärkena.  

Påverkan 

Producenter har segmenterat marknaden efter nischer som erbjuder behandlingar för specifika 
problem, vilket uppmuntrar konsumenterna att köpa mer individuellt anpassade produkter 
istället för dem som kan användas av hela familjen. Ett resultat av detta är att värde ökande 
produktegenskaper så som anti frizz anses självklara.  

4.1.2.4 Företagen och marknaden 
L’Oreal med sina 29 % av försäljningsvärdet år 2009 är det företag som är marknadsledare 
inom hårvård i landet. Detta med hjälp av de framgångsrika varumärkena Elvive och Garnier 
Fructis. Företagets försäljning drivs av mycket annonserings aktiviteter, en bred 
produktportfolio och produkt differentiering. L’Oreal innehar minst 20 % av 
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marknadsandelarna i varje underkategori inom hårvårdssektorn. Dock har man förlorat 
marknadsandelar till ”Private Labels” på grund av de senares konkurrenskraftiga priser.  

Procter & Gamble behöll sin andraplats med 25 % av marknadsandelarna då varumärkena 
Pantene och Herbal Essences varit framgångsrika. Företaget har varit aktiv med annonsering 
och TV-kampanjer, speciellt med Pantene. Det bidrog till ökad popularitet bland de kvinnliga 
konsumenterna.  

Colomer Beauty och Professional products SL innehar tredje plats med 9 %. Därefter kommer 
Unilever med en marknadsandel på 8 %. ”Private Labels” innehar en stor marknadsandel på 
den spanska marknaden. Det stora antalet nyöppnade butiker av Mercadonas som 
innehar ”private label” Deliplus anses vara förklaringen till deras stora framfart. Deliplus har 
ett gott ryckte bland de spanska konsumenterna.  

Den mogna marknaden för hårvård, och ”private labels” ökade framgångar kommer att hejda 
försäljningsvärdena under perioden. Den ekonomiska osäkerheten kommer att uppmuntra 
detaljister att erbjuda prisrabatter vilket kommer sänka priserna och därmed minska tillväxten 
sett i försäljningsvärde. 

Företagens aktiviteter kommer troligen att minska som ett resultat av att konsumenterna 
påverkas av marknadsföringen på grund av deras minskade köpkraft. Varumärkens lojalitet 
kommer att minskas och konsumenterna kommer att dra sig till ”private labels”. Företag som 
konkurrerar med pris kommer få mindre att investera i produktinnovationer. Fokus kommer 
att ligga på existerande varumärken snarare än nya produktlanseringar. På grund av den höga 
marknadskoncentrationen förväntas inga fusioner eller förvärv under perioden.  

Tabell 4 Marknaden i Spanien 

Spanien År 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Marknadsstorlek schampo (EUR) 298.1 330.5 362.8 383.5 386.2 387.8 380.9 375.8 

Marknadstillväxt schampo (%)  10.9 9.8 5.7 0.7 0.4 -1.8 -1.3 

Marknadsstorlek balsam (EUR) 138.9 161.4 180.7 198.0 205.0 206.6 207.0 208.4 

Marknadstillväxt balsam (%)  16.2 12.0 9.6 3.5 0.8 0.2 0.7 

Marknadsstorlek 2-i-1 (EUR) 51.3 50.5 49.7 48.6 47.3 45.6 44.9 44.1 

Marknadstillväxt  2-i-1 (%)  -1.6 -1.6 -2.1 -2.7 -3.5 -1.7 -1.6 

Massvarumärken (%) 95,4 95,3 95,2 95,1 95,2 95,3 X X 
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Tabell 5 Fördelningen av marknadsandelar i Spanien 

Företag Varumärke Marknadsandel per år i % 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Beiersdorf X Nivea Hair Care X X X X X X X 

Unilever España SA Dove 2 1,8 1,8 1,9 1,9 1,9 1,8 

L’Oreal España SA Garnier Fructis 4,3 4,6 4,8 4,9 4,9 4,8 4,7 

L’Oreal España SA Elvital 4.7 4.7 4.6 4.6 4.6 4.5 4.4 

Procter & Gamble España SA Pantene Pro-V 14,6 14,6 14,5 14,5 14,6 14,3 14,1 

Procter & Gamble España SA 
Head & 
Shoulders 

3,5 4,1 4,5 4,7 4,7 4,5 4,5 

Procter & Gamble España SA 
Clairol Herbal 
Essences 

1,8 1,9 1,9 2 2,1 2,1 2,1 

Others Private Labels 5,1 4,1 4,60 6,00 6,70 8,20 9,10 

 

4.1.3 Portugal 

4.1.3.1 Ekonomi 
Effekterna av den globala finanskrisen påverkade Portugals ekonomi negativt med en 
kontrahering på 3% år 2009, detta följde en minimal tillväxt av 0.1 % under år 2008. 
Till följd av den globala finansiella krisen minskade efterfrågan på Portugals export, främst 
inom turism och fastighetsbranschen. Vidare har krisen förvärrat de inhemska problemen; det 
höga budgetunderskottet samt den oflexibla arbetsmarknaden. Under år 2009 ökade staten den 
offentliga konsumtionen, detta tros medföra en tillväxt på 0,4 % under år 2010. Tillväxten tros 
dock förbli dämpad tills den globala ekonomin återhämtar sig. 
 
Portugal är medlem av den europeiska unionen och lyder under unionens lagar och regleringar 
för utländska investeringar, vilket gör landet till en säker destination för investeringar. 
Däremot, till Portugals nackdel, jämförs landet med sina stora grannar, bland annat Spanien 
som kan erbjuda en större tillgång till arbetskraft. Trots det, har Portugal lyckats med att locka 
till sig ett stadigt flöde av utländska direkt investeringar. År 2006 uppgick Portugals FDI till 
$10.9 miljarder, innan det sjönk i samband med finanskris till $3,1 miljarder år 2008 
respektive $3,5 miljarder år 2007.  Landet implementerar alla EU:s reformer och oppositionen 
mot privatisering i landet är liten, dessa tenderar att även implementeras relativt snabbt. 
Portugals regering är generellt stabilt och alla politiska partier är engagerade i att upprätthålla 
landet ekonomisk stabilitet, vilket säkerställer fortsatt implementering av investerings vänliga 
policys. Utländska samt inhemska företag ges samma legala rättigheter, dessa appliceras även 
i praktiken, även om reglerna för icke EU länder skiljer sig något. Portugal rankar högt bland 
världens länder i handeln mellan gränser. 
 
Portugals skattesystem är, relativt de andra länderna inom EU, komplext vilket speglas i 
hanteringen av skatterna för företagen. Företagsskatten låg nära den genomsnittliga regionala 
nivån, med en skattenivå på 26.5 % år 2009. Momssatsen är 21 %.   
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Penetrationen för informationsteknologier är hög i Portugal. Landet är ledande i Europa inom 
3G mobil användning, användningen av bredbands Internet är lågt med 170 per 1000 hushåll 
år 2009. Det innebär att en marknad existerar för internetanvändningen men som för 
närvarande tillfredställs av mobiloperatörerna snarare än internetföretagen. 

4.1.3.2 Konsumentmarknaden 
Portugals konsumentmarknad är relativt välutvecklad med en förmögen befolkning som har 
råd att konsumera lyx varor. Portugal har, globalt mät, en välutbildad befolkning, även om 
andra europeiska länder överträffar Portugal i detta. Sparkvoten uppgick till 7,7 % av den 
disponibla inkomsten år 2009. År 2007, innan finanskrisen uppgick sparkvoten till 8.2 % 
vilket ses som positivt då minskningen är liten. Konsumenternas konsumtion växte med i 
genomsnitt 1,9 % i reala termer åren 2004 – 2008, men sjönk med 1,8 % år 2009. 
Konsumtionen spås öka igen år 2010 med 0.8 % årligen då ekonomin återgår till tillväxt. 
Portugals disponibla inkomst på 10 613 euro per capita år 2009 är relativt låg i jämförelse 
med andra västeuropeiska länder. Portugal står inför en långsiktig demografisk skiftning i 
befolkningens ålder. År 2009 var 17,5 % av Portugals invånare över 65 år och man förutser 
att till år 2020 kommer denna siffra vara 20,5 %. Detta anges kommer att ge möjligheter för 
företagen som vill rikta sig till en äldre marknad, även om den unga marknaden gradvis börjar 
kontrahera. Hushållsvaror och service stod för 6 % av konsumenternas konsumtion under år 
2009.  

4.1.3.3 Bransch specifikt för hårvårdssektorn: 

4.1.3.3.1 Konsumentbeteende 
Under år 2009 var hårvård en rätt dynamisk sektor där många nya inträden för varumärken 
och nya format (storlekar) ägde rum. Det var under detta år då sloganen ’’Professional made 
affordable’’ orsakade en inverkan och skapade ett nytt intresse i sektorn. Många nya 
varumärken gick in på marknaden med påståenden om att produkterna ger samma resultat 
som professionella alternativ. Då portugisiska konsumenter är relativt öppna för nya 
produkter har detta fått en omfattande inverkan på hårvårdsbranschen, dock mest för 
salongmärkena. Portugisiska konsumenter efterfrågar hårvårdsprodukter som anses ge håret 
glans och en frisk känsla.  

4.1.3.3.2 Marknadsföring och de fyra P:na 
Produkt 

Balsam och schampo var de kategorier som presterade bäst och drev på hårvårdsmarknaden. 
Det generella intresset i hårvårdsbranschen är länkat till idén om att hälsosamt och skinande 
hår förmedlar en hälsosam image.  Balsam hade en hälsosam tillväxt på 3 % år 2009 sett i 
försäljningsvolym. Den ökande segmenteringen samt nyinträden av varumärken ökade 
marknadsdynamiken ytterligare i sektorn som redan bubblade sedan tidigare. Detta medförde 
att produktutbudet för specifika ändamål exempelvis för lockigt-, anti-friss, skadat- anti 
håravfall var stort.  För balsam spås att prestera bra i framtiden på grund av den ökande 
medvetenheten om hälsan för håret. Bra behandlingar mot föroreningar och vardagliga hot 
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mot hälsosamt hår spås vara området där tillväxten kommer att ske. Vidare får produkternas 
ingredienser en allt viktigare betydelse.  
 
Aktiviteterna under året bland segmentet för antimjällprodukter dominerades av att 
varumärkets Linics omdesignades (produkterna bara?). Utöver Head and shoulders kom 
majoriteten av erbjudandena från varumärken som har antimjällschampo som enbart en del av 
produktutbudet. 
 
På marknaden kan man även se en segmentering för kvinnlig hårvård. Producenter utökade 
segmenteringen av marknaden med mer specialiserade produkter. Allt från behandlingar för 
blont och lockigt hår till behandlingar för att framhäva hårfärgen och lockarna, variationen 
var stor. Elvive (Elvital) lanserade även en stor kampanj i pressen samt på TV för sin nya 
produklinje; Elvive 5.  
 
De stora innovationerna för produkternas storlekar skedde från TRESemmé sida, vilket 
involverade ett större (900ml) format på storlekarna. Den traditionellt tillgängliga storleken är 
200ml. Franck Provost, Glyss och SYOS erbjöd även dem extra format som skiljer sig från 
den traditionella storleken. Dessa ovanligt stora förpackningar som setts under år 2009 kan 
dock visa sig vara en övergående trend. Där konsumenterna går tillbaka till de vanligare 
storlekarna som är enklare att förvara samt ger större möjlighet att bytta produkter mer 
regelbundet. I och med lanseringen av salong liknande produkter, exempelvis produkter 
myntade av en hårstylist anses det troligt att andra producenter kommer att konkurrera med 
samma metoder och lansera liknande produkter.  
 
Hårvårdmarknaden förväntas vara fortsatt dynamisk under prognosperioden. Detta är ett 
område med stor potential och ytterligare segmentering förväntas inträffa. 
Hårvårdsmarknaden anses inte vara en mognad bransch vilket lämnar mycket utrymme för 
tillväxt. Prognosperioden kan vara avgörande för varumärkets tätthet och branschens mognad. 

Pris 

Priserna förväntas stiga under prognosperioden. Detta trots den växande konkurrensen mellan 
aktörerna, det är den extra teknologin (added technology) samt innovationsnivån som driver 
upp priserna då dessa produkter är mer konkurrenskraftiga och salongs liknande. 
  

Påverkan 

Företagen når ut till sina konsumenter via marknadsföring som kampanjer, TV-reklam och 
affischtavlor. L’Oreal fortsatte att marknadsföra sig med hjälp av Penelope Cruz som 
representant och Unilever valde att marknadsföra sitt mjällschampo Linic i en stor kampanj 
och med hjälp av affischtavlor där fotbollsstjärnan Cristiano Ronaldo användes som 
representant. Linics mest direkta konkurrent  Head & Shoulders var mestadels lågmäld under 
året detta efter att de designat om sina produkter år 2009.  
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4.1.3.3.3 Företagen och marknaden 
L’Oreal Portugal med sina marknadsandelar på 34 % var marknadsledare år 2009. Detta anses 
bero på att L’Oreal har många varumärken som riktar sig till olika demografier närvarande på 
marknaden. Trots sin ledande position var företaget inte nöjd utan fortsatte med 
produktinnovationer och att kommunicera med sina konsumenter. År 2009 tillträde nya 
varumärkena in på marknaden men deras inträde var inte tillräckligt starkt för att påverka 
varken L’Oreal eller de andra stora företagen nämnvärt inom denna sektor. De nya 
varumärkena som gick in på den portugisiska marknaden var Gliss, Franck Provost och 
TRESemmé. Private labels fortsatte att misslyckas med att fånga konsumenternas 
uppmärksamhet under år 2009. Dynamiken av varumärken, reklamer och den ökade vikten av 
försäljningsplatsen anses ligga bakom dessas blygsamma prestation inom hårvård. 

Tabell 6 Marknaden i Portugal 

Portugal År 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Marknadsstorlek schampo (EUR) 141.2 144.8 147.8 150.2 153.9 158.6 162.9 166.3 
Marknadstillväxt schampo (%)  2.5 2.1 1.7 2.5 3.0 2.7 2.1 
Marknadsstorlek balsam (EUR) 38.3 39.5 40.7 41.9 42.8 45.9 47.3 49.0 
Marknadstillväxt balsam (%)  3.1 3.0 2.8 2.4 7.1 3.1 3.5 
Marknadsstorlek 2-i-1 (EUR) 14.9 14.8 14.6 14.4 14.0 13.6 13.4 13.5 
Marknadstillväxt  2-i-1 (%)  -0.8 -1.3 -1.7 -2.4 -3.4 -1.0 0.6 
Massvarumärken (%) 96.4 96.5 96.4 96.4 96.4 96.5 X X 
 

Tabell 7 Fördelningen av marknadsandelar i Portugal 

Företag Varumärke Marknadsandel per år i % 
    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
Beiersdorf Portuguesa Lda Nivea Hair Care 1,9 1,9 2,1 2,3 2,5 2,6 2,6 
Unilever Jerónimo Martins 
Lda Dove 2,4 2,5 2,8 3 3,1 3,1 3,1 

L’Oreal Portugal Lda Garnier Fructis 12,7 12,5 12,2 11,9 11,5 11,1 11 
L’Oreal Portugal Lda Elvital 7,4 7,2 6,7 6,3 6,3 6,7 6,6 
Procter & Gamble Portugal 
SA Pantene Pro-V 13,7 14,2 15,3 15,7 15,5 14,9 14,6 

Procter & Gamble Portugal 
SA 

Head & 
Shoulders 3,9 3,9 4 4 3,8 3,7 3,6 

Procter & Gamble Portugal 
SA 

Clairol Herbal 
Essences 1,5 1,9 2 2,1 2,2 2,4 2,3 

Others Private Labels 2,4 2,5 2,7 3 2,9 3,2 3,3 
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4.1.4 Bulgarien 

4.1.4.1 Ekonomi 
Bulgarien är medlem i Europeiska unionen (EU) sedan år 2007 och ingår inte i eurozonen. 
Tillväxten i landet var i genomsnitt 6,3 % åren 2004 – 2008, men på grund av finanskrisen 
kontraherade ekonomin med 5,1 % år 2009 och ytterligare 1,1 % förväntas år 2010. Ingående 
FDI åren 2003 - 2008 visar en positiv trend som tog fart ordentligt åren 2006 och 2007 för att 
sedan år 2008 sjunka. Fallet i ingående FDI år 2008 beror på finanskrisen men jämfört med 
andra länder har Bulgarien upplevt en mindre förändring där FDI nivån fortfarande var högre 
än de uppmäta under år 2006. Den positiva trenden i FDI förklaras av att landet blivit mer 
attraktivt för investerare då ekonomin stabiliserades och blev mer företagsvänligt, 
kulmineringen skedde i och med EU inträdet år 2007. Landets statsskuld låg på 1,8 % av BNP 
år 2008, detta anses balanserat och ökar investerarnas förtroende. Problemen med korruption, 
bristen på politisk vilja för reformer och en utbredd byråkrati utgör ett bekymmer för många 
företag. Investeringslagarna i landet är transparenta och inhemska och utländska företag 
behandlas lika, man erbjuder även investerar assistans med licenser och ansökningar.  

Skatterna i landet är mycket låga i jämförelse med andra europeiska länder. Momsen låg på 
20 % år 2010, företagsskatten och inkomstskatten uppgår till respektive 10 %. Den informella 
sektorn i landet är stor, den estimeras till ca 25 % av BNP, men har sjunkit sedan år 1990. 

Den Informations- och kommunikations teknologiska industrin har genomgått en snabb 
utveckling perioden år 2004 – 2009, med en ökande konkurrens på marknaden. Industrin har 
tillväxt potential då Internet penetrationen ännu är rätt låg med 26,7% av de bulgariska 
hushållen. 

4.1.4.2 Konsumentmarknaden 
Konsumentmarknaden i landet har utvecklats markant mellan åren 2004 och 2009. Såväl den 
disponibla inkomsten som konsument köpen har ökat. Den disponibla inkomsten steg med 
10 % under denna period men är fortfarande den lägsta inom EU. I kombination med att den 
inhemska marknaden är liten är möjligheterna för lyx produkter begränsad. Sparkvoten i 
landet ligger på -32,8 % av den disponibla inkomsten år 2009. Detta beror på att invånarna 
inte kan spara på grund av deras låga inkomster samt att en stor del av invånarna får mestadels 
av sin lön i kontanter och deklarerar minimalt. Konsument köpen ökade totalt med 16,7 % 
åren 2004-2009 där bland annat kategorin hushållsartiklar och tjänster såg den högsta 
tillväxten med 50,1 %. Finanskrisen medförde att konsument köpen år 2009 sjönk med 7,5 % 
men spås öka med 0,3 % år 2010 och 2,5 % år 2011. Hushållsartiklar och tjänster uppgick till 
5 % av konsumenternas konsumtion år 2009. Bulgarien har en disponibel inkomst på BGN 
4,413 (US$3,137).  

4.1.4.3 Bransch specifikt för hårvårdssektorn 

4.1.4.3.1 Konsumentbeteende 
På marknaden finns en trend där konsumenterna köper hårvårdsprodukter mer frekvent än 
tidigare. Trenden är så pass ansenlig att den dämpat effekterna av lågkonjunkturen på sektorn. 
Konsumtionen i landet har dock stagnerat och försäljningsvolymen förväntas därför bli 
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oförändrad. Lågkonjunkturen förväntas ha en dämpande effekt på marknaden åtminstone fram 
till början av 2011. 

Konsumenter köper även i större grad salongsliknande produkter från detaljhandeln, då 
salonger anses ha mycket höga priser på sina produkter. Konsumenterna, speciellt de på 
landsbygden är mycket priskänsliga. 

4.1.4.3.2 Marknadsföring och de fyra P:na 
Produkt 

Komplicerade hårvårdsprodukter med multipla egenskaper gjorde entré på marknaden och 
medförde en stor påverkan på marknaden. Dessa produkter fortsatte att expandera och 
utvecklades till mer sofistikerade produkter. 

Balsam förväntas ha den bästa utvecklingen då mer intensiv annonsering och utvecklingen av 
nya produkter kommer attrahera konsumenterna. Då balsam framställs som reparerande för 
skador på håret från hårtorkar och stärkande medel blir det allt mer populärt hos kvinnor som 
börjar använda de varje dag.  

Pris 

Enhetspriserna slutade nästan helt att stiga, detta på grund av finanskrisens effekter på 
invånarnas ekonomi, avsaknad inflation och den minskade köpkraften.  

Påverkan 

Många av de nya produkterna påstods innehålla vitaminer och extrakt från exotiska frukter 
vilket skulle göra håret mer resistent mot vardagsstress och få ett yngre och ett mer vitalt 
utseende. Inom hårvårdssektorn råder det en brist på varumärkets lojalitet. Detta kommer 
troligen ändras i och med de marknadsföringsaktiviteter som de multinationella företagen 
genomför. 

4.1.4.3. Företagen och marknaden 
L’Oreal Bulgaria EOOD med sina 23 % av försäljningsvärdet år 2009 är det företag som är 
marknadsledare inom hårvård i landet. Trots den svåra ekonomiska tiden lyckades de växa 
med 1,4 %. Procter & Gamble Bulgaria EOOD erhåller andraplatsen med en marknadsandel 
på 17 %. Henkel Bulgaria EOOD innehar tredjeplatsen med en marknadsandel på 8,1%. 
Beiersdorf Bulgaria EOOD med 7 % av marknadsandelarna innehar fjärdeplatsen och 
Unilever Bulgaria EOOD med sina 4,6 % innehar sjätteplatsen. En del av Beiersdorfs 
framgång beror på att de har börjat distribuera sina egna produkter. Tidigare har de förlitat sig 
på andra företag.  
 
Inom hårvårdssektorn råder hög konkurrens i jämförelse med andra kategorier inom hälso- 
och skönhetssektorn i landet.  Den höga konkurrensen inom sektorn lede till ett stort antal 
annonseringar vilka alla följde samma koncept, detta anger man som orsak till bristen på 
varumärkets lojalitet. Detta förväntas dock ändras i och med att företag söker innovativa sätt 
att popularisera deras produkter, exempelvis genom att använda sig av lokala kändisar.  
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På grund av det stora utbudet på hårvårdsprodukter som finns i alla prissegment är ”Private 
Labels” nästan helt obefintliga. De inhemska producenterna tenderar att producera kopior av 
nya produktlanseringar och sälja dem till lägre priser. Den höga konkurrensen gör marknaden 
till mindre attraktiv för investeringar och man spår ingen förändring de närmsta åren.  

Tabell 8 Marknaden i Bulgarien 

Bulgarien År 

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Marknadsstorlek schampo (EUR) 16.4 17.4 18.2 20.0 23.3 22.8 23.6 25.0 

Marknadstillväxt schampo (%)  5.9 4.4 10.2 16.1 -1.9 3.2 6.1 

Marknadsstorlek balsam (EUR) 4.0 4.4 4.9 5.6 6.3 5.6 5.8 6.1 

Marknadstillväxt balsam (%)  10.4 10.6 14.9 12.6 -10.6 3.3 5.4 

Marknadsstorlek 2-i-1 (EUR) 2.5 2.8 3.1 3.4 3.8 3.7 3.8 3.9 

Marknadstillväxt  2-i-1 (%)  10.9 8.9 11.3 10.0 -1.2 1.7 1.8 

Massvarumärken (%) 98,2 98,1 98 97,9 97,9 98 X X 

 

Tabell 9 Fördelningen av marknadsandelar i Bulgarien 

Företag Varumärke Marknadsandel per år i % 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Beiersdorf Bulgaria EOOD Nivea Hair Care 4,4 4,9 4,5 6,3 6,6 7 7,2 

Unilever Bulgaria EOOD Dove 3,8 2,7 2,1 2,7 2,5 2,7 2,8 

L’Oreal Bulgaria EOOD Garnier Fructis 1,2 1,5 2 2,5 3 3,2 3,3 

L’Oreal Bulgaria EOOD Elvital 3,3 4 6 7 7,6 8 8,5 
Procter & Gamble Bulgaria 
EOOD 

Pantene Pro-V 5,6 5,5 5,1 4,8 4,7 5 5,1 

Procter & Gamble Bulgaria 
EOOD 

Head & 
Shoulders 

5,6 5,1 5,4 5,3 5,3 5,2 5 

Procter & Gamble Co, The 
(Clairol Inc) 

Clairol Herbal 
Essences 

0,6 0,7 0,6 0,6 0,6 0,6 0,5 

Others Private Labels X X X X X X X 

4.1.5 Sverige 

4.1.5.1 Ekonomi 
Den globala finanskrisen fick en starkt negativ inverkan på Sveriges ekonomi som 
kontraherade med 4,8 % i reala termer under år 2009 efter en mindre kontrahering på 0,2 % år 
2008. Kontraheringen berodde i stor del på kollapsen av världshandeln och investeringsflöden 
som följde den globala ekonomiska nedgången. Sveriges export utgjorde 32,9 % av BNP år 
2009 respektive 38,4 % år 2008, varav 70,2 % går till europeiska marknader. När 
världshandeln och investeringsflödena börjar återhämta sig kommer Sveriges ekonomi att 
återhämta sig, prognosen för år 2010 anger en tillväxt på 1,2 % i reala termer.  

Sverige erbjuder investerare en välutbildad arbetskraft, låga företagsskatter, infrastruktur i 
världsklass och starka demokratiska institutioner, vilka alla uppmuntrar till utländska 
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investeringar i Sverige. Den nuvarande regeringen som kom till makten år 2006 har verkat för 
ökade utländska investeringar och ägande av företag och tillgångar. Detta anses ha resulterat i 
att de utländska direkt investeringarna ökade från $5 miljarder år 2003 till 43,7 miljarder år 
2008.  Sverige gick med i den europeiska unionen år 1995 och har sedan dess förbättrat 
investerings- och företagsklimatet för att följa EU:s regleringar.  

Trots reformerna finns det hinder i landets system med omfattande tillstånd och 
godkännanden som behövs för att starta och driva ett företag som skrämma bort utländska 
investeringar. Dessa hinder gäller för alla investerare och företagare.   

År 2009 reducerade Sverige företagskatten från 28 % till 26,3 % men den totala skattesatsen 
stod på 54,6 % av vinsten jämfört med OECD genomsnittet på 44,5 %. Sverige har en av de 
högsta momssatserna inom EU, momsen varierar mellan 6 - 25 % beroende på produkt, där 
25 % utgör standarden. Trots att Sverige anses vara det fjärde mest konkurrenskraftiga landet 
enligt World Economic Forums rapport 2009 – 2010 är skattenivåerna listade som den näst 
största problemfaktorn för verksamheter i Sverige. 

Informations- och kommunikationssektorn i Sverige har expanderat kraftigt sedan år 2004. 
83,9 % av befolkningen ansågs vara internetanvändare, och datorer med bredband ökade från 
28,7 % år 2004 till 77,6 % år 2009. Många multinationella telekom företag har forskning och 
utvecklings anläggningar i landet på grund av den starkt utvecklade sektorn samt 
konsumenterna som snabbt adopterar nya produkter.  

4.1.5.2 Konsumentmarknaden 
Sveriges konsumentmarknad är välutvecklad och mättad. Mellan åren 2004 – 2009 ökade 
konsumenternas konsumtion med 8,8 %, men sjönk med 0,9 % år 2008. Konsumtionen 
förväntas växa med blygsamma 1,0 % år 2010 respektive 2,4 % år 2011 i reala termer. 
Sveriges snabbt åldrande befolkning medför en rad möjligheter för investeringar av företagen, 
denna sektor förväntas öka sin andel av konsumtionen till år 2020.  
 
Den årliga disponibla inkomsten uppgick till 168 184 kr ($ 21 842) under år 2009. Sparkvoten 
uppgick till 7,5 % av den disponibla inkomsten under år 2009. Konsumtionen av 
hushållsvaror och tjänster uppgick till 6 %. De mycket konkurrensutsatta 
konsumentmarknaderna som är välintegrerade med Europa utgör en svårighet för investerare 
och exportörer att uppnå en signifikant marknadsandel på någon av marknaderna. 

4.1.5.3 Bransch specifikt för hårvårdssektorn 

4.1.5.3.1 Konsumentbeteende 
Försäljningen sjönk med 3 % under år 2009 som ett resultat av finanskrisen. Salong- och 
premium produkter hade den sämsta utvecklingen. Försäljningsvärdet var sämre än 
försäljningen mät i volymer då priserna sjönk under året. Detta ligger i stark kontrast till 
föregående år då stark ekonomisk tillväxt och ökande disponibla inkomster stärkte 
försäljningsvärdet och volymerna vilket resulterade i en total tillväxt på 8 %. Denna tillväxt 
berodde på att konsumenterna skiftade sin konsumtion från standard- till premium produkter, 
under år 2008 - 2009 sjönk däremot efterfrågan på premium produkter till fördel för 
standardprodukterna. Under prognosperioden spås en 2 % årlig tillväxt, marknadens mognad 
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anses förhindra starkare tillväxt. Tillväxttakten kommer att sjunka under år 2010 som ett 
resultat av de sista effekterna av den ekonomiska lågkonjunkturen.  
 
Enligt branschkällor utförs majoriteten av inköpen av kvinnor, speciellt yngre kvinnor. Dels 
står kvinnorna för en stor del av konsumtionen samt att de i majoriteten av hushållen står för 
inköpen av produkterna. Under de senaste åren däremot har männens andel av 
produktinköpen ökad främst på grund av det ökande intresset för deras hälsa och utseende. 

4.1.5.3.2 Marknadsföring och de fyra P:na 
Produkt 

Schampo kännetecknas som ett moget segment med en hög penetrations nivå. Försäljningen 
av schampo var trög under 2009, i princip oförändrad från år 2008. Under 
undersökningsperioden var tillväxten 3 %, stärkt av försäljningen av premium produkter. 
Volymförsäljningen däremot ökade marginellt under 2009 då konsumenterna bytte ned sig 
från salongs produkter till standard schampo produkter. Försäljningsvolymen växte dock 
marginellt under 2009, då konsumenterna skiftade konsumtionen från premium- till 
standardprodukter. Sett i försäljningsvolymer spås segmentet att förbli stabilt. Däremot spås 
försäljningsvärdet återgå till tillväxt under år 2011 som ett resultat av att den svenska 
ekonomin återhämtar sig. Detta drivs dock av premium produkter och nylanseringar. 

Producenter kommer att bekämpa den ökande mognaden av marknaden genom nya 
produktlanseringar som specifikt fokuserar på förmågan att med lätthet ändra utseende och 
frisyr från dag till dag eller till och med samma dag. Nylanseringarna kommer däremot vara 
färre än tidigare.  

Antimjäll produkter har en stark ställning i Sverige. Detta då ett av de ledande schampo- och 
balsam varumärkena, Head and Shoulders dominerade segmentet.  

Pris 

Undersökningsperioden karaktäriserades av ökad priskonkurrens. Då lågpris företaget Lidl 
etablerat sig på marknaden i början av perioden tvingades stormarknaderna att sänka priserna 
genom att minska marginalerna. Trots att denna utveckling stannade av under år 2007 ökade 
försäljningen under år 2008 och år 2009 på grund av lågkonjunkturen. 
 
Priskonkurrensen spås hårdna på grund av marknadens mognad, men återförsäljare och 
producenter kommer även tvingas sänka priserna under perioden då konsumenterna flyr till 
mass- och ekonomi varumärken. Detta mönster spås avstanna under år 2010 i takt med 
återhämtningen av den svenska ekonomin.  
 
Påverkan 

Annonseringen och reklamen hölls rätt traditionell under år 2009. De stora massvarumärkena 
använde annonsering i tryck och på TV, med modeller och skådespelerskor med fint hår i en 
dejting- eller annan social situation. Salongvarumärkena var mer blygsamma i sin 
annonsering och förlitade sig på ”word of mouth” eller övertygade inflytelserika bloggar att 
skriva om produkterna.  
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I jakten på större volymer och försäljningsvärde ökade fokusen, speciellt bland de 
multinationella producenterna, på specifika konsumentsegment baserat på ålder, kön och 
livsstil. Tonåringar, kvinnor, aktiva och sportintresserade konsumenter erhöll ett ökande utbud 
av produkter specifik anpassade för dem och marknadsfört mer tydligt mot sig. Head and 
Shoulders marknadsfördes som ett milt antimjällschampo med skönhetsbevarande egenskaper. 

Cederroth ABs lanserade TRESemmé varumärket i Sverige i september 2009. Innan 
lanseringen var varumärket välkänt bland många svenskar på grund av tv-serien ''Project 
Runaway''.  Lanseringen omfattar en salong storlek 900 ml för schampo och balsam, 500ml 
hårspray och stylingsprodukter för olika hårtyper och behov av styling. Produkterna 
marknadsförs under parollen ' Det är lätt att uppnå ett professionellt utseende hemma utan att 
betala salongs priser'' 
 
För att lyckas på den Svenska marknaden i framtiden anses producenter behöva erbjuda 
konsumenterna en varietet av specifika produkter, stöttat av noggrant riktade 
marknadsföringskampanjer. Däremot anses att producenterna behöver vidta försiktighet så att 
stora produktvariationer inte förvirrar konsumenterna och verkar mot de värdeökande 
inslagen. 

4.1.5.3.3 Företagen och marknaden 
Hårvård är relativt fragmenterad i Sverige. De multinationella företagen inom skönhet och 
personlig vård dominerade försäljningen under år 2009. Dessa var L’Oreal AB, Wella AB, 
Henkel Norden AB, Procter & Gamble Sverige AB och Lever Fabergé  som totalt innehar 
68 % av försäljningsvärdet år 2009.  

L’Oreal AB är marknadsledaren inom hårvårdsbranschen i Sverige. Företaget innehar 26 % 
av försäljningsvärdet på grund av sin starka position i premium segmentet med varumärket 
Kérastase men även i massegmentet med varumärken som Garnier Fructis och L’Oreal Studio 
Line. Wella AB kom på andra plats med 17 % av försäljningsvärdet. Varumärket Wella är 
populärt då de drar fördel av en svensk image, då det är specifikt utvecklat för nordiskt hår 
med milda ingredienser. Varumärket är positionerad inom massegmentet med ett rimligt pris. 
De inhemska varumärkena innehar en marginell andel av försäljningen. Där Barnängen som 
är ett traditionellt svensk varumärke erhöll 3 % av marknaden. Barnängen ägs dock sen 
många år tillbaka av Henkel Norden.  

Private labels stod för enbart 2 % av försäljningsvärdet år 2009., en mindre ökning från år 
2008. Den ekonomiska lågkonjunkturen fick konsumenterna att skifta konsumtionen till 
billigare varumärken så som private labels. Under undersökningsperioden ökade försäljningen 
på grund av ökat fokus på Private labels av återförsäljningskedjorna. Dessa drog tillbaka 
bland annat de mindre varumärkena och ersatte dessa med Private labels, detta ökade 
kedjornas vinster. Private labels fortsätter dock att vara ett underutvecklat segment i Sverige, i 
jämförelse till andra västeuropeiska länder, vilket ger utrymme för tillväxt. Enligt 
branschkällor anses dock en mättnad för dessa varumärken ha uppstått, lågkonjunkturen 
kommer att påverka dessa positivt innan försäljningen faller tillbaka i takt med Sveriges 
ekonomiska återhämtning år 2011. 
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Producenterna fokuserade i huvudsak på befintliga varumärken, med lanseringar av nya 
versioner och stundtals återlanseringar av varumärken i nya förpackningar. Exempelvis 
utvidgades Head and Shoulders med ”Care and Repair” schampo och balsam under år 2009 
och med ”Colour care” i mitten av år 2008. Wella fick nya förpackningar och dofter för 
schampo och balsam år 2008, inspirerat av systervarumärket WellaFlex.  

Inga nyinträden bland massvarumärkena förväntas inom prognosperioden. Den hårda 
konkurrensen och starka positionerna hos existerande aktörer utgör ett hinder för nya 
varumärken att uppnå lönsamhet. 

Tabell 10 Marknaden i Sverige 

Sverige År 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Marknadsstorlek schampo (EUR) 64.3 67.9 66.1 66.6 63.0 56.9 63.1 65.8 

Marknadstillväxt schampo (%) 5.7 -2.8 0.9 -5.5 -9.6 10.9 4.3 
Marknadsstorlek balsam (EUR) 54.9 59.6 59.3 60.8 57.9 51.3 56.9 59.4 

Marknadstillväxt balsam (%) 8.6 -0.5 2.4 -4.6 -11.5 11.0 4.3 
Marknadsstorlek 2-i-1 (EUR) 11.5 11.8 11.3 11.3 10.6 9.2 10.0 10.2 

Marknadstillväxt  2-i-1 (%) 3.0 -4.9 0.6 -6.7 -12.7 8.6 2.2 
Massvarumärken (%) 69.2 69.4 69.5 69.0 68.8 71.0 X X 
 

Tabell 11 Fördelningen av marknadsandelar i Sverige 

Företag Varumärke Marknadsandel per år i % 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

X Nivea Hair Care        

Unilever Sverige AB Dove 1,3* 1,3 1,4 1,5 1,6 1,6 1,6 

L’Oreal AB Garnier Fructis 3,8 3,4 3,2 3,3 3,2 3,3 3,1 

L’Oreal AB Elvital 3,2 3,5 3,4 3,3 3,2 3,3 3,4 

X Pantene Pro-V X X X X X X X 
Procter & Gamble Sweden 
AB 

Head & 
Shoulders 

6,7 6,9 6,5 6,3 6,4 6,3 6,3 

Procter & Gamble Sweden 
AB 

Clairol Herbal 
Essences 

1,9 1,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,5 

Others Private Labels 1 1,5 1,8 1,5 1,3 1,3 1,3 
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4.1.6 Tyskland 

4.1.6.1 Ekonomi 
Tyskland är Europas största ekonomi och sjönk till världens näst största exportör år 2009. 
Fallet beror på den minskade efterfrågan i världen och är anledningen till varför tysklands 
ekonomi kontraherade med 5 % år 2009. Då den tyska ekonomin fortfarande behåller sin 
konkurrenskraft på grund av låg inflation i lönerna och då efterfrågan från utvecklingsländer 
håller uppe den tyska exporten förväntas en tillväxt på 1,2 % år 2010. Ingående flödena för 
FDI har varit relativt stabila åren 2003 – 2008, dock var inflödena kraftigt lägre år 2004 och 
under åren 2007 – 2008 sjönk FDI. Det som gör den tyska ekonomin konkurrenskraftig är 
storleken på marknaden, låga löneökningar, ett utbildningssystem i världsklass och kvalitativ 
infrastruktur. 

Skatterna i landet anges vara ett av de största problemen för drivande av verksamheter i 
Tyskland. Under år 2008 genomfördes reformer för att lätta på skattebördan för företag och 
handel. Momsen låg på 19 % år 2009 och företagsskatten på 30,2 %. Informations- och 
kommunikations teknologibranschen i Tyskland har expanderat kraftigt sedan år 2004. 78,5 % 
av befolkningen ansågs vara internetanvändare år 2009. Hushållen med 
bredbandsuppkoppling steg från 17 % år 2004 till 57,9 % år 2009. 

4.1.6.2 Konsumentmarknaden 
Tysklands konsumentmarknad, likt de andra europeiska länderna i väst har en välutvecklad 
konsumentmarknad. Sparkvoten i landet uppgår till 13,8 % av den disponibla inkomsten, 
vilket är bland de högsta i Europa. Konsumenternas konsumtion växte sakta under åren 2004 
– 2009 med en genomsnittlig tillväxt på 0,1 %. Den generella konsumentmarknaden förväntas 
minska med 0,1% under år 2010, där konsumtion av hushållsartiklar och tjänster förväntas 
sjunka med 2,3%. Den höga sparkvoten bland tyskarna gör de bättre rustade att klara av 
lågkonjunkturen jämfört med invånare i andra länder. Det innebär att tyskarna kommer öka 
sin konsumtion igen när ekonomin förbättras och förtroendet för ekonomin bland 
konsumenterna ökar. Hushållsartiklar och tjänster uppgick till 5 % av konsumenternas 
konsumtion år 2009. tysklands disponibla inkomst är euro 19,485 (US$27,836).  

4.1.6.3 Bransch specifikt 

4.1.6.3.1 Konsumentmönster 
I Tyskland uppger 90 % av invånarna att de använder schampo minst en gång i veckan, 
kategorin schampo driver marknaden. Mer än 50 % av kvinnorna föredrar ett 
standardschampo för normalt hår för regelbunden användning. En tredjedel uppger att de 
föredrar schampo som riktar sig mot problem så som torrt hår. En liten minoritet av 
konsumenterna använder sig av 2-i-1 produkter och balsam. 

Lågkonjunkturen fick en oväntad effekt på marknaden. Konsumenterna spenderade mer på 
hälsoprodukter så som värde ökande och uppgiftsspecifika schampon. Samtidigt bytte mindre 
välbemedlade konsumenter till billigare varumärken, främst till ”Private Labels”. Tyskland är 
officiellt ute ur lågkonjunkturen men risken för att konsumenter som köpt ”må bra” produkter 
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byter till billigare produkter fortsätter då eftereffekterna av den ekonomiska lågkonjunkturen 
fortsätter. De äldre konsumenterna får en allt större betydelse. Produkter för att bekämpa 
håravfall är efterfrågade på marknaden. Efterfrågan på naturliga och organiska eller 
ekologiska produkter ökar.  

4.1.6.3.2 Marknadsföring och de fyra P:na 
Produkt 

Producenterna har fokuserat på värde ökande produktinnovationer och specialiserade 
produkter som erbjuder bekväma och lättanvända produkter. Ungefär 90 % av Tyskarna 
uppges ha mjäll vilket lett till ett brett produktutbud inom det. Man spår en efterfrågan på mer 
naturliga- och milda produkter.  

Balsam har potential för tillväxt då konsumenter söker högkvalitativa produkter som kan 
begränsa långsiktig skada på håret. Specialiserade produkter som fokuserar på specifika 
hårproblem eller konsumentgrupper förväntas bli allt mer viktiga. Medan det omvända sker 
för allt-i-ett produkter.  

Pris 

Priserna har generellt stigit något men speciellt inom kategorin schampo, skälet anges bero på 
premium varumärkena. Priserna förväntas vara stabila i framtiden på grund av prispressen på 
producenterna vilket kvitterar ut de värde ökande produktlanseringarna som producenterna 
genomför för att försöka höja priset gentemot konsumenten och höja sina marginaler.  

Påverkan 

Varumärkenslojaliteten och varumärkensmedvetenheten bland tyska konsumenter är mycket 
hög för hårvårdsprodukter. Detta anges bidra till att samma varumärken konsekvent 
dominerar marknaden. Ungefär 19 % av konsumenterna köper rutinmässigt samma varumärke. 
38 % anger att de väljer från ett antal etablerade varumärken medan 32 % väljer från 
varumärken de tidigare prövat beroende på pris. Enbart 11 % av alla konsumenter valde 
produkter utifrån enbart pris.  

På grund av att konsumentbeteendet på marknaden är i stort oförändrat så är varumärkenas 
marknadsandelar relativt stabila. De som lyckades förbättra sitt resultat mest har drivit stora 
kampanjer. Doves kampanj ”beauty is relative” och Garnier Fructis kampanj som drog fördel 
av tysklans motsvarighet till tv-programmet American Idol bland annat genom användandet 
av klipp från programmet samt exklusiva logos, är de två som lyckats bäst.  

4.1.6.3.3 Företagen och marknaden 
Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH & Co KG med sina 26 % av försäljningsvärdet år 2009 
är det företag som är marknadsledare inom hårvård i landet. De ledande varumärkena på 
marknaden är multinationella, trots den starka närvaron av inhemska varumärken. De 
multinationella företagen har ökat sin marknadsandel mot de inhemska konkurrenterna år 
2009. Försäljningen av ”Private Labels” ökar sakta och förväntas bidra till den allt mer tuffa 
konkurrensen på marknaden.   
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Marknaden förväntas bli stabil de närmsta åren, med enbart en marginell nedgång. Företagens 
aktiviteter på marknaden förväntas bli små de närmsta åren.  

Tabell 12 Marknaden i Tyskland 

Tyskland År 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Marknadsstorlek schampo (EUR) 529.2 530.3 559.8 588.6 601.4 624.6 656.1 684.4 

Marknadstillväxt schampo (%)  0.2 5.6 5.1 2.2 3.9 5.0 4.3 

Marknadsstorlek balsam (EUR) 304.7 305.6 316.3 325.5 318.3 311.5 307.9 308.2 

Marknadstillväxt balsam (%)  0.3 3.5 2.9 -2.2 -2.1 -1.1 0.1 

Marknadsstorlek 2-i-1 (EUR) 40.8 39.8 39.4 39.5 39.6 40.0 40.4 40.7 

Marknadstillväxt  2-i-1 (%)  -2.5 -1.0 0.2 0.2 0.9 1.3 0.6 

Massvarumärken (%) 94,8 94,6 94,3 94,1 94,5 94,5 X X 
Tabell 13 Fördelningen av marknadsandelar i Tyskland 

Företag Varumärke Marknadsandel per år i % 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Beiersdorf AG Nivea Hair Care 5,3 5,3 5,1 5 4,3 4,1 4 

Unilever Deutschland GmbH Dove - 2,1 3,2 3 3,2 3,4 3,8 

L’Oreal  Deutschland GmbH Garnier Fructis 3,6 3,7 3,7 3,3 3,4 3,7 3,9 

L’Oreal  Deutschland GmbH Elvital 4,2 4,1 3,5 2,9 2,8 2,4 2,3 

Procter & Gamble GmbH Pantene Pro-V 5 5,3 5,3 5,8 6 5,9 6 

Procter & Gamble GmbH Head & Shoulders 0,8 0,8 1,1 1,2 1,6 1,7 1,8 
Procter & Gamble Co, The 
(Clairol GmbH) 

Clairol Herbal 
Essences 

1,4 1,5 1,6 1,5 1,6 1,6 1,5 

Others Private Labels 5 5,3 5,6 5,8 7 7,3 8,2 

4.1.7 Italien 

4.1.7.1 Ekonomi 
Italien lider av låg tillväxt, hög statsskuld, korruption, och regionala indelningar mellan norra 
halvan och södra halvön i landet. Detta i kombination med höga skatter och den stela 
arbetsmarknaden gör Italien till en av de svåraste platserna att göra affärer i. Italien saknar en 
välutbildad arbetskraft, enbart 10,9 % har en högre utbildning. Som helhet har den italienska 
ekonomin drabbats hårt till följd av den globala lågkonjunkturen under åren 2008 och 2009, 
vilket orsakat en kontrahering med 1,3 % respektive 5,0 % i reala termer. Den höga 
statsskulden är även en belastning för den ekonomiska tillväxten och Italiens åldrande 
befolkning kommer att fortsätta att utöva en belastning på de offentliga finanserna på lång sikt. 
Under år 2009 ökade statsskulden i förhållande till BNP till 115 % men hade länge utgjort 
100 % då landet drabbades av en valuta kris i slutet av lågkonjunkturen åren 1991/92. Den 
ekonomiska återhämtningen förväntas uppskattningsvis ge en tillväxt på 0,8 % år 2010.  

Italien upprätthåller en öppen och välkommande inställning mot utländska investerare men 
erhåller dock ett litet inflöde (0,7 % av BNP år 2008) av utländska direkt investering jämfört 
med andra västeuropeiska länder. Det som förringar Italien som investeringsland är landets 
stela arbetsmarknad, omfattande statlig byråkrati samt omfattande korruption. Bekämpningen 
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av korruption fortskred långsamt åren 2009 och 2010 då regeringen fokuserar på att motverka 
effekterna från den globala lågkonjunkturen i Italien. 

Italien har ett komplicerat och tidskrävande beskattningssystem. Momssatsen uppgår till 20 % 
vilket är i linje med andra EU-länder. Den totala skatten uppgick till 43,4 % av företagens 
vinst. Italiens företagskatt uppgick till 27,5 % år 2009, dock är den regionala företagsskatten 
inte inkluderad. Italien har en hög nivå av skattesmitning, landet uppskattas landet förlorar 
omkring 120 miljarder euro per år på grund av detta. Den informella ekonomin uppskattas till 
20 – 26% av BNP år 2009. Kombinationen av storleken på dessa kastar ett tvivel över att 
problemen i de offentliga finanserna kommer att lösas. 

Informations- och kommunikations teknologibranschen i Italien har inte expanderat sedan 
2004. Andelen av befolkningen som anses vara internetanvändare har ökat från 46,9 % år 
2004 till 51,8 % år 2009. Hushållen med bredbandsanslutning växte från 8,9 % år 2004 till 
39,4 % år 2009. Detta är lång under majoriteten av andra europeiska länder trots att 96 % av 
Italiens befolkning hade täckning för DSL tjänster år 2009. 

4.1.7.2 Konsumentmarknaden 
Italien var världens sjunde största konsumentmarknad år 2010. Konsumentmarknaderna är 
välutvecklade samt diversifierade. Italienare är bland de mest försiktiga konsumenterna i 
Europa med en sparkvot av 14,9 % av den disponibla inkomsten år 2009. Det är den högsta 
sparkvoten i Europa. Konsumenternas konsumtion ökade relativt långsamt åren 2004 - 2007 
med en årlig genomsnittlig tillväxt på 1,5 %. Under åren 2008 och 2009 sjönk konsumtionen 
med 1 % respektive 2,7 % i reala termer. Tillväxten år 2010 spås bli 0,6 %. Den disponibla 
inkomsten uppgick till 17 715 euro år 2009 i likhet med många andra västeuropeiska länder.  
 
Trots den höga sparkvoten är det osannolikt att konsumtionen ökar signifikant då tillväxten i 
ekonomin väntas bli dämpas under åren 2010 – 2011. Dessutom spås Italiens åldrande 
befolkning hämna konsumtionen på lång sikt. År 2020 uppskattas 22,8% av den totala 
befolkningen vara över 65 år. Konsumtionen av hushållsvaror och tjänster uppgick till 7 % av 
den totala konsumtionen. Italiens disponibla inkomst är euro 17,715 (US$24,613) 

4.1.7.3 Branschspecifikt för hårvårdsbranschen 

4.1.7.3.1 Konsumentbeteende 
Marknaden drevs av innovativ forskning och ökad specialitet såväl som stark marknadsföring 
och starka reklamkampanjer. Konsekvent drabbades inte försäljningsvärdena i 
hårvårdsbranschen av den ekonomiska krisen trots en generell minskning av konsumenternas 
genomsnittliga konsumtion mätt i monetära värden. Under prognosperioden spås en årlig 
ökad försäljning med i genomsnitt 1 % i reala termer. Försäljningen växte snabbare år 2009 
än under undersökningsperioden, tillväxten växte med 2 % jämfört med 0 % under hela 
perioden åren 2004 – 2009. Försäljningen drevs delvis av innovationer för specifika produkter 
så som lanseringar av nya varumärken så som Herbal Essences.  
 
Konsumenterna är nöjda med produkterna som sägs garantera toppkvalitet, även 
massvarumärkena. Detta inverkar negativt på tillväxten för premium varumärkena. Private 
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labels produkter förlorade marknadsandelar under året 2009, trots ökat fokus på dessa av 
återförsäljarna. Vikten av varumärket, tillsammans med den goda ration mellan pris och 
kvalitet för märkesprodukter de allt mer specialiserade formlerna var det som tilltalade 
konsumenter. 

4.1.7.3.2 Marknadsföring och de fyra P:na 
Produkt 

Innovationen och specialisationen resulterade i att alla kategorier erbjöd produkter i linje med 
två stora trender; reparation for skadat hår samt en rak, lång och glänsande still. De flesta 
innovationer introducerades för kategorierna schampo och balsam. Fokusering har skett för 
volymgivande produkter genom kompletta produktlinjer, alltså alla produktkategorier har 
erbjudits.  
 
Antimjällprodukter introducerade innovativa produkter, riktade mot både män och kvinnor. 
Balsam hade sin bästa utveckling under år 2009 med en tillväxt på 4 %. Detta som ett resultat 
av produktutvecklingen som noggrant följt trender med hälsosamt-, skinnande-, och 
voluminöst hår. Subkategorin stärkte sin roll som inte bara det korrekta att använda efter 
tvättfasen utan även som produkten för att ta hand om håret på det bästa och mest 
hälsosamma sättet. Exempelvis Sunsilk med ”Ripara e Protegge” som reparerar och skyddar 
samt naturliga Herbal Essences med vårdande egenskaper.  
 
Försäljningsvolym har även ökat för 2-i-1 produkter som fortfarande har en stor 
konsumentbas i Italien till skillnad från andra europeiska länder. Schampo och balsam har 
även ökat tillväxten av försäljningsvolymerna som ett resultat av större format och multipack. 
Det var få förpackningsinnovationer under undersökningsperioden.  
 
Under prognosperioden spås underkategorierna schampo och balsam prestera bra utan någon 
negativ inverkan från den globala ekonomin. De utgör nyckelkategorierna och producenterna 
kommer att fokusera på dessa med fortsatta investeringar i innovation och 
mediamarknadsföring. Producenterna spås fortsätta fokusera på specialiserade produkter och 
ändra formlerna i takt med att livsstilarna ändras. Producenterna kommer även att ta hänsyn 
till variationen i affärerna och erbjuda det största samt mest specialiserade sortimentet möjligt.   
 
Pris 

Enhetspriserna steg år 2009, med undantag för salong- och 2-i-1 produkter. Ökningen beror 
på introduktionen av två nya varumärken; Herbal Essences samt Testanera Gliss med en 
premium pris position. Med hänsyn till 2-i-1 produkterna steg inte enhetspriset på grund av 
efterfrågan på storlekar i större format och priskampanjer, som ett resultat steg även 
försäljningsvolymen mer än försäljningsvärdet. 

Stegringen av enhetspriset hölls tillbaka av kampanj aktiviteten, vilken var väldigt stark för 
alla underkategorier men specifikt för schampo och balsam. Nyckelaktörer så som Pantene 
använde denna strategi som ett svar på den minskade efterfrågan. Kampanjerna involverade i 
huvudsak prisreducering, produkter i större format samt extra format så som multipack och 
påfyllning. 

Under prognosperioden spås priserna fortsatt öka om än inte lika snabbt som under år 2009. 
Detta på grund av två olika typer av påfrestningar, dels ökade investeringar som driver upp 
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priserna samt den höga kampanjaktiviteten som kommer att pressa tillbaka priserna. Den höga 
kampanjaktiviteten beror på att marknaden numera kräver detta av aktörerna för att 
konkurrera med pris och möta efterfrågan.  

Påverkan 

De ledande företagen var aktiva i sin annonsering och kommunikation under år 2009, något 
mindre än år 2008 men mer riktad. Nivea satsade exempelvis på reklamkampanjer på TV och 
kommunikation över Internet. L’Oreal behöll sin position som aktören som spenderar mest på 
marknadsföring, med enorm mediatäckning för varumärken så som Elvive och Garnier 
Fructis. Kampanjerna fokuserade på att informera konsumenterna om ingredienserna och 
egenskaperna hos produkten. Kända profiler används allt mer i kampanjerna.  
 
Ökningen av prestationen och specialiteten inom hårvårds produkter har lett till en ökning av 
segmenteringen. Producenterna utökar varumärkena med produktlinjer som inkluderar 
specifika produkter efter konsumenternas ålder, kön eller färgpreferenser. Detta är 
anledningen till de ökade nischerna på marknaden som tillgodoser olika livsstilar och 
hårproblem. Specialiseringen tros även ligga i fokus under prognosperioden. Nyckelsegmentet 
kommer att förbli kvinnosegmentet med ökad segmentering inom detta, som alltid tar hänsyn 
till den naturliga- hälsosamma utseendet. 
 

4.1.7.3.3 Företagen och marknaden 
Hårvårdsbranschen i Italien var mycket koncentrerad år 2009. L’Oreal Italiana Saipo SpA är 
marknadsledare med 46 % av försäljningsvärdet, företaget har ett brett sortiment av 
massvarumärken. Under året sjönk de ledande varumärkenas marknadsandelar med 0,5 % 
totalt för alla produktkategorier, ett resultat av nyinträden av varumärkena Herbal Essences 
samt Testanera Gliss. I absoluta tal steg försäljningen för alla nyckel aktörer, dock innebar de 
två nyinträdena att försäljningsvärdena spreds mellan fler varumärken och aktörer än år 2008. 
Pantene var det enda undantaget, de förmådde behålla sina andelar i alla produktkategorier 
med hjälp av en enorm mängd annonseringar och kampanjer. Herbal Essences lanserades i 
maj 2009. Vid lanseringen marknadsfördes varumärket i ren liten omfattning vilket anges vara 
orsaken till de låga försäljningssiffrorna. 
 
Utöver ovanstående lanseringar karaktäriserades år 2009 av utbredning av existerande 
varumärken. Elvive (Elvital) introducerade tre nya produktlinjer: ”Liss Setoso” för slingrat 
hår, ”Nutrition & Lumiere” med honung för en mer intensive och långvarig effekt samt ”total 
repair 5” med fem olika egenskaper för återuppbyggnaden av hårets textur och hälsa.  
Garnier Fructis lanserade flera antimjäll produkter samt en för långt hår ”Hydra liss leggeri & 
brillanti”. Garnier Fructis lanseringar har dock visat sig inte vara lika framgångsrika som 
deras tidigare produktlinjer samt har balsamprodukterna haft en negativ trend. Detta anses 
vara anledningen till att varumärket förlorat marknadsandelar. Pantene lanserade 
produktlinjen ”Nature Fusion” bestående av två olika varianter, en för rakt hår och en för torrt 
hår. Nivea lanserade produktlinjen ”Volume Sensation” med en formel innehållande 
polymerer för att hjälpa skadat hår och ge volym. Balsamet har en mousekonsistens för att 
inte tynga ned håret. Dessa nya produktlanseringar spås dock inte vara långvariga då 
modetrenderna inom branschen varierar snabbt.   
 

Tabell 14 Marknaden i Italien 

Italien År 
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  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Marknadsstorlek schampo (EUR) 358.2 360.7 366.0 371.1 377.6 391.6 410.4 427.7 
Marknadstillväxt schampo (%)  0.7 1.5 1.4 1.8 3.7 4.8 4.2 
Marknadsstorlek balsam (EUR) 138.5 145.8 147.9 149.8 148.7 154.8 158.6 165.9 
Marknadstillväxt balsam (%)  5.3 1.4 1.3 -0.8 4.1 2.5 4.6 
Marknadsstorlek 2-i-1 (EUR) 105.0 104.2 103.1 104.4 106.5 107.9 105.9 104.3 
Marknadstillväxt  2-i-1 (%)  -0.7 -1.1 1.2 2.1 1.2 -1.8 -1.5 
Massvarumärken (%) 90.1 90.3 90.2 90.0 89.9 90.0 X X 
 

Tabell 15 Fördelningen av marknadsandelar i Italien 

Företag Varumärke Marknadsandel per år i % 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Beiersdorf SpA Nivea Hair Care 2,7 3,3 3,4 3,4 3,4 3,4 3,5 

Unilever Italia SpA Dove 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,2 1,2 

L’Oreal Italiana Saipo SpA Garnier Fructis 9,4 9,5 9,8 9,8 9,9 9,7 9,7 

L’Oreal Italiana Saipo SpA Elvital 6,4 6,7 6,9 7 6,9 6,8 6,9 
Procter & Gamble Italia 
SpA 

Pantene Pro-V 11,1 11,5 11,6 11,7 11,9 12 11,8 

Procter & Gamble Italia 
SpA 

Head & 
Shoulders 

0,5 0,4 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 

Procter & Gamble Italia 
SpA 

Clairol Herbal 
Essences 

- - - - - 0,5 1 

Others Private Labels 16,7 15,5 14,6 14,1 14,1 12,9 12,8 

 

4.1.8 Grekland 

4.1.8.1 Ekonomi 
Den globala ekonomiska lågkonjunkturen 2008 – 2009 har drabbat landets offentliga 
finnanser hårt. Finanskrisen avslöjade strukturella problem med Greklands offentliga finanser 
vilket utgör det största problemet för ekonomin i början av år 2010. Budgetunderskottet i 
landet låg på 12,7 % av BNP år 2009 och statsskulden ökade till 114,9 % av BNP år 2009. 
Under 2009 kontraherade ekonomin med 1,5 %, återhämningen väntas inte förrän 2011. 
Neddragningarna i den offentliga konsumtionen kommer att ske under år 2010, resurser för att 
stimulera ekonomin ut ur lågkonjunkturen kortsiktigt finns inte. En del av neddragningarna 
innebär en höjning av pensionsåldern för den allt mer åldrande befolkningen. Befolkningen i 
landet är outbildad då enbart 15.5 % har högre utbildning. 

Nivån för utländska direkt investeringar i Grekland var låg i jämförelse med de flesta andra 
EU länderna. Traditionellt sett har landet inte varit inbjudande för utländska investeringar. 
Instabiliteten i landet med bland annat uppror och regeringens motvillighet till reformering 
skadar Greklands möjligheter att erhålla stora mängder av utländska direktinvesteringar.  

Informations- och kommunikations teknologibranschen växer starkt, med en genomsnittlig 
årlig tillväxt av 107 % åren 2004 – 2009. 20 % av befolkningen hade bredband år 2009.  
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Den grekiska företagskatten uppgick till 25 % år 2009, men sänktes till 20 % år 2010. 
Skattesmitningen i landet uppskattades till 10 % av BNP, och den informella marknaden till 
30 % av BNP år 2010 och fortsätter att växa. Momsen i Grekland ligger på 19 %. Skatten på 
arbetskraft och de sociala bidragen uppgår till 31,7 % av företagens vinster. 

4.1.8.2 Konsumentmarknaden 
Grekland har välutvecklade konsumentmarknader, med en genomsnittlig tillväxt på 3,5 % 
åren 2004 – 2008. Under år 2009 sjönk konsumtionen med 0,5 % i reala termer. Då 
konsumtionen utgör en stor del av ekonomin är det inte förvånande att sparkvoten ökade till 
1,5 % från tidigare 0 % av den disponibla inkomsten när konsumtionen sjönk. Konsumtionen 
väntas sjunka ytterligare 0,5 % år 2010 och växa något under år 2011. Detta beror på 
regeringens åtstrammningspaket. Den disponibla inkomsten uppgick till 15 401 euro vilket är 
signifikant lägre än genomsnittet i eurozonen. Billigare varor och de nödvändigaste varorna 
kommer att dra fördel av minskningen av den disponibla inkomsten i landet. Detta då 
konsumtionen skiftar bort från lyxvaror. Konsumtionen av hushållsvaror och tjänster uppgick 
till 6 % år 2009. 

4.1.8.3 Bransch specifikt för hårvårdssektorn 
  

4.1.8.3.1 Konsumentbeteende  
Lågkonjunkturen medförde att konsumenterna blev extremt prismedvetna och ”offer driven” i 
deras köpbeteende, även för essentiella varor som standardschampon. Konsumenterna rörde 
sig bort från lägre prioriterade kategorier så som permanenter, hårinpackningar etc. 
Konsumenterna bytte även ned sig genom att bytta varumärken, väntade på erbjudanden eller 
vände sig till billigare återförsäljare.  

De nuvarande trenderna bland grekiska konsumenter, som riktar sig mot naturliga produkter 
och ingredienser, väntas öka kraftigt då effekterna av lågkonjunkturen avtar. Trenderna 
påverkar dock redan marknaden och efterfrågan på produkter som innehåller vitaminer och 
naturliga ämnen väntas öka dramatiskt i framtiden. Man förutspår även att producenter 
kommer intensifiera säsongsbaserad diversifikation vilket varit framgångsrikt i andra 
produktkategorier så som parfymer, samt öka sommar- och vinterspecifika produkter.   

4.1.8.3.2 Marknadsföring och de fyra P:na  
Produkt  

Hårvårdssektorn i Grekland domineras av kategorin för standardschampo, som är inne i en 
mogen fas med hög penetration. Som ett resultat av detta söker producenterna ständigt efter 
att tillföra värde genom fragmentering och produktspecialisering. Under de senaste åren har 
produkter i synnerhet riktats mot olika hårfärger och typer, men nyligen även mot ökad volym 
och glans. Lågkonjunkturen dämpade trenden hos producenterna men den märks ändå av i 
nya produktlanseringar och är en viktig aspekt för att upprätthålla marknadsandelar.  

Pris  
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Generellt minskade det genomsnittliga enhetspriset under år 2009. Kategorierna för standard 
schampo och 2-i-1 produkter såg en signifikant minskning i enhetspriset på grund av det stora 
utbudet. I båda kategorierna ökade konkurrensen signifikant då konsumenterna är otrogna 
sina varumärken och producenterna tvingas introducera en mängd erbjudanden för att 
upprätthålla försäljningsvolymen. Kategorin för balsam såg däremot en ökning för det 
genomsnittliga enhetspriset. Detta beror på att konsumenter i högre inkomstlägen fortsatte att 
konsumera dessa varor vilket medförde en trend mot ännu dyrare och innovativa alternativ. 

Påverkan 

Varumärken som erbjöd attraktiva erbjudanden och värde för pengarna såg en signifikant 
uppgång i marknadsandelarna. Gliss schampo och balsam fick en signifikant uppgång i 
efterfrågan efter varumärkets omlansering år 2007 samt genom annonseringstaktiker 
som ”köp en få en på köpet” som fortsatte år 2009. Beiersdorf Hellas ökade 
marknadsandelarna till just under 3 %, där Nivea Hair Care ständigt promotar och expanderar 
med nya produkter.  

Produktlanseringar under år 2009 var i stort baserat runt fortsatt specialisering på produkter 
riktade mot skydd och reparering. Varumärken så som Dove, Elivtal, Herbal Essences och 
Nivea har alla produkter som skyddar och reparerar håret. Nivea och Elvitals produkter var 
toppsäljarna under år 2009 då de var tidiga med specialiseringen.  

Vidare fokuserade produktutvecklingen på naturliga element. Herbal Essence har fått mycket 
uppmärksamhet då formen på flaskorna ändrat, ny design, ny formula, nya naturliga 
ingredienser, nya dofter och produkterna marknadsförs mot mer specifika behov. Webbsidan 
erbjuder en detaljerad överblick av de nya produktlinjerna.  

4.1.8.3.3 Företagen och marknaden  
Hårvårdssektorn uppmätte en nedgång på 2 % i faktiskt värde under år 2009. Detta beror på 
de effekter som lågkonjunkturen medförde. Standard schampon betraktas som en 
nödvändighet av grekiska konsumenter och dessa såg en marginell ökning i försäljningsvärdet.  

Procter & Gamble Hellas med en marknadsandel på 28 % år 2009 är marknadsledare i 
Grekland. Företagets styrka ligger i de två tungviktarna Pantene Pro-V och Kolestron som 
innehar 11 % respektive 6 % av marknaden. Framgången på marknaden tillskrivs en 
kombination av varumärkesfokusering och produktdiversifiering med frekvent 
produktutveckling och speciellt riktade erbjudanden. L’Oreal Hellas innehade andra platsen 
på marknaden med en marknadsandel av 23 % år 2009, något lägre än tidigare år. L’Oreals 
nyckelvarumärken i Grekland är Elvital (5%), Garnier Fructis (4%) samt L’Oreal Excellence 
med 3 % av marknaden. Unilever innehar tredje platsen med 17 % av marknaden, varav mer 
än hälften innehas av företagets ekologiska varumärken.  

Man förutser att trender kommer lyfta fram värde för pengarna och praktiska produkter för att 
attrahera konsumenter under det svåra ekonomiska klimatet. Långsiktigt ser man en trend mot 
produktutveckling och innovation som nyckelfaktorer för hårvårdsmarknaden. När den 
ekonomiska stabiliteten återvänder till landet så kommer producenterna återgå till dessa 
områden för att öka försäljningen i den högt mättade marknaden. Produktspecialisering och 
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fragmentering väntas avta på kort sikt på grund av att grekerna skiftar sin konsumtion mot 
mer basala produkter under perioden då ekonomin är skakig.  

Försäljningen i grekland väntas sjunka under prognosperioden med 2 %. Nedgången väntas 
utgöra av vacklande förtroende bland konsumenterna och det ökade behovet av värde för 
pengarna erbjudanden, vilket lämnar lite utrymme för tillväxt. Producenterna tvingas hålla 
nere priserna för att upprätthålla försäljningsvolymerna på marknaden bland konsumenterna 
som visar på lite varumärkens lojalitet. Möjligheten att lågkonjunkturen blir längre än väntat 
utgör ett stort hot mot den framtida tillväxten. Grekland är ett av de värst drabbade länderna i 
eurozonen. Om ekonomin inte återhämtar sig under år 2010 kommer priskänsligheten bland 
konsumenterna samt det annonseringsdrivna shoppandet att intensifieras. Det skulle ge 
producenterna lite utrymme till att göra annat än att öka volymen på enheterna och erbjuda 
produkter på köpet för att hålla uppe försäljningsvolymerna.  

Tabell 16 Marknaden i Grekland 

Grekland År 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Marknadsstorlek schampo (EUR) 97.8 98.4 97.3 95.9 92.7 88.1 82.7 81.2 
Marknadstillväxt schampo (%)  0.6 -1.1 -1.5 -3.4 -5.0 -6.1 -1.8 
Marknadsstorlek balsam (EUR) 22.4 24.1 26.5 25.0 24.6 23.2 21.9 21.6 
Marknadstillväxt balsam (%)  7.5 10.3 -5.9 -1.4 -5.9 -5.4 -1.6 
Marknadsstorlek 2-i-1 (EUR) 6.8 6.7 6.3 6.1 5.9 5.5 4.9 4.7 
Marknadstillväxt  2-i-1 (%)  -2.7 -4.6 -3.2 -4.4 -7.3 -9.2 -4.2 
Massvarumärken (%) 94.0 93.3 93.7 93.6 93.6 93.7 X X 
 
Tabell 17 Fördelningen av marknadsandelar i Grekland 

Företag Varumärke Marknadsandel per år i % 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Beiersdorf Hellas SA Nivea Hair Care 1,2 1,2 1,3 2,2 2,8 3 2,7 

Unilever Hellas SA Dove 1,4 1,6 2,1 2,5 2,5 2,6 2,4 

L’Oreal Hellas SA Garnier Fructis 5,6 5,4 5,5 5 4,7 4,6 3,4 

L’Oreal Hellas SA Elvital 3,1 3,5 3,5 3,6 4,1 3,9 3,8 
Procter & Gamble 
Hellas SA 

Pantene Pro-V 12,1 12,1 11,4 11,5 11,6 11,4 11 

Procter & Gamble 
Hellas SA 

Head & 
Shoulders 

1,1 1,3 1,4 1,4 1,6 1,4 1,3 

Procter & Gamble 
Hellas SA 

Clairol Herbal 
Essences 

2,1 2 2,1 1,8 1,6 1,7 1,8 

Others Private Labels 1,3 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 
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4.1.9 Danmark 

4.1.9.1 Ekonomi 
Danmark har en öppen ekonomi som välkomnar handel och utländska investeringar. Det är en 
av de lättaste platserna att driva företag i Europa i kombination med en extremt 
konkurrenskraftig ekonomi. Landet drabbades hårt av den globala lågkonjunkturen som tog 
fart i slutet av år 2008. Ekonomin kontraherade under åren 2008 till 2009 och en blygsam 
tillväxt på 0,9 % väntas år 2010. Budgetunderskottet uppgick till 0,6 % och statsskulden till 
40,6 % av BNP år 2009.  

Utländska investerare diskrimineras inte samt uppmuntrar regeringen aktivt utländska 
investeringar i Danmark. De utländska direktinvesteringarna uppgick till 3,2 % av BNP år 
2008 och utgör inte en viktig källa för tillväxten. Danmark har ett av de bästa 
utbildningssystemen i världen som tillhandahåller högutbildad arbetskraft till företagen. 
Informations- och kommunikations teknologibranschen är bland de mest utvecklade i världen. 
86,8 % av befolkningen anses vara internetanvändare och 78 % av hushållen har 
bredbandsuppkoppling.  

Företagsskatten uppgick till 25 % år 2009 och den totala skatten till 29,2 % av vinsten jämfört 
med genomsnittet inom OECD som uppgår till 44,5 % av vinsten. Det finns lite information 
om skattesmitningen i landet, men den är tillräckligt betydande för att skatteverket skulle 
lansera en informerande reklamkampanj om varför det är viktigt att betala skatt. Momssatsen 
uppgick till 25 % och är bland de högsta inom EU.   

4.1.9.2 Konsumentmarknaden 
Danmark, som de andra europeiska länderna, har en välutvecklad konsumentmarknad. 
Konsumtionen växte måttligt under åren som följdes av den globala lågkonjunkturen som 
orsakade en minskning med kraftiga 4,2 % i reala termer år 2009. Återhämtningen väntas bli 
långsam och länkad till ökningen av världshandel. Därför förväntas en blygsam tillväxt på 1,5 
% år 2010 respektive 2,1 % år 2011. Sparkvoten uppgick till -1,1 % av den disponibla 
inkomsten år 2009 vilket beror på att danskarna inte är lika försiktiga med sina pengar som 
några av deras grannar. Detta bidrar till den långsamma återhämningen av 
konsumentmarknaden. Den disponibla inkomsten uppgick till $26 890 år 2009, i linje med de 
flesta andra europeiska länderna. Den mogna- och europeiskt integrerade 
konsumentmarknaden gör etableringen för exportörer och investerare svår. Konsumtionen av 
hushållsprodukter och tjänster uppgick till 5 % år 2009. 

4.1.9.3 Bransch specifikt för hårvårdssektorn 

4.1.9.3.1 Konsumentbeteende 
Produktlanseringarna kommer troligen att rikta in sig på konsumenternas efterfrågan på värde 
för pengarna och expertis samtidigt som produkter med naturliga och organiska ingredienser 
kan komma att introduceras på den danska marknaden. 
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4.1.9.3.2 Marknadsföring och de fyra P:na 
Produkt  

Hårvårdssektorn uppmätte en tillväxt på 2 % under år 2009. Efterfrågan för mer premium 
positionerade produkter underminerades under året på grund av lågkonjunkturen. Tillväxten 
för de mer traditionella kategorierna för schampo och balsam blev lägre jämfört med 
undersökningsperioden samt året innan. Konsumenterna förblev rätt så priskänsliga under år 
2009, där försäljningen i huvudsak härledes från produktmarknadsföring och innovationer i 
massegmenten. Balsam förväntas vara en av de mest dynamiska kategorierna under 
prognosperioden. Kategorin för balsam erbjuder mycket utrymme för innovation och 
förväntas gynnas av frekvent produktutveckling.   

De flesta produktlanseringarna fokuserade på den nya trenden, volymeffekt. Den danska 
marknaden representeras inte av någon stark preferens för lokala hårvårdsprodukter, vilket 
medför att de stora globala varumärkena leder marknaden i alla produktkategorier. De lokala 
producenterna har dock en stark närvaro i premium kategorin.  

Pris  

Det genomsnittliga enhetspriset registrerade enbart en marginell ökning under år 2009, då 
trenden mot premium varumärke saktade ner markant. Massegmenten drev alltså 
försäljningen på marknaden under år 2009 och introduktionen av nya produkter gynnade den 
positiva prisutvecklingen. Det genomsnittliga enhetspriset förväntas öka blygsamt under 
prognosperioden, i takt med en förbättrad ekonomi då de danska konsumenternas konsumtion 
skiftar tillbaka till premium varumärken samt på grund av nya innovativa produktlanseringar.  

Påverkan  

Försäljningen drivs väldigt mycket av marknadsföringskampanjer och produktlanseringar. 
Under år 2009 fokuserade majoriteten av produktlanseringarna på volymeffekt för håret. 
Volymgivande produkter var en hit under året och många producenter lanserade sina 
produktlinjer som lovade fantastisk volym. Producenterna fokuserar mycket mindre på 
områden så som mjäll produkter. Däremot innehar dessa en stark position i Danmark där 
Head & Shoulders från Procter & Gamble innehar en stabil marknadsandel.  

4.1.9.3.3 Företagen och marknaden 
Under perioden då ekonomin gick bra var det premium varumärkena som drev tillväxten på 
marknaden. Lågkonjunkturen skiftade däremot konsumtionsmönstret mot massegment 
varumärkena och där tillväxten bland premium varumärkena sjönk signifikant till fördel för 
massvarumärkena. Detta beror på konsumenternas priskänslighet. År 2009 präglades även av 
ökad priskonkurrens och växande distribution genom rabatterade kanaler, utvecklingen 
hindrar en stark tillväxt för försäljningsvärdet. Balsam erhöll en tillväxt på 6 % under år 2009, 
produktkategorin erbjuder rum för innovation och var därför en av nyckelkategorierna för 
producenterna. 

Konkurrensen på hårvårdsmarknaden i Danmark är hård med stark annonsering och aktiva 
produktlanseringar. L’Oreal Danmark A/S var den ledande producenten med en 
marknadsandel på 35 % av det totala försäljningsvärdet. Företagets varumärken så som Elvital, 
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L’Oreal Paris och Garnier Fructis är väletablerade med en bred distribution och tung 
annonsering. Företaget var en klar ledare inom de flesta kategorierna.  

L’Oreals närmaste konkurrenter Henkel Danmark A/S samt Procter & Gamble Danmark A/S 
ligger efter i försäljningen bland massvarumärkena med 12 % respektive 9 % av 
marknadsandelarna, dessa har inte lika breda varumärkes portfolios som L’Oreal.  

Private labels varumärken gynnades av den svåra ekonomiska situationen i landet, deras 
marknadsandel steg till 5% av försäljningsvärdet i hårvårdssektorn år 2009. Att 
konsumenterna litar mer på de etablerade varumärkena och de som annonserar mycket 
hämmar tillväxten för dessa varumärken vilket är orsaken till den blygsamma andelen av 
marknaden samt den blyga produktvariationen. 

Tillväxten på marknaden förväntas bli 2 % år 2010 som ett resultat av de sista effekterna från 
lågkonjunkturen. Den växande priskänsligheten kommer troligen att skifta konsumtionen 
ytterligare mot massvarumärken samt private label. Då den danska ekonomin förväntas visa 
tecken på återhämtning under år 2011 förväntas försäljningen bli mer positiv från år 2011 och 
framåt. Tillväxten förväntas ligga i genomsnitt på 3 % under ”forte Coast perioden”, driven av 
en ökad efterfrågan på premium produkter samt produktlanseringar. Det största hotet för 
marknaden är en förlängd lågkonjunktur då sektorn är rätt så utsatt för konsumenternas 
priskänslighet och har mindre möjlighet till produktdiversifiering i jämförelse med andra 
kategorier inom skönhetsindustrin så som parfym och kosmetik.  

I den höga konkurrensen på marknaden kommer producenterna troligen att fortsätta investera 
mycket i annonsering både på tv och i tidningar såväl som att ge ut gratisprover för att sticka 
ut. För att lyckas kommer de även behöva erbjuda kunden en variation av värdeökande 
produkter stöttat av marknadsföringskampanjer. Däremot bör de vara försiktiga med att 
erbjuda för många produktvariationer då det kan bli förvirrande för konsumenten. Chansen för 
lyckade nya etableringar på marknaden är liten då det redan råder en stark konkurrenssituation, 
med undantag för premium segmentet.  

Tabell 18 Marknaden i Danmark 

Danmark År 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Marknadsstorlek schampo (EUR) 83.1 85.1 90.5 94.8 98.8 100.7 103.9 108.9 
Marknadstillväxt schampo (%)  2.4 6.4 4.8 4.3 1.9 3.1 4.9 
Marknadsstorlek balsam (EUR) 22.8 23.4 25.3 28.0 29.9 31.8 33.1 34.2 
Marknadstillväxt balsam (%)  2,8 8.2 10.3 7.0 6.3 4.0 3.5 
Marknadsstorlek 2-i-1 (EUR) 19.6 19.6 19.1 19.7 20.2 20.7 20.8 21.3 
Marknadstillväxt  2-i-1 (%)  -0.5 -2.3 3.2 2.7 2.4 0.5 2.4 
Massvarumärken (%) 86.7 86,1 83.9 80.9 80.5 80.0 X X 
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Tabell 19 Fördelningen av marknadsandelar i Danmark 

Företag Varumärke Marknadsandel per år i % 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Beiersdorf A/S Nivea Hair Care - - - - 1,5 1,6 1,7 

Unilever Danmark A/S Dove X X X X X X X 

L’Oreal Danmark A/S Garnier Fructis 5,2 5,1 5 4,9 4,1 4,1 4 

L’Oreal Danmark A/S Elvital 5,6 5,6 5,5 5,8 6,8 7,1 7,2 
Procter & Gamble Danmark 
A/S 

Pantene Pro-V 7,9 7,9 7,2 6,5 5,6 5,5 5,5 

Procter & Gamble Danmark 
A/S 

Head & 
Shoulders 

2,3 2,5 2,3 1,9 1,7 1,7 1,7 

  
Clairol Herbal 
Essences 

X X X X X X X 

Others Private Labels 4,7 5,2 5,1 4,5 4,9 5,1 5,2 

 

4.1.10 Nederländerna 

4.1.10.1 Ekonomi 
Nederländerna är ett mycket öppet, konkurrensutsatt och transparent land, men spås drabbas 
av trög tillväxt under år 2010. Ekonomins tillväxt sjönk från 2 % år 2008 till -4 % år 2009, en 
blygsam tillväxt på 1,3 % uppskattas under år 2010. Budgetunderskottet överskrider EU:s 
riktmärkning och kommer att öka under år 2010. Detta resulterar i att stora nedskärningar i 
den offentliga konsumtionen förväntas de kommande åren. Nederländerna är en liten men 
välkommande plats för utländska investeringar. Inflödena av investeringarna uppnådde 
toppnoteringar på 86,4 miljarder euro eller strax under 14 % av BNP år 2007. Den globala 
lågkonjunkturen innebar ett negativt inflöde år 2008 då nedskärningar i filialer genomfördes. 
Informations- och kommunikations teknologibranschen är välutvecklad. 81,5 % av hushållen 
har bredbandsuppkoppling.  
 
Nederländerna har ett simpelt beskattningssystem med konkurrenskraftiga skattenivåer. 
Företagsskatten uppgick till 34,5 % år 2004 men reducerades till 25,5 % år 2007. Momssatsen 
uppgick till 19 %. De övriga skatterna bidrar med 17,4 % till den totala skatten, vilket är lägre 
än OECD genomsnittet på 24,4 %. 
 

4.1.10.2 Konsumentmarknaden 
Nederländerna har en väl utvecklad konsumentmarknad. Konsumtionen ökade i genomsnitt 
1.1 % åren 2004 – 2008 men sjönk med 4,2 % i reala termer under år 2009 som ett resultat av 
den globala lågkonjunkturen. En blygsam ökning med 0,7 % uppskattas för år 2010 respektive 
1 % för år 2011. Sparkvoten uppgick till 6,8 % av den disponibla inkomsten år 2009. Den 
disponibla inkomsten uppgick till 16,959 euro år 2009. Trots att andelen av den ekonomiskt 
aktiva befolkningen ökat sedan år 2004 åldras befolkningen stadigt. Andelen av befolkningen 
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som är äldre än 65 år ökade från 13,8 % år 2004 till 15 % år 2009, vilket skapar nya 
möjligheter för företagen. Konsumtionen av hushållsvaror och tjänster uppgick till 6 %. 

4.1.10.3 Bransch specifikt för hårvårdssektorn 

4.1.10.3.1 Konsumentbeteende 
Intresset för schampo som förstärker glansen i håret ökar samtidigt som konsumenterna 
efterfrågar formler som även skyddar håret som utsätts för skada från färgning och föning. 
Såväl premium- som massvarumärkena följer denna trend och introducerar vårdande formler.  

Dessutom har konsumenternas intresse för bättre vård och bättre resultat inverkar positivt på 
försäljningen av balsam vilket påverkar 2-i-1 produkterna, försäljningen av de senare har 
minskat med 1 % år 2009 jämfört med året innan 

Det ökade intresset i den personliga imagen är inte enbart framträdande hos unga 
konsumenter, utan även hos deras äldre motsvarigheter då vikten av att se bra ut anses vara en 
viktig källa till bra självkänsla enligt de nederländska konsumenterna. Producenterna är 
medvetna om detta och villiga att anpassa erbjudanden till detta. Fokus kommer fortsatt vara 
att kommunicera hur teknologi tillför ökat värde, bidrar till hälsosammare och snyggare hår, 
och alltså inte enbart hygien.  

4.1.10.3.2 Marknadsföring och de fyra P:na 
Produkt  

Producenterna fortsatte att verka för försäljning av produkter med lägre penetration så som 
balsam genom att associerar dessa med schampo och presentera de som ett komplement för 
bättre hårvård. Balsam registrerade en över medel tillväxt, som stimulerats av en ökad 
konsumentbas, enligt Beiersdorf används balsam av enbart 50 % nederländska konsumenter.   

Hårvård kommer fortsatt vara den mest dynamiska kategorin gällande marknadsföringen 
inom skönhetsmarknaden. Trots mognaden och den höga penetrationen för dessa produkter 
förväntas de upprätthålla marknadens intresse. Det är troligt att fler investeringar i nya 
produktutvecklingar kommer ta plats för att motverka stagnering och stärka konstant 
värdeökning. På grund av mognaden i de stora nischerna så som schampo väntas hårvård inte 
producera större konstant tillväxt än granskningsperioden. Däremot är producenterna villiga 
att investera i detta klimat för att locka konsumenterna mot mer sofistikerade produkter. 
Livscykeln för existerande erbjudanden förväntas bli kort då producenterna ser ett behov av 
förbättrade formler och instruktioner av nya förlängningar för att bibehålla dynamiken och 
skapa tillväxt. 

Pris  

Enhetspriserna kommer att dra nytta av aktiviteterna i form av produktutveckling och viljan 
bland producenterna att öka användandet av värdeökande produkter. Rabatter förväntas 
påverka hårvården delvis, mestadels stora nischer så som schampo. Likväl kommer nya 
lanseringar med högre enhetspris att spä på en ökning av enhetspriset. Trots lågkonjunkturen, 
som påverkar slutet av granskningsperioden, har Nederländska konsumenter bevisat att de 
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fortsatt är villiga att spendera på hårvård. Dock kommer det alltid att finnas intresse för 
prisrabatter och erbjudanden.  

Påverkan  

Kampanjer och nya produktutvecklingar så som Head & Shoulders linjer med balsam 
understödjes med kraftig annonsering som kommunicerar behovet av att använda dessa som 
ett komplement för ett snyggt och hälsosamt hår.  

Inom kategorin för schampo anges en trend för värdeökande formler som inkorporerar 
teknologi för ett bättre resultat och efter specifik hårtyp. Ledande producenter så som L’Oreal 
Nederland BV introducerade varumärkes expansioner så som ”Elvive Re-Nutrition” med en 
formula som inkorporerar honung vilket ger mer glans och en ny formula för slingor. Dessa 
förlängningar understödjes av omfattande annonsering på tv, i skrift och i affärerna med 
banderoller och events vilket resulterade i att enhetspriset under år 2009 skiftade.  

4.1.10.3.3 Företagen och marknaden 
År 2009 registrerade hårvårdssektorn en positiv tillväxt om än något lägre än året innan. 
Marknaden karaktäriseras av producenter som marknadsför mer hårspecifika och 
segmenterade produkter efter kön så som ”Nivea for Men Strong Power” som lanserades i 
juni 2009. Ansträngningar gjordes för att motverka mognaden för stora nischer så som 
schampo genom att marknadsföra hårbehandlingar och balsam. 

Andrélon är det största varumärket inom hårvård i Nederländerna med ett innehav av 9 % av 
marknaden år 2009. Varumärket är väldigt gammalt, ägs av Unilever Nederland BV, har 20 
olika variationer och positionerat traditionellt mot familjer. Under år 2009 intensifierades 
marknadsföringen för varumärket med en ny tv reklam som uppmuntrade efterfrågan för mer 
segmenterade formler. Under år 2008 lanserades ”Andrélon for Men” vilket fortsatt att få bra 
respons från konsumenterna under år 2009. Unilevers varumärke Dove gynnas av hög 
exponering, i affärerna, i tryck och i tv reklam.  

L’Oreal Nederland BV rankade först med en marknadsandel på 31 % år 2009. Elvive förblev 
en referens produkt inom schampo och den nya produktlanseringen med honung var starkt 
understöt av tryck-, event- och tvreklam, oftast tillsammans med filmstjärnan Penelope Cruz. 
Garnier Fructis introducerade nya etiketter och nya variationer så som ”Highlights care” 
och ”Volume Restructure Extra Light”. Där den första revitaliserar hårfärgen och utseendet 
och den senare riktar sig mot konsumenter med tunt hår och lite volym innehållandes 
ceramider och fri från silikoner.  

Biersdorf rankade sjua inom hårvård år 2009 genom närvaron i stora nyckelkategorier så som 
schampo och stylingsprodukter. Under året förbättrade företaget sitt varumärkes image genom 
nya etiketter med stora bokstäver som tydligare förmedlar informationen om formulan efter 
hårtyp. Nivea som varumärke växte som ett resultat av stark annonsering och förlängningar så 
som ”Nivea Volume Sensation” schampo.  

Segmentering är en faktor som kommer få ökat fokus från producenterna för att bekämpa 
mognaden och stimulera försäljningen av värdeökande produkter.     
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Tabell 20 Marknaden i Nederländerna 

Nederländerna År 
  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Marknadsstorlek schampo (EUR) 108.3 107.0 107.3 108.4 112.1 113.5 116.0 118.5 
Marknadstillväxt schampo (%)  -1.2 0.3 1.0 3.4 1.3 2.2 2.1 
Marknadsstorlek balsam (EUR) 48.3 50.7 53.3 55.5 59.7 61.2 63.0 65.3 
Marknadstillväxt balsam (%)  4.8 5.2 4.1 7.6 2.5 3.0 3.6 
Marknadsstorlek 2-i-1 (EUR) 19.3 19.0 19.1 18.9 18.8 18.4 18.1 18.0 
Marknadstillväxt  2-i-1 (%)  -1.4 0.2 -1.2 -0.3 -2.1 -1.4 -0.8 
Massvarumärken (%) 93.9 93.6 93.5 93.5 93.4 92.8 X X 
 
Tabell 21 Fördelningen av marknadsandelar i Nederländerna 

Företag Varumärke Marknadsandel per år i % 

    2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Beiersdorf NV Nivea Hair Care 3,4 3,3 3,4 3,5 3,4 3,5 3,4 

Unilever Nederland BV Dove - 1,4 1,6 1,7 1,8 1,6 1,6 

L’Oreal Nederland BV Garnier Fructis 5,1 5,1 5,2 5 5 4,4 4,5 

L’Oreal Nederland BV Elvital 5,8 6,1 6,2 6,8 7 7 7,1 
Procter & Gamble 
Nederland BV 

Pantene Pro-V 4,4 4,2 4,1 4 3,9 3,9 3,9 

Procter & Gamble 
Nederland BV 

Head & Shoulders 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1 1 

Procter & Gamble 
Nederland BV 

Clairol Herbal 
Essences 

1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1 0,9 

Others Private Labels 4,2 4,8 5,4 5,4 5,6 5,7 5,8 

 

4.2 Sammanställning av anpassningsgrad 
Nedan kommer anpassningen för varje varumärke per land att redovisas. På grund av att 
Tabellerna över antal anpassningar samt anpassningsgraden tar upp mycket plats har dessa 
lagts i bilagorna 1 till 14. I nedanstående Tabeller redovisas därmed enbart en kortfattad 
sammanställning. Däremot kommer fenomenen bakom siffrorna att redovisas nedan för att ge 
en förklaring till vad och hur variabler anpassats. 

Anpassningen för de sju varumärkena har tagits fram i samtliga tio länder. När ett varumärke 
inte saluförs i landet har detta markerats med ett X i Tabellerna nedan och i bilagorna, 
bokstaven B står för bortfall. Det finns ett genomgripande bortfall för priset och storlekarna i 
Bulgarien, detta då inga webbutiker kunde finnas för landet.  

4.2.1 Pantene Pro-V 
Totalt undersöktes 214 produkter under varumärket Pantene i åtta olika länder. Varumärket 
saluförs inte i Bulgarien och Sverige. Nedan redovisas anpassningen för påverkan, produkt 
och pris. För att se en fullständig redovisning över alla variabler som ingår i de tre P:na se 
bilaga 1, för att se den procentuella avvikelsen se bilaga 2. 
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För påverkan ser vi att varumärkesnamnet, logo, grafisk profil och strukturen på webbsidan 
var totalt standardiserat över alla länder. Pantene använder i regel inte ambassadörer 
undantaget är Italien som använder en. Varumärkets slogan hade anpassats något i 
Storbritannien och Danmark men var i övrigt standardiserat. Storbritanniens slogan är ”the 
secret to healthy looking hair”, Danmarks är ”smukt hår, som stråler af sundhed”, övriga 
slogans angav enbart hälsosamt hår. Reklammodellerna på webbsidorna hade anpassats i 
Storbritannien (33 %), Portugal (17%), Tyskland (50%) och Grekland (17%). Anpassningen 
består av att andra reklammodeller använts för visa av produkterna. Användningen av 
webbaserade marknadsföringskanaler var anpassad i Spanien, Portugal och Tyskland, 
standardiseringen utgörs av användandet av enbart webbsidan. 

För produkt fann vi att formen på förpackningen var det enda som standardiserats helt över 
alla länder. Produktutbudet är anpassat i alla länder utom Grekland där man hade det av oss 
framtagna standardiserade utbudet, inte en produkt mer eller mindre. Nederländerna är det 
land där produktutbudet varierar som mest. Variationen utgörs av att Nederländerna har få 
produktlinjer och därmed saknar många av de produkterna som finns på majoriteten av de 
andra marknaderna. Storlekarna på förpackningarna var anpassade i alla länder utom 
Tyskland och Italien. Anpassningen varierar mellan 50 % och 74 % beroende på land. I alla 
länder utom Tyskland, Italien och Danmark finns det ett flertal storlekar som är större än de 
standardiserade storlekarna på 250ml. Grekland, Portugal, Spanien och Storbritannien har alla 
flertalet storlekar som överstiger 400ml. Det största utbudet av storlekar har Storbritannien, 
storlekarna varierar från 75ml till 500ml. 
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Schampo 5 (16) 3 (11) 3 (17) X X 1 (14) 1 (16) 2 (14) 1 (9) 2 (5) 
Balsam 4 (14) 3 (9) 2 (14) X X 1 (11) 1 (10) 2 (12) 1 (9) 2 (5) 
2 in 1 3 (4) 2 (4) 3 (3) X X 1(4) 1(4) 2 (5) B (3) 2 (1) 

Tabellen visar antalet storlekar i varje land per produktkategori. Totalt antal produkter visas 
inom parantes 

Språket för produktbeskrivningen var  nästan 100 % anpassad i alla länder. Språket för 
informationen på etiketten var anpassat mellan 91 % till 97 %. Anpassningen för språket för 
produktnamnet på etiketten varierar kraftigt mellan länderna, i Danmark används enbart 
engelska medan i Italien används italienska i 97 % av fallen. Egenskaperna varierar 19 % 
mellan länderna. 

I Tabellen nedan ser man att pris har en total anpassning. Detta då ingen av 
produktkategorierna schampo, balsam eller 2-i-1 hade samma pris i minst 50 % av länderna. 
Alla länderna har alla tre produktkategorier. 
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Tabell 22 Anpassning för Pantene 
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Påverkan 3 4 4 X X 6 3 2 1 0 
Produkt 29 80 97 X X 96 92 73 28 53 
Pris 3 3 3 X X 3 3 3 3 3 
Total  35 87 104 X X 105 98 78 32 56 

 

4.2.2 Herbal Essences 
Totalt undersöktes 129 produkter under varumärket Herbal Essences i sju olika länder. 
Varumärket saluförs inte i Bulgarien, Sverige och Danmark. Nedan redovisas anpassningen 
för påverkan, produkt och pris. För en fullständig redovisning över alla variabler som ingår i 
de tre P:na se bilaga 3, för att se den procentuella avvikelsen se bilaga 4. 

För produkt fann vi att färgen och det visuella på etiketterna är fullständigt standardiserat. 
Formen på förpackningarna samt färgen visade sig även vara standardiserat, med undantag för 
en produkt i Tyskland som hade en mindre färgskillnad på korken på flaskan. Språket för 
produktbeskrivningen är fullständigt anpassat. Anpassningen för etiketterna är fullständigt i 
alla länder utom Tyskland och Nederländerna. I Tyskland uppgår anpassningen till 95 % för 
både språkinformationen samt produktnamnet, respektive 80 % och 25 % i Nederländerna. 
Storlekarna är fullständigt standardiserade i Tyskland, Italien och Nederländerna. 
Standardiseringen utgörs av förpackningar i storleken 250ml för alla produktkategorier. 
Anpassningen i Spanien utgörs av att det enbart finns två storlekar, varav en är standard. 
Grekland, Portugal och Storbritannien har 400ml storlekar, Portugal har även 500ml och 
Storbritannien 200ml, alla dessa storlekar finns för alla produktkategorier.  
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Schampo 3 (12) 1 (8) 3 (10) X X 1 (9) 1 (7) 2 (10) X 1 (10) 
Balsam 3 (11) 1 (6) 3 (8) X X 1 1 (7) 2 (10) X 1 (9) 
2 in 1 3 (1)    (0)    (0) X X 1    (0)      (0) X 1 (1) 

 

För påverkan fann vi att varumärkesnamnet och logo är fullständigt standardiserat. Slogan 
samt reklammodellerna har anpassats i Spanien, Italien och Nederländerna. Herbal essences 
har inga ambassadörer eller hårexperter som en del av marknadsföringen. 
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Priset för Herbal Essences är till viss del standardiserat för de flesta länder. Priset för balsam 
är standardiserat i Portugal, Tyskland, Italien, Grekland och Nederländerna. Enbart 
Storbritannien, Tyskland och Nederländerna har 2-i-1 produkter. Då Tyskland och 
Nederländerna har samma pris för 2-i-1 produkterna innebär detta att priset för dessa är 
standardiserat. Priset för schampo är fullständigt anpassat mellan länderna. Priserna varierar 
mellan nio och tretton euro, alla utom Nederländerna som har priset 13 euro ligger inom 
intervallet nio till elva euro. Storbritannien och Spanien är fullständigt anpassade. 

Tabell 23 Anpassning för Herbal Essences 
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Påverkan 0 4 0 X X 1 4 0 X 3 
Produkt 14 54 66 X X 65 56 64 X 45 
Pris 3 2 1 X X 1 1 1 X 2 
Total  17 60 67 X X 67 61 65 X 50 

 

4.2.3 Garnier Fructis 
Totalt undersöktes 158 produkter under varumärket Garnier Fructis i åtta olika länder. 
Varumärket saluförs inte i Bulgarien och Danmark. Nedan redovisas anpassningen för 
påverkan, produkt och pris. För en fullständig redovisning över alla variabler som ingår i de 
tre P:na se bilaga 5, för att se den procentuella avvikelsen se bilaga 6. 

Produkt för Garnier Fructis är anpassat mellan länderna. Anpassningen består till störst del av 
kategorierna som utgörs av språkskillnader, produkternas egenskaper samt produktutbudet. 
Alla kategorier uppvisar dock en anpassning mellan länderna. Alla länderna har den 
standardiserade storleken på 250ml för alla produktkategorier utom Grekland och Spanien 
som saknar storleken helt. Grekland har stora förpackningar (400ml) för alla 
produktkategorier, Storbritannien och Portugal har dessa för enbart schampo. Grekland och 
Sverige har även de mindre storlekarna (200ml) för balsam.   
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Schampo 2 (6) 1 (15) 2 (10) X 1 (6) 1 (17) 1 (19) 1 (11) X 1 (6) 
Balsam 1 (3) B (4) B (4) X 2 (5) 1 (8) 1 (11) 3 (7) X 1 (6) 
2 in 1 1 (2)    (0) 2 (2)  X 1 (1) 1 (2) 1 (6) 1 (2) X 1 (5) 
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Påverkan för Garnier Fructis är fullständigt standardiserad när det kommer till varumärkets 
namn, slogan och grafisk profil. Garnier Fructis använder inte ambassadörer i sin 
marknadsföring. Logon är något anpassad i Storbritannien, Sverige och Grekland, skillnaden 
är minimal och kan lätt missas. Tyskland, Italien och Nederländerna har anpassat vilka 
reklammodeller som använts vid marknadsföring av produkterna, dessa har fler 
reklammodeller än de andra länderna. Tyskland är det land som mest använder 
internetbaserad marknadsföring. I Sverige, Italien och Nederländerna används inte 
internetbaserad marknadsföring utöver webbsidan för att marknadsföra varumärket. Bortfallet 
för Garnier Fructis är slogan, webbaserade marknadsföringskanalerna samt strukturen på 
webbsidan för Portugal. Bortfallet beror på att webbsidan låg nere under de sista veckorna av 
datainsamlingsperioden. 

Priset för Garnier Fructis är fullständigt anpassat i alla länder. Avvikelsen för Spanien och 
Portugal i Tabellen nedan beror på bortfall i produktkategorin balsam, inga prisuppgifter för 
dessa kunde hittas. 2-i-1 ingår inte i produktutbudet i Spanien vilket bidrar till avvikelsen i 
Tabellen nedan. 

Tabell 24 Anpassning för Garnier Fructis 
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Påverkan 3 4 0 X 2 9 1 4 X 1 
Produkt 50 110 82 X 78 163 193 106 X 72 
Pris 3 1 2 X 3 3 3 3 X 3 
Total  56 115 84 X 83 175 197 113 X 76 

 

4.2.4 Head and Shoulders 
Totalt undersöktes 132 produkter under varumärket Head and Shoulders i åtta olika länder. 
Varumärket saluförs inte i Italien. Nedan redovisas anpassningen för påverkan, produkt och 
pris. För en fullständig redovisning över alla variabler som ingår i de tre P:na se bilaga 7, för 
att se den procentuella avvikelsen se bilaga 8. 

Produkt för Head and Shoulders visar på en fullständig standardisering för färg och form på 
förpackningarna. Språket för produktbeskrivningarna är fullständigt anpassat. Produktnamnet 
på etiketten var på engelska i Bulgarien, Sverige, Danmark och självklart Storbritannien, 
resterande länder har en anpassning mellan 8 % och 55 %. Produktutbudet är som mest 
anpassat i Storbritannien, Sverige, Tyskland och Nederländerna, övriga länder har bara några 
enstaka produkter som urskiljer sig från det standardiserade utbudet. Anpassningen i de 
tidigare nämnda länderna utgörs av att balsamprodukter enbart finns i dessa länder. Head and 
shoulders har tre standardiserade storlekar för schampo och 2-i-1 produkter; 250ml, 300ml 
samt 500ml, respektive två för balsam; 300ml och 200ml. Spanien, Portugal och 
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Storbritannien har alla stora storlekar (500ml) för alla produktkategorier, Tyskland har det för 
schampo.  
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Schampo 3 (13) 2 (12) 3 (10) B (9) 1 (10) 2 (13) X 1 (11) 1 (11) 1 (9) 
Balsam 4 (10)     (0)      (0) (0) 1 (6) 1 (5) X      (0)      (0) 1 (3) 
2 in 1 2 (1) 2 (1) 3 (1) B (1) 2 (1) 1 (1) X B (1) B (1) 1 (1) 
 

Påverkan för Head and Shoulders är fullständigt standardiserad i Bulgarien och 
Nederländerna. Tyskland är det land med den största anpassningen. I Tyskland används fem 
fler webbaserade marknadsföringskanaler för marknadsföringen än vad som är standard för 
varumärket. Spanien och Grekland använder tre extra kanaler och Storbritannien en, övriga 
länder använder enbart webbsidan för att kommunicera på webben. Användningen av experter 
bidrar även till anpassningen. Head and Shoulders använder främst fem olika så kallade hår- 
och styling experter. I Storbritannien har tre av dessa inte använts respektive en i Danmark. I 
Tyskland har man inte använt två av dessa fem men har istället två experter som enbart 
används i Tyskland. Övriga länder har alla fem experter som här alltså utgör det 
standardiserade. I Spanien och Portugal har varumärkesnamnet och logon anpassats. I dessa 
två länder används förkortningen av varumärkesnamnet; H&S. Det är standard för varumärket 
att inte använda ambassadörer, men när detta sker används nationellt kända profiler, oftast 
manliga idrottare. 

Priset för Head and Shoulders är fullständigt anpassat. Avvikelserna i Tabellen nedan beror på 
att länderna inte har alla tre produktkategorier samt på grund av ett bortfall för Grekland. 
Spanien, Portugal, Grekland, Danmark saknar balsam. Bortfallet består av alla tre 
produktkategorier i Bulgarien samt 2-i-1 produkter för Grekland. 

Tabell 25 Anpassning för Head and Shoulders 
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Påverkan 4 5 4 0 1 11 X 4 1 0 
Produkt 35 54 46 26 49 71 X 42 37 44 
Pris 3 2 2 B 3 3 X 1 2 3 
Total  42 61 52 26 53 85 X 47 40 47 
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4.2.5 Dove 
Totalt undersöktes 97 produkter under varumärket Dove i åtta olika länder. Varumärket 
saluförs inte i Nederländerna. Nedan redovisas anpassningen för påverkan, produkt och pris. 
För en fullständig redovisning över alla variabler som ingår i de tre P:na se bilaga 9, för att se 
den procentuella avvikelsen se bilaga 10. 

För produkt varierar anpassningen mellan 7 % och 73 %. Dove har två helt olika upplagor av 
förpackningarna. Storbritannien, Sverige, Tyskland, Italien, Danmark har alla samma 
upplagor och Spanien, Bulgarien, Grekland har den andra upplagan. Detta utgör till stor del 
den anpassning som finns i de senare nämnda länderna. Anpassningen för språket på 
etiketterna varierar mellan 0 % och 100 %. Språket för produktbeskrivningarna är 100 % 
anpassat i alla länder utom Storbritannien. Egenskaperna är fullständigt standardiserade i 
Storbritannien och Sverige, för övriga länder varierar anpassningen mellan 19 och 54 %. 
Produktutbudet är 100 % anpassat i Tyskland och Grekland. I Bulgarien är anpassningen 
92 %, att det blir en så hög anpassning beror på att en del av standardprodukterna saknas. 
Bulgarien har även flera produkter som inte finns i majoriteten av de andra länderna bland 
annat har man olika schampon för blont och brunt hår. Anpassningen för storlekarna är 200 % 
i Storbritannien, Sverige och Tyskland. Anpassningen består av att dessa länder inte har den 
standardiserade storlek; 300ml för schampo och balsam, storlekarna i dessa länder varierar 
mellan 200-250ml. Grekland har en storlek (300ml) för 2-i-1 produkter som skiljer sig från 
den standardiserade storleken. Bortfallet består av produktkategorin 2-i-1 i Spanien. 
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Schampo 1(7) 1 (7) X B (7) 1 (5) 1 (8) 1(3) 1(9) B (3) X 
Balsam 1 (7) 1 (5) X B (6) 1 (4) 1 (7) 1 (3) 1 (8) B (3) X 
2 in 1 1(1) B (1) X B (1) 1 (1) B (1)    (0) B(1) B (1) X 

 

Påverkan för Dove är fullständigt standardiserad för allt utom de webbaserade 
marknadsföringskanalerna. Därmed visar värdena i Tabellen nedan hur många 
marknadskanaler som används utöver webbsidan. 

Priset för Dove har en standardisering för schampo i Storbritannien, Tyskland och Grekland. 
Utöver detta är priset anpassat mellan länderna. Italien saknar 2-i-1 produkter i sitt utbud. 
Bortfallet består av alla tre produktkategorier i Bulgarien och Danmark. 
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Tabell 26 Anpassning för Dove 
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Påverkan 1 2 X 0 1 2 0 0 1 X 
Produkt 10 89 X 63 11 73 17 82 9 X 
Pris 2 2 X B 3 2 1 2 B X 
Total  13 93 X 63 15 77 18 84 10 X 

 

4.2.6 Elvital 
Totalt undersöktes 217 produkter under varumärket Elvital i åtta olika länder. Varumärket 
saluförs inte i Danmark. Nedan redovisas anpassningen för påverkan, produkt och pris. För en 
fullständig redovisning över alla variabler som ingår i de tre P:na se bilaga 11, för att se den 
procentuella avvikelsen se bilaga 12. 

Produkt för Elvital är enbart fullständigt standardiserad när det kommer till formen på 
förpackningen. Anpassningen för färgen på förpackningarna samt på etiketterna är totalt 9 % 
mellan länderna, det visuella på etiketterna varierar med 15 %. Språket på etiketterna är nära 
eller fullständigt standardiserade (88 % till 100 %) för alla länder utom Grekland där 
anpassningen är 27 %. Språket för produktbeskrivningen är fullständigt anpassat, förutom för 
Storbritannien då. Storlekarna varierar även något mellan länderna. Alla länderna har 
standardstorleken för schampo och balsam som är 250ml. Italien, Sverige, Spanien och 
Danmark har inte de större storlekarna på 400ml för någon av produktkategorierna, alla utom 
Italien har däremot mindre storlekar på 200ml. 
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Schampo 2 (14) 2 (14) 1 (10) B (8) 2 (14) 2 (18) 1 (14) 2 (13) X 2 (18) 
Balsam 2 (9) 2 (8) 3 (5) B (4) 2 (10) 2 (13) 1 (8) 1 (9) X 1 (13) 
2 in 1  B (2) B (1) B (1) B (1) B (2) 1 (1) B (5) (0) X B (2) 

 

 I Tyskland, Nederländerna och Italien är produktnamnen mest anpassade. Produkternas 
egenskaper visar på den minsta anpassningen i Portugal, Spanien och Bulgarien. 
Produktutbudet skiljer sig mycket mellan länderna, anpassningen varierar mellan sex till 
sexton produkter i jämförelse med de nitton produkter som utgör standardiseringen. 
Varumärket har totalt tolv olika produktlinjer mot mjäll i de olika länderna.  
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Påverkan för Elvital har en total anpassningsgrad på 24 % mellan länderna, anpassningen för 
varje enskilt land varierar mellan 0 % och 45 %. Varumärkesnamnet är anpassat i länderna 
Bulgarien (Elséve), Sverige (Elvital) och Tyskland(Elvital) det standardiserade 
varumärkesnamnet är Elvive. Reklammodellerna har anpassats i Storbritannien, Bulgarien och 
Tyskland samt den webbaserade marknadsföringen i Storbritannien, Spanien, Bulgarien samt 
Italien. Elvital använder flitigt ambassadörer i sin marknadsföring, dessa är ofta internationellt 
kända profiler. Varje land har mellan fyra till sju ambassadörer. De webbaserade 
marknadsföringskanalerna är anpassade i Storbritannien, Spanien, Bulgarien och Italien. Det 
innebär att de använder en eller flera kanaler utöver hemsidan för sin kommunikation över 
Internet.  

Priset för Pantene är fullständigt anpassat mellan alla länder. Avvikelserna nedan beror på att 
det förekommer bortfall, Spanien, Portugal och Grekland har bortfall för 2-i-1 produkterna. 
Bortfallet består även av alla tre produktkategorier i Bulgarien.  

Tabell 27 Anpassning för Elvital 
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Påverkan 4 4 6 8 6 4 6 4 X 1 
Produkt 38 78 56 49 85 120 96 57 X 121 
Pris 3 2 2 B 3 3 3 2 X 3 
Total  45 84 64 57 94 127 105 63 X 125 

4.2.7 Nivea 
Totalt undersöktes 155 produkter under varumärket Nivea i åtta olika länder. Varumärket 
saluförs inte i Storbritannien och Spanien. Nedan redovisas anpassningen för påverkan, 
produkt och pris. För en fullständig redovisning över alla variabler som ingår i de tre P:na se 
bilaga 13, för att se den procentuella avvikelsen se bilaga 14. 

Produkt för Nivea har en total anpassningsgrad på 22 %, vilket innebär att produkt anpassas i 
22 % av fallen. Språket för produktinformationen är 100 % anpassat i alla länder. I Sverige 
och Danmark är produktnamnen på produkterna fullständigt standardiserade. Tyskland och 
Grekland har en anpassning på sex respektive tretton procent. Egenskaperna för produkterna 
anpassas i 22 % av fallen. Utseendet på förpackningarna och etiketterna är anpassade med 
1 % - 5 %, då anpassningar skett har dessa ändå varit lika det standardiserade. Sverige har en 
anpassning på 40 % för det visuella på etiketterna samt 20 % på färgen, anpassningen utgörs 
av två produktlinjer. I Portugal, Sverige, Grekland och Danmark är språket för etiketterna 
standardiserat, det är alltså på engelska. Tyskland och Nederländerna har en anpassning på 
40 % respektive 36 % för språket på informationen, anpassningen för språket på 
produktnamnet är 16 % för Tyskland respektive 28 % på Nederländerna. Produktnamnen har 
en anpassning på 31 % mellan länderna. Sverige, Grekland och Danmark har det minst 
anpassade produktutbudet av alla länder men har även det minsta antalet produkter. 
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Anpassningen för Sverige, Portugal, Danmark och Grekland består av att den standardiserade 
storleken (250ml) inte finns för två av de tre produktkategorierna i länderna. Grekland saknar 
den standardiserade storleken för schampo, och resterande saknar för balsam. Grekland har 
schampo i storlek 400ml vilket är större än de andra, de resterande länderna som storleken 
anpassats för har 200ml balsam förpackningar. Bortfallet för storlekarna består av 2-i-1 
produkter för Sverige, Portugal, Danmark och Grekland. 
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Schampo X X 1 (16) B (19) 1 (6) 1 (18) 1 (14) 1 (8) 1 (6) 1 (20) 
Balsam X X 1 (6) B (8) 1 (4) 1 (7) 1 (6) 1 (4) 1 (4) 1 (5) 
2 in 1 X X    (0) B (1)    (0) 1 (1) 1 (1)    (0)    (0) 1 (1) 

 

 Påverkan för Nivea är nästan helt standardiserad. Enbart den webbaserade marknadsföringen 
är anpassad. I alla länder används webbsidan och Facebook. Nivea använder inte 
ambassadörer eller reklammodeller i sin marknadsföring på Internet.  

Priset för Nivea är fullständigt anpassat. Bortfallet för priset består av 2-i-1 produkter för 
Sverige, Portugal, Danmark och Grekland. Bortfallet består även av alla tre 
produktkategorierna i Bulgarien.  

Tabell 28 Anpassning för Nivea 
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Påverkan X X 0 0 0 2 1 0 0 1 
Produkt X X 45 59 25 60 48 23 18 70 
Pris X X 2 B 2 3 3 2 2 3 
Total  X X 47 59 27 65 52 25 20 74 
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5. Analys 
I detta kapitel kommer vi att analysera vår empirinsamling, tillsammans med vårt syfte, 
frågeställningar samt teorikapitlet.  

• Teoretisk analys- Standardisering vs Anpassning 

I teoridelen nämner vi Wind (1986) som menar att det finns tre olika strategiska synsätt som 
företag kan tillämpa för att etablera sin verksamhet utomland, och dessa tre är standardisering, 
anpassning och en mix av dessa två, som brukar kallas för glokaliering. Vilket av dessa olika 
strategier som är den bäst tillämpningsbara strategin är fortfarande en aktuell fråga. Den 
verkliga frågan är inte om vilken marknadsstrategi som är bäst, utan vilken strategi som är 
bäst för företag och förhållande till marknaden som de ska etablera sig i. Vi har sett att 
forskarna inom detta område är inte eniga om vilken marknadsstrategi som är mest tillämpbar. 
Vi har också sett att forskare inom ämnet inte är eniga om en total standardiseras eller 
anpassas.   

Wind (1986) argumenterar emot en total standardisering som marknadsstrategi då han anser 
att det bara är en myt. Forskaren presenterar ett direktiv för företag för att ta fram rätt strategi 
som kallas för ’’ Think globally, act locally’’. Detta kommer att se till att företag kommer att 
se över sin verksamhet och därefter genomföra eventuella ändringar i riktning mot 
globalisering och för olikheter på marknader. Wind (1986) tar upp tre olika steg för att kunna 
genomföra strategin ’’ Think globally, act locally’’, som är att företag ska ta del av de 
förändringar i vår värld, som till exempel teknologin. Sen talar forskaren om att företag ska 
undvika fallgropar genom att tillämpa en global strategi som inte är tillämpbar för företaget. 
Det sista steget var att företag ska använda sig av marknadssynsättet, genom att dra till sig 
förståelsen för de lokala förutsättningarna på varje världsmarknad. Robetsson (1994 från 
Matusitz och Leanza 2009) som skapade begreppet ”glocalisation”, som står för balansen och 
harmoniseringen utav marknadsstrategierna standardisering och anpassning. Forskaren 
begrepp har samma koncept som Wind (1986) ’’Think globally, act locally’’, eftersom båda 
koncepten ska utgöra en slags kombination av anpassning och standardisering. Det som skiljer 
Robertsson (1994 från Matusitz och Leanza 2009) och Wind (1986), är att Robert (1994 från 
Matusitz och Leanza 2009) har sin fokus på marknadsmixen, eftersom ”glocalisation” innebär 
att företag kommer att standardisera visa del av marknadsmixen. Wind (1986), däremot talar 
mer om hur omvärldsfaktorerna kan ha en påverkan på företagets beslut för 
marknadsstrategierna på en marknad och som kan komma och leda till att företag kommer att 
anpassa sin marknadsstrategi till en viss grad och standardisera till en viss grad.  

Vrontis (2003) AdaptStand modell utgör också en blandning av Winds ’’ Think globally, act 
locally’’ och Robertssons ”glocalisation”, eftersom modellen ska vara som ett hjälpmedel för 
att finna vilken grad av marknadsstrategi man ska ändvända, standardisering eller anpassa.  
AdaptStand modellens utgångspunkt är marknadsmixen men tar även hänsyn till olika 
faktorer som kan komma att påverka företagets beslut om vilken marknadsstrategi de kommer 
att tillämpa.  Matusitz och Leanza (2009) tar upp ett bra exempel på en tillämpad blandning 
av dessa två marknadsstrategier och det är Mc Donalds. Företaget anses vara standardiserad i 



80 
 

samband med sin välkända slogan och logga, fast standardiseringen har företaget bara 
tillämpat på företagets utsida men företaget har gjort en del lokala anpassningar i förhållande 
till marknaden. Av egna erfarenhet utomlands, har man stöt på olika grader av anpassningar 
beroende på marknaden och den största anpassningen har varit på grund av de olika 
omvärldsfaktorernas inflytande.  

För en standardiserad marknadsstrategi på de internationella marknaderna anses forskaren 
Ted Levitt vara veteranen bakom det standardiserade synsättet. Han argumentera för att 
globalisering som drivs främst fram utav teknologi och detta leder i sint tur till 
standardiserade produkter. Det Levitt (1983) argumenterar för här, är inte för en total 
standardisering utan för standardiserade produkter. Han tar inte hänsyn till 
omvärldsfaktorerna och den övriga marknadsmixen som kan påverkar ett företags beslut om 
vilken marknadsstrategi som ska tillämpas.  

Motsatsen till den standardiserade synsättet är anpassning och anhängare till denna 
marknadsstrategi menar att företag kommer att få det svårt att etablera en standardiserad 
marknadsstrategi i olika länder, där det kan uppkomma stora kontraster mellan marknaderna.  
Vrontis (2003) nämner att en anpassad marknadsstrategi kommer att leda till att 
marknadsmixen kommer att anpassa sig efter de egenskaper som finns på en marknad. 
Jämfört med Levitt tar det anpassade synsättet både hänsyn till hur hela marknadsmixen och 
omvärldsfaktorerna kan påverka företagets beslut om marknadsstrategier. Vrontis (2003), får 
medhåll från Theodosiou och Leonidou (2004) som påstår att det existerat ett antal faktorer 
som kan ha en betydelsefull roll på hur företag väljer att standardisera eller att anpassa sin 
marknadsmix. Deras resonemang kan kopplas ihop med Wind (1986) ’’Think global, act 
locally’’ som också sätter tyngden på sitt synsätt på omvärldsfaktorerna.  Levitt (1983) tar 
även upp att företag bör anpassa sig efter segment, så som han uttrycker sig ’’nära kusiner’’ 
överallt, vilket beror på teknologin homogeniserade effekt på världen. Här går Levitt lite emot 
sig själv, i och med att han nämner att globalisering har drivits fram av teknologi, vilket ska 
leda till standardiserade produkter. Här tyder det på att veteranen för den standardiserade 
synsättet själv inte ger medhåll till en full standardisering.  

• Marknadsmixen 

Dimitrova och Rosenbloom (2010) anser att man ska bortse från den aggregerade 
marknadsmixen och i stället för att se på varje enskild komponent hur de för håller sig till 
anpassning respektive standardisering.  Efter att vi har sammanstället vår empiri, kan vi ge 
medhåll till Dimitrova och Rosenbloom (2010) resonemang. Vi har sett att varje komponent i 
förhållande till vår studie så har marknadsmixen tillämpat olika marknadsstrategier. Därför 
anser vi att det är bättre att undersöka varje komponent för sig själv än att endast kolla på 
marknadsmixens i sin hela helhet.  

Under komponenten Produkt belyser Vrontis (2003) att produkt är den del av marknadsmixen 
som är mest standardiserad.  Vrontis får medhåll från Theodosiou och Leonidou (2003), som 
också anser att produkt kan klassificeras som den mest standardiserad inom marknadsmixen. 
Vår studie visar också att produkt är standardiserad, men ingen av de varumärken som vi har 
undersökt visar en full standardisering.  Enligt vår undersökning är Nivea den som tillämpar 
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en standardisering på produkt, med 22 % som kan bero främst på att varumärket har valt att 
standardiserad varumärkets förpackning på de marknader som de har valt att etablera sig i. 
Det varumärket som tillämpar en minst standardisering är Garnier Fructis Fructis med 49 %, 
vilket kan ha påverkats utav att det existerar stora variationer mellan varumärkens utbud på de 
olika marknaderna, samtidigt som företag har valt att anpassa språket på sina produkter i 
förhållande till marknaden.   

Theodosiou och Leonidou (2003) påpekar att varumärkes beslut anses vara delvis anpassat, 
vilket kan bero på oönskad innebörd, svårigheter att uttala eller likheter med andra 
varumärken på marknaden. Alashban m.fl. (2001) tar även upp att fem olika faktorer som kan 
påverka ett varumärkens namn vid standardisering och dessa är religion, språk, utbildning, 
ekonomi och teknologi. För varumärket Elvital har vi i vår studie att de har etablerat sig på 
respektive marknad med tre olika namn: Elvital, Elvive och Elsevé. Det vanligaste är Elvive 
som finns på det flesta av våra utvalda marknader. Elvital 33 % i varumärkes namn i 
förhållande till vår studie, vilket tyder på att L’Oreal har anpassat varumärkets namn till en 
viss grad eftersom det inte är en full standardisering. Det kan främst bero på språket och 
utbildningen. Vissa länder är inte lika kunniga i engelska som andra länder. Sen kan det också 
bero på att landet är lite patriotiska och vill inte implementera den engelska språk, något som 
till exempel Italien är kända för.  

 Även när det gäller produkters förpackningar anses Theodosiou och Leonidou (2003) att det 
lutar sig till en mer anpassad marknadsstrategi i form av material, design, storlek och etiketer 
på produkterna. Om vi tar en titt på produktförpackningar för våra varumärken ser vi att en 
del anpassningar har gjort. För storlekarna har Garnier Fructis, Head and Shoulders, Dove och 
Nivea anpassats sig, vissa mer än andra, men ingen har anpassat sig till 100 %.  De som har 
anpassat sina storlekar  

Som mest, är Head and Shoulders och Dove med sina respektive 83 % och 80 % och det beror 
på att vi har med de webbutiker som har granskats för varje land, då kunde vi se att 
varumärkena erbjuder olika storlekar på olika marknader. Vi ser också att varumärkena har 
standardiserat produkternas design på respektive marknad, men ingen har tillämpat en full 
standardisering. Den som har anpassat sig mest, när det gäller produkternas design är Dove. 
Dove har anpassat produkternas form och färg i både den grekiska och bulgariska marknaden. 
För produkternas etiketter ser vi att Herbal Essecens och Gariner Fructis har valt att anpassa 
språket på produkternas namn, med respektive 69 % och 54 %. Anpassningen av produktens 
namn bero på, precis som Elvital tre olika varumärkets namn, att det är svårt för 
konsumenterna att uttala eller att konsumenterna inte har engelska språkfärdigheter.   



82 
 

 

Produkt (%) 
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Produktutbudet 35 % 24 % 91 % 24 % 69 % 94 % 79 % 

Produktbeskrivning        

Språk 84 % 82 % 94 % 87 % 87 % 88 % 100 % 

Produktnamn 20 % 55 % 30 %  31 % 46 % 31 % 31 % 

Egenskaper 19 % 12 % 60 % 86 % 25 % 41 % 22 % 

Förpackning        

Storlek 73 % 48 % 56 % 83 % 80 % 45 % 65 % 

Färg 2 % 1 % 20 % 0 % 31 % 9 % 2 % 

Form 0 % 0 % 11 % 0 % 31 % 0 % 1 % 

Etikett        

Språkinformation 69 % 78 % 86 % 70 % 39 % 77 % 14 % 

Språk- 
Produktnamn 

45 % 69 % 54 % 17 % 34 % 40 % 9 % 

Visuella 5 % 0 % 31 % 8 % 34 % 15 % 5 % 

Färg 1 % 0 % 14 % 8 % 31 % 9 % 1 % 

        

Totala för produkt 26 % 26 % 49 % 38 % 40 % 35 % 22 % 

 

Enligt Vrontis (2003) är pris är ett av de element som anpassas sig mest. Även här får Vrontis 
(2003) medhåll från Theodosiou och Leonidou (2003), som också finner att komponenten pris 
lutar sig till en anpassad marknadsstrategi. Varken Vrontis eller Theodosiou och Leonidou 
talar för en full standardisering. De pekar även ut olika faktorer som influerar prisets 
anpassning som är marknadsföringsmål, kostnadsstruktur, inflationstakt, konkurrenstaktik och 
statliga regleringar. I vår studie kunde vi hitta en full anpassning för pris för de flesta 
varumärkena på respektive marknader. De enda varumärken som inte har en full anpassning 
är Herbal Essences och Dove. Resultatet från vår studie kring priset kan ha påverkats i och 
med att vi granskar priset genom de webbutiker vi har lyckats hitta för respektive marknad. 
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Exempelvis för Grekland lyckades vi endast hitta två webbutiker, medan för Tyskland och 
Storbritannien hittade vi ungefär 7 webbutiker.  Landets ekonomiska stabilitet och 
konkurrensnivån kan också ha influerat priset. Finanskrisen som kom år 2008 har skakat om 
majoriteten av våra utvalda marknader, vissa mer än andra, som t.ex. Grekland och Italien. 
Dessa två länder hade redan en relativ ostabil ekonomi innan finanskrisen slog till. Detta har 
naturligtvis också påverkat konsumenternas efterfråga. De grekiska och italienska 
konsumenterna är de konsumenter som kan klassificeras som försiktiga med sina inköp, 
jämfört med de andra marknaderna som också har påverkats av finanskrisen.  Danmark till 
exempel, där har konsumenter påverkats lite av finanskrisen men fortfarande konsumerar 
konsumenterna.  En annan faktor som kan påverka priset är konkurrens på marknaden. Jain 
(1989) påstår att ett företag kan tillämpa en standardisering om det saknas potentiell 
konkurrens. De flesta varumärkena finns etablerade på våra utvalda marknader, dock finns det 
bortfall som i Bulgarien och Danmark, där vi har ett bortfall på tre varumärken av åtta. 
Varumärkena och dess produkter är relativ konkurrensutsatta på marknaderna. 
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Totala för pris 100 % 65 % 100 % 100 % 71 % 100 % 100 % 

 

Theodosiou och Leonidou (2003), tillsammans med Vrontis (2003) anser att påverkan är 
också en av marknadsmixens komponenter som lutar sig mest till en anpassad 
marknadsstrategi.  Varför påverkan anses vara mer anpassad än standardiserad, kan beror på 
språkskillnader, tillgängligheten till media, statliga regleringar, ekonomiska skillnader och 
konkurrensmarknaden.  I vår studie har vi sett att påverkan lutar sig mer till en standardisering 
än en anpassning, dock kan vi konstatera att ingen full standardisering har tillämpats av våra 
utvalda varumärken. Den grad som har anpassat för respektive varumärke, kan ha beror på de 
olika faktorer som Vrontis, Theodosiou och Leonidou tar upp. Varumärket som har den 
största graden av en anpassning är Elvital och det beror främst på att de har valt att anpassa 
sina ambassadörer och reklammodeller till varje marknad. De andra varumärkena har valt att 
standardisera sin påverkan lite mer än Elvital.  

Om vi börjar med att titta på varumärkets påverkan. Varumärkets namn har till största del en 
full standardiserats, förutom Elvital och Head and Shoulders. I Elvitals fall har varumärket 
valt att lansera tre olika varumärkens namn på våra tio respektive marknader och Head and 
Shoulders har i Spanien och Portugal valt att lansera sina produkter med förkortningen H&S.   

För varumärkenas logo ser vi också att företagen har tillämpat en full standardisering, förutom 
för Head and shoulders och Garnier Fructis. De har också tillämpat en standardisering, men 
inte en full standardisering som de andra länderna, utan de har valt att anpassa sin logo till 
marknaden. Precis som för varumärkets namn, är det Spanien och Portugal som har en annan 
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logo på sina Head and sholulders produkter. I Garnier Fructis fall har Storbritannien, Sverige 
och Grekland en annan logo jämfört med de andra länderna.  

Ambassadörerna, som är företagets ansikte utåt och som representerar deras varumärken, här 
ser vi att de främsta företagen har valt att tillämpa full standardisering. Det enda varumärket 
som inte tillämpade en full standardisering var Head and shoulders, där företaget har valt att 
använda lokala kändisar som varumärkets ansikte utåt. Elvital är det enda varumärket som har 
tillämpat en anpassning. Till skillnad från Head and Shoulders, fokuserar Elvital mer på 
globala kändisar, som skall representera varumärket. Trots att det har valt att ha sin fokus på 
internationella kändisar, har de ändå tillämpat en anpassning på olika marknader genom att 
välja ut vissa internationella kändisar på specifika marknader. Detta görs för att de 
internationella kändisarna kan ha mer status på den marknaden. Exempel på vissa marknader 
som vi sett att Elvital har valt att anpassa sina ambassadörer är så som i t.ex.  Tyskland där det 
är den tyska internationella modellen Claudia Schifffer, som är Elvital främsta ambassadör.  

Våra utvalda företag har valt att tillämpa olika marknadsstrategier när det gäller 
reklammodeller. Endast tre av tio varumärken har använt sig utav en full standardisering, 
medan resterande tillämpande marknadsstrategier som lutade antingen till en mer 
standardiserad eller så har de anpassat sig till respektive marknad. Garnier Fructis och Elvital 
var de varumärket som hade olika reklammodeller för olika produkter.  

De flesta varumärkena har valt att standardisera sin slogan i alla våra utvalda marknader, 
undantag för Pantene Pro-V och Herbal Essences, där vi har sett att de har valt att anpassa sin 
slogan. Anpassning är dock inte stor, båda varumärkena lutar sig mer till en standardiserad 
slogan. De har bara gjort vissa anpassningar i förhållande till vissa marknader. Herbal 
Essences var det varumärket som har anpassat sitt varumärke som mest, jämfört med de 
resterade varumärkena.   

Varumärkenas sociala media var till största del anpassat till marknaden, vissa varumärken 
lutar sig mer till en standardisering, men som samtidigt har valt att anpassat sin sociala media 
till marknaden.  I vår studie har vi även tagit hänsyn till varumärkenas webbsidor, när vi har 
granskat P:et påverkan. Till största del fann vi att varumärkenas webbutiker tillämpar en full 
standardisering. Om vi tar en närmare titt på webbsidornas grafiska struktur ser vi att de flesta 
varumärken har likadan grafisk struktur på sina hemsidor. De enda varumärken som inte har 
en full standardisering på sin grafiska struktur var Elvital och Herbal Essences.  I Elvitals fall 
utmärkes Portugal Elvital hemsida som mest. Deras webbsida var uppbygg på ett helt annat 
sätt än de andra länderna.  För Herbal Essences fann vi större skillnader på varumärkenas 
grafiska struktur mellan de olika marknaderna. Deras grafiska struktur kunde skilja sig allt 
ifrån färgerna till webbsidans uppbyggnad. Head and shoulders var de enda varumärket som 
hade med hårexperter på vissa utvald marknaders webbsidor, trots det var det inte många.  

Solberg (2000) tar upp skillnader inom kulturer som kan vara ett hinder för att kunna 
upprätthålla en standardiserad marknadsstrategi. Jain (1989) nämner att de kulturella 
faktorerna har en stor påverkan på marknaden. De kan komma att influera konsumenternas 
beteende, vilka egenskaper som de värdesätter samt vilka valmöjlighet konsumenterna väljer 
att acceptera. Både Jain (1989) och Solberg (2000) tar upp att varumärken som är etablera på 
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olika marknader, kan få olika respons för likadana produkter. Powers och loyka (2010) och 
Jain (1986) tar båda upp att en standardiserad produkt kan komma tillstånd om marknadernas 
lokala kultur är förenliga. Sverige och Danmark har inte stora skillnader inom kultur, men i 
vår studie har vi sett att företag inte har tillämpat en standardisering för de varumärkena. Det 
kan främst bero på konsumenternas köp beteendet. Svenska konsumenter är mer försiktiga 
med sina köp än danska konsumenter. Det har vi sett genom att ha jämfört sparkvoten för de 
danska och de svenska konsumenterna. Utav alla våra utvalda marknader var danskar de 
konsumenter som har den lägsta sparkvoten på – 1,1 % av den disponibla inkomsten, jämför 
med den svenska sparkvoten som låg på 7,5 %. Trots den stora skillnaden på sparkvoten har 
länderna en ungefär lika stor disponibel inkomst, så det är inte inkomsten har påverkat 
sparkvoten, utan det är mer att kulturen.  

Den ekonomiska nivån i ett land kan begränsa marknadssegmenten för några varumärken. 
Svaga ekonomiska länder kan hindra människor från att konsumera vissa varumärken 
(Alashban, mfl. 2001).  Finanskrisen har försvagat PIGS- ländernas5 ekonomi, men vi har sett 
att det inte har påverkat vissa länders konsumtion. I Grekland har vi fått en inblick i landets 
konsumtion som har påverkats av finanskrisen, men inte i Portugal, där konsumenter 
fortfarande konsumerar sina rutinköp. Powers och Loyka (2010) nämner att marknader som 
anses vara instabila och som ständigt är i ett förändringsskede ökar graden för anpassning för 
produkter.  Vi kan se att varumärkena har valt att anpassa sitt utbud av sina produkter för 
respektive PIGS- länder.  Herbal essences är den enda som har standardiserad sitt utbud i 
Italien och i Spanien.  

                                                 
5 PIGS-länderna (egentligen PIIGS, andra I:et står för Irland, som inte är inkludera i studien) är Portugal, Italien, 
Grekland och Spanien och som har påverkats stort av finanskrisen och/eller som har stora statskulder.  
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Varumärke        

Namn 0 % 0 % 0 % 1 % 0 % 33 % 0 % 

Logo 0 % 0 % 38 % 1 % 0 % 0 % 0 % 

Ambassadörer 0 % 0 % 0 % 2 % 0 % 86 % 0 % 

Slogan 25 % 43 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Reklammodeller 0 % 43 % 63 % 11 % 0 % 67 % 0 % 

Social media  41 % 29 % 86 % 71 %  88 % 56 % 25 % 

Webbsidan        

Grafisk profil 0 % 43 % 0 % 0 % 0 % 11 % 0 % 

Struktur  0 % 14 % 0 % 0 % 0 % 33 % 0 % 

        

Experter 0 % 0 % 0 % 18 % 0 % 0 % 0 % 

        

Totala för  
påverkan 

23 % 15 % 33 % 26 % 13 % 46 % 6 % 

 

Dholakia och Firat (1988 från Solberg (2000)) påpekar att multinationella företag som har en 
dominant ställning kommer de att leda till en homogenisering utav utbudsledet.  I jämförelse 
med vår studie har vi sett att Dholakia och Firats påstående inte stämmer. Vi har granskat 
marknadsledaren på respektive marknader, och företaget L’Oreal är marknadsledare på sju av 
tio marknader som vi valt ut. Företaget står för varumärkena Garnier Fructis och Elvital. 
Dessa två varumärken har inte en homogeniserad utbudsled, när vi har granskat våra utvalda 
marknader. I Tyskland har Gariner Fructis 36 produkter medan i Storbritannien har de ett 
utbud på 11 olika Garnier Fructis produkter. Den stora skillnaden kan bero att i Tyskland har 
de marknadsandelar på 3,9 %, vilket är relativt mycket för en så stor marknad som Tyskland.  
I Storbritannien har Garnier Fructis endast 1,4 %, och precis som Tyskland är även de en stor 
marknad.  Storbritannien och dess ekonomi har drabbats hårt av den finanskrisen som slog till 
år 2008 och har också påverkat konsumenternas efterfråga. Konsumenter har valt bort balsam 
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från deras måste ha- inköpslista, för att kunna spara pengar samtidigt som de väntar på 
rabatter på sin favorit varumärken.   

Elvital har ett någorlunda homogeniserad utbudsled om vi jämför med Garnier Fructis, 
eftersom Elvital erbjuder runt 20 produkter på sex olika marknader och företaget är etablerad 
på nio marknader. Nederländerna och Sverige har det största utbudet av Elvital med 
respektive 33 och 32 produkter och i Bulgarien finns det endast 11 Elvital produkter som 
L’Oreal erbjuder de bulgariska konsumenterna.    

Utbud 
 
Antal  
Produkter 
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Pantene 
Pro-V 

34 24 34 - - 29 30 31 21 11 214 

Herbal 
Essences 

24 14 18 - - 19 14 20 - 20 129 

Garnier 
Fructis 

11 19 16 - 12 27 36 20 - 17 158 

Head and 
Shoulders 

24 13 11 11 17 19 - 12 12 13 132 

Dove 15 13 - 13 10 16 6 18 6 - 97 

Elvital 25 23 16 13 26 32 27 22 - 33 217 

Nivea - - 22 28 10 26 21 12 10 26 155 

 

Theodosiou och Leonidou (2003) tar upp diskussionen om att det kan förekomma ändringar i 
själv produktlinjer i förhållande till olika marknader, och det kan bero på att det existerar 
skillnader. Vid utbudet av produktlinjer ser vi också att Garnier Fructis utbud inte är 
homogeniserad. Det finns relativt stora variationer mellan marknaderna som varumärket är 
etablera i. Italien har flest antal produktlinjer och det kan beror på att Gariner Fructis erbjuder 
ett antal fler anti-mjäll produkter i den Italienska marknaden jämför med resterna länder.  
Italienska konsumenter har en stor efterfrågan på anti-mjäll hårprodukter.  Den som har minst 
antal produktlinjer av Garnier Fructis hårvårdssortiment är Storbritannien, vilket kan beror på 
att varumärket endast har 1,4 % i marknadsandel och förtaget väljer att istället satsa på andra 
varumärke så som marknadsledaren Elvital.  Däremot har Elvital ett mer homogeniserad 
utbud för produktlinje, jämfört med Garnier Fructis. Tyskland och grannlandet Nederländerna 
har 19 olika produktlinjer, samtidigt som Bulgarien och Portugal har minst antal produktlinjer, 
vilket kan också beror på hur stor marknadsandel Elvital har på marknaden. I Portugal har de 
marknadsandel på 6,6 %, jämfört med Garnier Fructis som har 11 % i marknadsandel.  
Samtidigt kan det också bero på att de portugisiska konsumenterna har en efterfrågan på 
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produkter som ger håret glans och en frisk känsla. Elvital är ett varumärke som står för 
högteknologiska produkter jämfört med Garnier Fructis.   

För övriga varumärken ser vi också att produktlinjerna inte är totalt homogeniserade, utan här 
finns det också variationer mellan respektive varumärkes produktlinje. I vissa fall är det små 
variationer och ibland kan det vara stora variationer. Det kan bero främst på att i vissa 
marknader har företagen valt att anpassa sina produktlinjer på grund av olika förhållanden. De 
små variationerna i företagets produktlinje mellan olika marknader kan främst bero på att 
företag har valt att bland annat utesluta att lansera balsam, 2 i 1 eller schampo ifrån en 
produktserie, ett exempel är Head and Shoulders, där man på vissa marknader har valt att ha 
en hel produktserie och på andra inte. Trots det är Head and Shoulders varumärket som är 
mest homogeniserad, när man tittar på antal produktlinjer som har etablerats på en marknad.  
De stora variationerna har varit mer influerade av omvärldsfaktorerna.  

Utbudet 
 
Antal  
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Pantene Pro-
V 

16 11 17 - - 29 30 31 21 11 166 

Herbal 
Essences 

12 8 10 - - 19 14 20 - 20 103 

Garnier 
Fructis 

6 15 10 - 6 17 21 11 - 7 93 

Head and 
Shoulders 

13 12 10 10 10 13 - 11 11 9 99 

Dove 7 7 - 8 5 9 3 10 3 - 52 

Elvital 15 14 10 9 15 19 15 13 - 19 129 

Nivea - - 17 18 6 16 16 8 8 18 107 

 

I teori avsnittet tar vi upp Boddewyn (1981) som påstår att ju större skillnader som existerar 
mellan de europeiska konsumenterna och deras inkomstskala, kommer en standardisering 
förhindras. Alashban mfl. (2001) och Jain (1989)  nämner samma sak som Boddewyn (1981)  
som säger att standardisering är mer tillämpbar på marknader där ekonomi befinner sig på 
samma nivå, som likheter mellan BNP, disponibla inkomsten och livskvaliteten. Theodosiou 
och Leonidou (2003) tog upp att plats är den mest anpassade p:n i marknadsmixen och det 
beror på de skillnader som finns i den disponibla inkomsten, köpvanor, infrastruktur och 
företagsrelaterade skäl (t.ex. skillnader i involvering, produktlinje och försäljningsvolym) 
mellan de olika marknaderna.  Som tidigare nämnt, har vi inte tagit hänsyn till komponenten 
plats, men vi har valt att ta hänsyn till konsumenternas köpvanor som finns hos 
konsumenterna och den disponibla inkomsten.   
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I Tabellen nedan finner man den disponibla inkomsten för våra utvalda länder och det vi kan 
se är det finns skillnader i den disponibla inkomsten, om vi utgår ifrån Boddewyn syn på den 
disponibla inkomsten. Bulgariens disponibla inkomst har den lägst utav alla länder och som 
ligger på 2 018,58 EUR. Dessutom har landet en sparkvot på -32,8 %, som är en mycket hög 
sparkvot, men som är någorlunda förståligt i och med den låga disponible inkomsten, vilket 
gör det svårt för befolkning att spara pengar, samtidigt att befolkning kommer att välja att 
spendera sin inkomst på nödvändiga produkter. Bulgariens befolkning som är bebodda på 
landsbygden är priskänsliga, vilket kan påverka landets konsumentköp, som har visat en 
minskning under året, mest på grund av finanskrisen. Ifall vi tittar på vår studie, ser vi att utav 
de 7 varumärken vi har valt har endast 4 varumärken etablerats på den bulgariska marknaden. 
Dessa är Head and  Shoulder, Dove, Elvital och Nivea.  Om man tittar närmar på hur många 
produktlinjer och produkter dessa företag har etablerat i Bulgarien företagen har valt att 
anpassa sitt utbud till marknadens och konsumenternas förhållanden. Om man jämför hur 
många produkter respektive produktlinjer varumärkena Head and Shoulder, Dove och Elvital 
har etablerat på varje marknad, så har dessa inte etablerat lika stor utbud som de andra 
länderna. Det kan bero landet ekonomiska förhållanden som påverkar konsumenternas köp 
och därmed utgör marknaden inte en lika stor vinst för företag, så de väljer istället att satsa på 
marknaderna där de kan förvänta sig en bättre vinst och med bättre förhållanden.  Nivea är det 
enda varumärket som har satsat på den bulgariska marknaden med 18 olika produktlinjer som 
innefattar 28 olika produkter, trots landets ekonomi.  

Om man endast tar hänsyn till den disponibla inkomsten ifrån Alashban mfl  och Jain 
påstående, ser vi att Storbritannien och Sverige befinner sig  någorlunda på samma nivå, men 
vi kan konstatera att en standardisering inte har tillämpats av alla företag som har etablerat 
sina varumärken i dessa  två länder. Dock kan vi se att en slags standardisering har tillämpats 
för varumärket Elvital, båda länderna har 15 produktlinjer men Elvital har etablerat ytterligare 
en produkt på den svenska marknaden.  Italien och Danmark har de högsta disponibla 
inkomsten av alla 10 länder och vi kan se att Dove har lika mycket produkter och 
produktlinjer, men företaget Unilever har inte standardiserad varumärkets utbud. Det är två 
produktlinjer som skiljer sig mellan dessa två marknader.    
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EUR/ per 
capita 

14639,29* 14,241 10 613 2018,58* 14634* 19,485 17 715 15 401 18016* 16,959 

 
* konverterad till SEK  
http://www.seb.se/pow/borsfinans/default.asp?ss=/pow/apps/Valutakurser/avista_tot.asp&defaultTab=R%C3%A4ntor%20%26%20Valutor
&defaultMenu=DUID_91661B9FBE0CE513C1256D7F0042287A – 2011-07-25  
 

http://www.seb.se/pow/borsfinans/default.asp?ss=/pow/apps/Valutakurser/avista_tot.asp&defaultTab=R%C3%A4ntor%20%26%20Valutor&defaultMenu=DUID_91661B9FBE0CE513C1256D7F0042287A
http://www.seb.se/pow/borsfinans/default.asp?ss=/pow/apps/Valutakurser/avista_tot.asp&defaultTab=R%C3%A4ntor%20%26%20Valutor&defaultMenu=DUID_91661B9FBE0CE513C1256D7F0042287A
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• Korrelationsanalys 

När vi tittar på relationen mellan marknadsandelar och de tre p:na som vi har fokuserat oss på 
så ser det ut som om Herbal Essences som har den starkaste korrelationen.   

Vi kan se detta i illustrationen nedan:  

Totala anpassningen 

 

Bilaga 19 Herbal Essences. 

Den totala anpassningen och marknadsandelar har en negativ korrelation på -0,763 och ett 
signifikant på 0,046. Korrelationen har ett samband på 95 % säkerhetsnivå . Diagrammet visar 
att korrelationen är hög för variablerna.   

Detta innebär att de tre variabler vi tittat på vilket är produkt, pris och påverkan har en stark 
inverkan på Herbal Essences marknadsandelar. Detta innebära att de befinner sig på 
marknader som är känsliga när det gäller dessa tre faktorer. Känsligheten ökar då de sjunker i 
marknadsandelar, och måste då anpassa sig till de marknader de befinner sig i för att 
återhämta sig. Detta kan även gälla på stora så som på små makandet.   

Även Nivea har samma utfall när det gäller den totala anpassningen. Skillnaden är att 
korrelationen inte är lika stark så som i Herbal Essence. Detta beror på att påverkan har en låg 
korrelation till marknadsandelarna men i Herbal Essences så spelade alla tre faktorer en 
betydlig roll i frågan om marknadsandelar. Även de andra varumärken har låg korrelation 
mellan marknadsandelar och påverkan, det är så som Panten pro-V, Dove, Garnier Fructis, 
och Elvital (se bilaga för respektive varumärke). Anledningen till att Nivea inte har lika stark 
koppling mellan påverkan och marknadsandelar kan bero på att de inte är så hårt knutna till 
just schampo, balsam och 2-i-1, utan Nivea har ett brett sortiment av andra produkter som går 
under hudvård.  
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Totala anpassningen 

 

Bilaga 20 Nivea 

Den totala anpassningen och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,591 och ett 
signifikant på 0,162. Diagrammet visar att korrelationen mellan den totala anpassningen och 
marknadsandelar är hög. 

Vi kan tydligt se att spridningen är större i Niveas fall jämfört med Herbal Essence samt att 
korrelationslinjen är positiv i Niveas fall. Även Nivea är som mest känslig för påverkan, pris 
och produkt vid låga marknadsandelar.  

Totala anpassningen 

 

 Bilaga 22 Totalen för alla länder  
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Totala anpassningen och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,4 och ett signifikant 
på 0,003. Korrelationen har ett samband på 99 % säkerhetsnivå. Diagrammet visar att 
korrelationen är relativt hög för den totala anpassningen och marknadsandelar.    

Tolkningen av att korrelationen är relativt hög har gjorts på grund av att spridningen är väldigt 
mixad mellan hög och låg. Upplever att det är mer av en hög korrelation eftersom spridningen 
inte är så långt ifrån linjen samt att vi har en del marknadsandelar som ligger mitt på linjen.  

Att spridningen skiljer sig så mycket mellan de olika länderna är för att de är mättade på olika 
sätt samt att de har olika effekter som påverkar dem. En annan effekt kan vara hur pass 
igenkända de produkterna är på respektive marknad och vilken relation de har till marknadens 
känslighet när de gäller faktorerna pris, påverkan och produkt.  Det är mer faktorer som spelar 
roll men här ser vi att marknaderna kan skilja sig åt.  
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6. Slutsats 
Här kommer vi att presentera uppsatsens slutsatser för att runda av vår studie och samtidigt 
framhäva studiens slutliga argument. 

I vår teori avsnitt kan vi se tydligt att nästan igen av forskarna talar för en full standardisering 
eller för en full anpassning marknadsstrategi. Det kan främst bero på att företagen söker sig 
numera på att nå internationell nivå, vilket kommer att leda till att företaget kommer allt mer 
att ta hänsyn till de olika faktorer som har en betydelsefull roll på respektive marknad.  
Forskarna tar hänsyn till dessa faktorer som kan komma att variera från marknad till marknad 
och därför talar de inte om en full standardisering eller anpassning. Vissa forskare har vi sett 
att de har ett annat perspektiv än faktorernas betydande roll och det är de fyra p:na som har 
varit grunden till vilken marknadsstrategi som ska tillämpas.  

Vi håller med Wind (1986) som argumenterade emot full standardisering, eftersom vi anser 
att det är viktigt att företag tar hänsyn till de olika faktorer som har en större inflytande än på 
andra marknader. När vi har gjort vår studie har vi sett att länderna som vi har undersökt så 
har det funnit både stora och små kontraster mellan alltifrån konsumenternas köp beteende till 
ekonomin.  Däremot står vi inte heller bakom en full anpassning, eftersom om förtagen ska 
anpassa sig full ut på marknad kommer det bli svårt att få sitt varumärke igenkännbar på alla 
marknaderna som företaget har etablerat sig. Det kan också komma att påverka företagets 
marknadsandel, eftersom konsumenterna inte kommer känna igen varumärket. En trend som 
vi har sett på de marknader som vi har undersökt är att konsumenterna föredrar först och 
främst globala varumärken, eftersom de anses vara mest trovärdiga, jämför med privat labels. 
Ett bra exempel på ett varumärke som har till största del standardiserad sitt varumärke, men 
som samtidigt har valt att anpassa sig är GB. Deras varumärke är igenkännbart på alla 
marknaden som ett glass varumärke som är format som ett hjärta. Det som företaget har valt 
att anpassa är varumärkets namn på vissa marknaden och dessutom kan utbudet skilja sig från 
marknad till marknad, som kan har påverkats av olika faktorer som klimat och 
konsumenternas efterfrågan.  

Resultatet av vår studie har visat att våra utvalda företag har tillämpa en mix av 
marknadsstrategier. De fyra P:na har varit vår utgångspunkt för att kunna klassificera hur 
företagen har valt att tillämpa marknadsstrategier på en internationell nivå. I teori delen tar vi 
upp forskare som har haft likadan utgångspunkt, men forskarna Dimitrova och Rosenbloom 
(2010) var de som ville avråda företag att bortse från en aggregerad marknadsföringsmix och i 
stället ha sin fokus på varje enskild komponent, sen därefter anpassa komponenten till en 
marknadsstrategi.  

Däremot har vi också sett att våra utvalda företag har valt att även ta hänsyn till de 
omvärldsfaktorer som kan komma att skilja sig mellan marknaderna.  Faktorerna är en viktig 
indikator eftersom det kan existera båda stora och små skillnader på olika marknader som 
företag oftast väljer att anpassa sig till, för att få marknadsandelar och för att öka företagets 
lönsamhet på marknaden. I studien har vi också sett att marknader som har liknande kulturer 
har företaget trots det valt att etablera några fler eller färre produkter, beroende på vilken 
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marknad det gäller. Den underliggande drivkraften bakom detta är främst konsumenterna. 
Något som bland annat Porter tar upp är att konsumenterna har en betydelsefull roll i företaget 
och är kärnan till företagets optimala lönsamhet. Konsumenternas beteende är en utgörande 
faktor, som står till grund till varje marknads köpkraft och efterfråga. Även om vi höll oss till 
den Europeiska marknaden, ser vi tydliga mönster på olika konsumenters beteende mellan de 
olika marknaderna. En annan faktor som har ett inflytande på konsumenternas beteende och 
efterfråga på marknaden är framförallt hur stabilt landets ekonomi är.  De andra faktorerna har 
också en betydelsefull roll i olika sammanhang, men konsument- och ekonomi faktorerna har 
varit de indikatorer som har haft störst inflytande på våra utvalda företags anpassningsgrader, 
och det kan främst beror på att våra produkter är FMGC, som inte behöver ta hänsyn till 
exempelvis politiska faktorer. De räcker om de har sin fokus på marknadens ekonomi, 
efterfrågan, samt konkurrensfaktorerna.  

I första kapitlet tog vi upp vad vi förväntade oss utav vår studie och vad vi trodde utfallet 
skulle bli.  Vår förväntade resultat av studien var att lönsamheten för företag beror hur väl de 
tillfredställer konsumenternas behov och hur väl de uppnår skalfördelar.  Vi har sett tydliga 
mönster på att företag är extra uppmärksamma på att tillfredställa sina konsumenter genom att 
erbjuda produkter som passar marknadens efterfråga. Ett bra exempel är Italien, där det 
existerar en stor efterfråga för anti-mjäll schampon. De flesta varumärkena har valt att 
expandera sina anti -mjäll produkter i just Italien, eftersom det behovet existerar bland 
konsumenterna. Vi nämnde även under kapitalet förväntat resultat att vi tror att den bästa 
lönsamheten existerar någonstans mellan marknadsstrategiernas anpassning och 
standardisering som främst beror på anpassningsgraden av produktens egenskaper och 
villkoren på respektive marknad.   

Detta kan vi fastställa med vår undersökning att:  

• Vi anser att en total standardisering inte är det ultimat, detta på grund av att man kan 
förlora en stor del av företagets identitet. Om man standardiserar sig för mycket till 
alla marknader finns det en risk att man inte behåller kärnan och helheten i företaget. 

• Total anpassning är inte heller det ultimata enligt oss, detta på grund av att vissa 
marknader har ett speciellt behov, där kan man inte tillämpa samma metod för alla 
marknader man vill etablera sig i.  

• En balansering mellan total anpassning och total standardisering är enligt oss och vår 
studie det ultimata för att vara lönsamhet och ändå behålla sin identitet på en 
världsmarknad. Fördelen i att behålla identiteten är många. Därmed måste man förstå 
och studera marknaden man vill ge sig in på. Se över de faktorer som är viktiga för 
konsumenterna. Det kan vara så som omvärldsfaktorerna, att man tar hänsyn till hur 
människor lever och vad dem har för preferenser. Samtidigt ska man som ett företag 
kunna förvalta de 4 p: na och lyckas balansera dessa med omvärldsfaktorerna.  
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Vidare forskning 

Nedan ges förslag på vidare forskning som vi anser är intressant och relevant för området 
standardisering/anpassning av marknadsstrategier och korrelationen till lönsamhet. 

1) En longitunell studie över hur anpassningens korrelation till lönsamhet förändras över 
tid vore intressant att undersöka för att se om världen verkligen går mot en 
homogenisering av efterfrågan som bland annat Levitt (1983) påstår. Även en 
jämförande studie som använder tidigare forskningsresultat och därmed går bakåt i 
tiden vore av intresse för att svara på denna fråga. 
 

2) Studier som inkorporerar omvärldsfaktorer vid mätningen av lönsamhet för andra 
branscher vore intressant. Detta då standardiseringen/anpassningen av 
marknadsförings strategier har skiftande inverkan på olika företag enligt Schilke, 
Reimann och Thomas (2009). 
 

3) Studier som undersöker omvärldsfaktorernas påverkan på företagens benägenhet att 
standardisera/ anpassa marknadsstrategier vore även intressant att undersöka för andra 
branscher än hårvårdsbranschen.  
 

4) I denna studie har marknadsandelar använts för att undersöka korrelationen till 
prestation för att visa på sambandet till lönsamhet. Studier som använder nyckeltal för 
att jämföra mot standardiseringen/ anpassningen och därmed få fram ett mått som 
direkt relaterar till lönsamhet vore av intresse.  
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http://www.mataffaren.se/
http://www.mathem.se/
http://www.handla24.se/
http://www.sentrada.de/
http://www.kleinpreisartikel.i-profis.de/
http://www.allesanna.de/
https://ssl.kundenserver.de/drugshop24.de/
http://www.lucrato.de/suche/Dove+SHAMPOO/
http://www.apo-rot.de/
http://www.rossmannversand.de/
http://www.logo-sparshop.de/product_info.php?info=p1432_Garnier-Fructis---Anti-Schuppen---for-Men.html
http://www.food-shop24.com/
http://www.eurapon.de/
http://www.unserekleineapotheke.de/
http://www.spreepharma.de/findologic.php?keywords=pantene
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http://www.lebensmittel.de/ 
http://www.docmorris.de/startseite/ 
http://www1.schlecker.com/ 
http://www.froodies.de/ 
 

http://www.lebensmittel.de/
http://www.docmorris.de/startseite/
http://www1.schlecker.com/
http://www.froodies.de/
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Italien 
http://www.kelkoo.it 
http://www.prontospesa.it/ 
http://www.shopmania.it/ 
http://www.afroditesiano.it 
http://www.outletparfum.it 
http://www.shop.it/ 
http://www.cosmetici.it/ 
http://www.betahouse.it/ 
http://www.bueni.it/ 
http://www.shopcasa.net/ 
http://www.profumeria.com/it/ 

Grekland 
http://www.veropoulos.gr/eshop/ 
http://www.carrefour.gr 
 

Danmark 
http://www.shoponjob.dk/ 
https://osuma.dk/ 
http://www.sartorvet.com/ 
http://supervare.dk/ 
http://www.nemlig.com/ 
 
Nederländerna 
http://www.budgetland.nl 
http://www.accense.nl 
http://www.snelaanbieding.nl 
http://www.drogisterij.net 
http://www.drogistdrogist.nl/ 
http://www.truus.nl/ 
http://webwinkel.ah.nl/  
http://verzorgmarket.nl/ 
http://www.geda-drogist.nl/  
https://www.deonlinedrogist.nl/ 
http://www.females.nl 
http://www.deweegschaal.nl/  
http://www.topdrogist.nl/index.php?tid=27&q=pantene 
 

 

 

 

 

http://www.kelkoo.it/ss-elvive.html
http://www.prontospesa.it/
http://www.shopmania.it/
http://www.afroditesiano.it/index.php?main_page=advanced_search_result&search_in_description=1&zenid=69b37b44be6b2142526c27fc102fb8b2&keyword=elvive
http://www.outletparfum.it/catalogsearch/result/?q=elvive
http://www.shop.it/
http://www.cosmetici.it/
http://www.betahouse.it/
http://www.bueni.it/
http://www.shopcasa.net/
http://www.profumeria.com/it/
http://www.veropoulos.gr/eshop/
http://www.carrefour.gr/
http://www.shoponjob.dk/
https://osuma.dk/
http://www.sartorvet.com/
http://supervare.dk/
http://www.nemlig.com/
http://www.budgetland.nl/
http://www.accense.nl/
http://www.snelaanbieding.nl/
http://www.drogisterij.net/
http://www.drogistdrogist.nl/
http://www.truus.nl/
http://webwinkel.ah.nl/product/AH/156387/Fructis+Shampoo+blonde+care
http://verzorgmarket.nl/
http://www.geda-drogist.nl/winkel/index.php?main_page=product_info&cPath=339_36_171&products_id=2505
https://www.deonlinedrogist.nl/advanced_search_result_v2.php?keywords=Herbal+essences&x=13&y=8
http://www.females.nl/
http://www.deweegschaal.nl/Zoekresultaten.html?q=nivea
http://www.topdrogist.nl/index.php?tid=27&q=pantene


104 
 

7 Bilagor 

Bilaga 1 Anpassning för Pantene Pro-V  
 

Pantene Pro-V 
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Totalt antal produkter 34 24 34   29 30 31 21 11 214 
Produktlinjer 16 11 17   14 16 11 10 5 100 
            
Påverkan 3 4 4   6 3 2 1 0 22 
Varumärke            
Varumärkets namn 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
Logo 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
Ambassadörer 0 0 0   0 1 0 0 0 1 
Slogan 1 0 0   0 0 0 1 0 2 
Reklammodeller 2 0 1   3 1 1 0 0 8 
Social media 0 4 3   2 0 0 0 0 9 
Webbsidan            
Grafisk profil 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
Struktur 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
Experter 0 0 0   1 1 1 0 0 3 
            
Produkt 29 80 97   96 92 73 28 53 548 
Produktutbud 9 9 13   12 7 0 10 18 78 
Produktbeskrivning            
Språk 0 11 17   14 16 11 10 5 84 
Prod. Namn 2 3 3   3 3 3 0 3 20 
Egenskaper 4 9 3   22 16 9 2 3 68 
Förpackning            
Storlek 12 6 7   0 0 7 2 3 37 
Färg 0 1 1   2 0 0 0 0 4 
Form 0 0 0   0 0 0 0 0 0 
Etikett            
Språk info. 0 22 31   26 29 29 0 10 147 
Språk prod. Namn 0 18 21   13 21 14 0 10 97 
Visuella 2 1 1   2 0 0 4 1 11 
Färg 0 0 0   2 0 0 0 0 2 
            
Pris 3 3 3   3 3 3 3 3 24 
            

Totalt 35 87 104 X X 105 98 78 32 56 594 
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Bilaga 2 Anpassning för Pantene Pro-V i % 
 

Pantene Pro-V 
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Påverkan 25 % 33 % 33 %   46 % 21 % 15 % 9 % 0 % 23 % 
Varumärke            
Varumärkets namn 0 % 0 % 0 %   0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Logo 0 % 0 % 0 %   0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 

Ambassadörer 0 % 0 % 0 %   0 % 100 
% 0 % 0 % 0 % 0 % 

Slogan 50 % 0 % 0 %   0 % 0 % 0 % 50 % 0 % 1 % 
Reklammodeller 25 % 0 % 13 %   38 % 13 % 13 % 0 % 0 % 36 % 
Social media 0 % 44 % 33 %   22 % 0 % 0 % 0 % 0 % 41 % 
Webbsidan            
Grafisk profil 0 % 0 % 0 %   0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Struktur 0 % 0 % 0 %   0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Experter 0 % 0 % 0 %   0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
            
Produkt 9 % 33 % 29 %   34 % 32 % 25 % 14 % 42 % 26 % 
Produktutbud 32 % 32 % 46 %   43 % 25 % 0 % 36 % 23 % 35 % 
Produktbeskrivnin
g            

Språk 0 % 13 % 20 %   17 % 19 % 13 % 11 % 11 % 6 % 
Prod. Namn 13 % 27 % 18 %   21 % 19 % 27 % 0 % 60 % 20 % 
Egenskaper 7 % 20 % 5 %   43 % 33 % 17 % 6 % 18 % 19 % 
Förpackning            
Storlek 32 % 16 % 19 %   0 % 0 % 19 % 74 % 68 % 7 % 
Färg 0 % 4 % 3 %   7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 2 % 
Form 0 % 0 % 0 %   0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 
Etikett            
Språk info. 0 % 15 % 21 %   18 % 20 % 20 % 0 % 7 % 27 % 
Språk prod. Namn 0 % 75 % 62 %   45 % 70 % 45 % 0 % 91 % 45 % 
Visuella 6 % 4 % 3 %   7 % 0 % 0 % 19 % 9 % 5 % 
Färg 0 % 0 % 0 %   7 % 0 % 0 % 0 % 0 % 1 % 
            

Pris 100 
% 

100 
% 

100 
%   100 

% 
100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

100 
% 

            

Totalt 10 % 33 % 30 % X X 35 % 32 % 25 % 14 % 40 % 26 % 
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Bilaga 3 Anpassning för Herbal Essences 
 

Herbal Essences 
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Totalt antal produkter 24 14 18   19 14 20  20 129 
Produktlinjer 12 8 10   9 7 10  10 192 
             
Påverkan 0 4 0   1 4 0  3 12 
Varumärke            
Varumärkets namn 0 0 0   0 0 0  0 0 
Logo 0 0 0   0 0 0  0 0 
Ambassadörer           0 
Slogan 0 1 0   0 1 0  1 3 
Reklammodeller 0 1 0   0 1 0  1 3 
Social media 0 0 0   1 1 0  0 2 
Webbsidan            
Grafisk profil 0 1 0   0 1 0  1 3 
Struktur 0 1 0   0 0 0  0 1 
Experter 0 0 0   0 0 0  0 0 
             
Produkt 14 54 66   65 56 64  45 364 
Produktutbud 3 7 3   4 11 1  7 36 
Produktbeskrivning            
Språk 0 8 10   9 7 10  10 54 
Prod. Namn 2 7 7   7 5 6  2 36 
Egenskaper 3 2 6   8 5 5  5 34 
Förpackning             
Storlek 6 2 4   0 0 2  0 14 
Färg 0 0 0   1 0 0  0 1 
Form 0 0 0   0 0 0  0 0 
Etikett            
Språk info. 0 14 18   18 14 20  16 100 
Språk prod. Namn 0 14 18   18 14 20  5 89 
Visuella 0 0 0   0 0 0  0 0 
Färg 0 0 0   0 0 0  0 0 
             
Pris 3 2 1   1 1 1  2 11 
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Totalt 17 60 67 X X 67 61 65 X 50 387 

Bilaga 4 Anpassning för Herbal Essences i % 
 

Herbal Essences 
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Påverkan 0% 44% 0%   10% 44% 0%  30% 15% 
Varumärke            
Varumärkets namn 0% 0% 0%   0% 0% 0%  0% 0% 
Logo 0% 0% 0%   0% 0% 0%  0% 0% 
Ambassadörer 0% 0% 0%   0% 0% 0%  0% 0% 
Slogan 0% 33% 0%   0% 33% 0%  33% 43% 
Reklammodeller 0% 33% 0%   0% 33% 0%  33% 43% 
Social media 0% 0% 0%   50% 50% 0%  0% 29% 
Webbsidan            
Grafisk profil 0% 33% 0%   0%  33% 0%  33% 43% 
Struktur 0% 100% 0%   0% 0% 0%  0% 14% 
Experter 0% 0% 0%   0% 0% 0%  0% 0% 
             
Produkt 6% 34% 33%   34% 37% 31%  21% 26% 
Produktutbud 14% 33% 14%   19% 52% 5%  33% 24% 
Produktbeskrivning            
Språk 0% 100% 100%   100% 100% 100%  100% 82% 
Prod. Namn 17% 88% 70%   78% 71% 60%  20% 55% 
Egenskaper 6% 5% 14%   21% 16% 12%  11% 12% 
Förpackning             
Storlek 67% 15% 67%   0% 0% 50%  0% 48% 
Färg 0% 0% 0%   5% 0% 0%  0% 1% 
Form 0% 0% 0%   0% 0% 0%  0% 0% 
Etikett            
Språk info. 0% 100% 100%   95% 100% 100%  80% 78% 
Språk prod. Namn 0% 100% 100%   95% 100% 100%  25% 69% 
Visuella 0% 0% 0%   0% 0% 0%  0% 0% 
Färg 0% 0% 0%   0% 0% 0%  0% 0% 
             
Pris 100% 100% 50%   33% 50% 50%  67% 65% 
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Totalt 6% 35% 31%   32% 37% 30%  22% 26% 

Bilaga 5 Anpassning för Garnier Fructis 
 

Garnier Fructis 
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Totalt antal produkter 11 19 16  12 27 36 20  17 158 
Produktlinjer 6 15 10  6 17 21 11  7 93 
             
Påverkan 3 4 0  2 9 1 4  1 20 
Varumärke            
Varumärkets namn 0 0 0  0 0 0 0  0 0 
Logo 1 0 0  1 0 0 1  0 3 
Ambassadörer 0 0 0  0 0 0 0  0 0 
Slogan 0 0 B  0 0 0 0  0 0 
Reklammodeller 0 0 0  0 3 1 0  1 5 
Social media 1 3 B  0 5 0 3  0 12 
Webbsidan            
Grafisk profil 0 0 0  0 0 0 0  0 0 
Struktur 1 1 B  1 0 0 0  0 0 
Experter 0 0 0  0 1 0 0  0 0 
             
Produkt 50 110 82  78 163 193 106  72 854 
Produktutbud 13 9 6  12 21 22 16  17 116 
Produktbeskrivning            
Språk 0 15 10  6 17 21 11  7 87 
Prod. Namn 4 4 1  2 8 3 3  3 28 
Egenskaper 24 40 27  24 48 67 17  19 266 
Förpackning             
Storlek 1 2 3  1 0 0 8  0 15 
Färg 2 2 5  5 6 4 6  2 32 
Form 0 2 2  4 6 1 2  0 17 
Etikett            
Språk info. 0 20 15  7 28 36 14  16 136 
Språk prod. Namn 0 14 11  2 14 30 10  5 86 
Visuella 4 2 2  9 9 6 14  3 49 
Färg 2 0 0  6 6 3 5  0 22 
             
Pris 3 1 2  3 3 3 3  3 21 
             

Totalt 56 115 84 X 83 175 197 113 X 76 895 
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Bilaga 6 Anpassning för Garnier Fructis i % 
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Påverkan 38% 50% 0%  25% 45% 13% 50%  13% 33% 
Varumärke            
Varumärkets namn 0% 0% 0%  0% 0% 0% 0%  0% 0% 
Logo 33% 0% 0%  30% 0% 0% 30%  0% 38% 
Ambassadörer 0% 0% 0%  0% 0% 0% 0%  0% 0% 
Slogan 0% 0% B  0% 0% 0% 0%  0% 0% 
Reklammodeller 0% 0% 0%  0% 60% 100% 0%  100% 63% 
Social media 50% 25% B  0% 42% 0% 25%  0% 86% 
Webbsidan            
Grafisk profil 0% 0% 0%  0% 0% 0% 0%  0% 0% 
Struktur 100% 100% B  100% 0% 0% 0%  0% 0% 
Experter 0% 0% 0%  0% 0% 0% 0%  0% 0% 
             
Produkt 43% 44% 40%  60% 56% 52% 51%  44% 49% 
Produktutbud 81% 56% 38%  75% 18% 19% 100%  10% 91% 
Produktbeskrivning            
Språk 0% 100% 100%  100% 100% 100% 100%  100% 94% 
Prod. Namn 67% 27% 10%  33% 47% 14% 27%  43% 30% 
Egenskaper 66% 46% 40%  89% 64% 70% 38%  63% 60% 
Förpackning             
Storlek 25% 13% 75%  25% 0% 0% 53%  0% 56% 
Färg 18% 11% 31%  42% 22% 11% 30%  12% 20% 
Form 0% 11% 13%  33% 22% 3% 10%  0% 11% 
Etikett            
Språk info. 0% 55% 94%  58% 100% 100% 70%  94% 86% 
Språk prod. Namn 0% 74% 69%  17% 52% 83% 50%  29% 54% 
Visuella 36% 11% 13%  75% 33% 17% 70%  18% 31% 
Färg 18% 0% 0%  50% 22% 8% 25%  0% 14% 
             
Pris 100% 100% 100%  100% 100% 100% 100%  100% 100% 
             

Totalt 44% 45% 40% X 58% 58% 51% 52% X 43% 49% 
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Bilaga 7 Anpassning för Head and Shoulders 
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Totalt antal produkter 24 13 11 11 17 19  12 12 13 132 
Produktlinjer 13 12 10 10 10 13  11 11 9 166 
             
Påverkan 4 5 4 0 1 11  4 1 0 30 
Varumärke            
Varumärkets namn 0 1 1 0 0 0  0 0 0 2 
Logo 0 1 1 0 0 0  0 0 0 2 
Ambassadörer 0 0 2 0 1 1  1 0 0 5 
Slogan 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 
Reklammodeller 0 0 0 0 0 1  0 0 0 1 
Social media 1 3 B B 0 5  3 0 0 12 
Webbsidan            
Grafisk profil 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 
Struktur 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 
Experter 3 0 0 0 0 4  0 1 0 8 
             
Produkt 35 54 46 26 49 71  42 37 44 404 
Produktutbud 11 2 2 4 8 8  1 1 7 44 
Produktbeskrivning            
Språk 0 12 10 10 10 13  11 11 9 86 
Prod. Namn 6 8 7 5 5 7  5 5 3 51 
Egenskaper 2 7 4 5 4 12  7 7 6 54 
Förpackning             
Storlek 7 2 4  6 5  2 2 5 33 
Färg 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 
Form 0 0 0 0 0 0  0 0 0 0 
Etikett            
Språk info. 0 12 11 1 16 18  12 11 12 93 
Språk prod. Namn 0 7 6 0 0 5  4 0 1 23 
Visuella 5 2 1 0 0 1  0 0 1 10 
Färg 4 2 1 1 0 2  0 0 0 10 
             
Pris 3 2 2 B 3 3  1 2 3 19 
             

Totalt 42 61 52 26 53 85 X 47 40 47 453 
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Bilaga 8 Anpassning för Head and Shoulders i % 
 

Head & Shoulders 
St

or
br

ita
nn

ie
n 

Sp
an

ie
n 

Po
rtu

ga
l 

B
ul

ga
rie

n 

Sv
er

ig
e 

Ty
sk

la
nd

 

Ita
lie

n 

G
re

kl
an

d 

D
an

m
ar

k 

N
ed

er
lä

nd
er

na
 

T
ot

al
t 

            
            
            
Påverkan 33% 42% 31% 0% 7% 85%  31% 8% 0% 26% 
Varumärke            
Varumärkets namn 0% 100% 100% 0% 0% 0%  0% 0% 0% 1% 
Logo 0% 100% 100% 0% 0% 0%  0% 0% 0% 1% 
Ambassadörer 0% 0% 70% 0% 100% 100%  100% 0% 0% 2% 
Slogan 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 0% 0% 
Reklammodeller 0% 0% 0% 0% 0% 100%  0% 0% 0% 11% 
Social media 100% 100% B B 0% 55%  30% 0% 0% 71% 
Webbsidan            
Grafisk profil 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 0% 0% 
Struktur 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 0% 0% 
Experter 60% 0% 0% 0% 0% 80%  0% 20% 0% 18% 
            
Produkt 17% 39% 37% 21% 30% 39%  31% 27% 31% 38% 
Produktutbud 85% 15% 15% 31% 62% 62%  8% 8% 54%  88% 
Produktbeskrivning            
Språk 0% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 100% 100% 87% 
Prod. Namn 46% 67% 70% 50% 50% 54%  45% 45% 33% 31% 
Egenskaper 11% 35% 19% 24% 19% 50%  27% 26% 21% 86% 
Förpackning            
Storlek 78% 50% 67% 0% 100% 75%  100% 100% 67% 83% 
Färg 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 0% 0% 
Form 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 0% 0% 
Etikett            
Språk info. 0% 92% 100% 9% 94% 95%  100% 92% 92% 70% 
Språk prod. Namn 0% 54% 55% 0% 0% 26%  33% 0% 8% 17% 
Visuella 21% 15% 9% 0% 0% 5%  0% 0% 8% 8% 
Färg 17% 15% 9% 9% 0% 11%  0% 0% 0% 8% 
            
Pris 100% 100% 100% B 100% 100%  100% 100% 100% 100% 
            

Totalt 19% 40% 37% 19% 29% 43% X 32% 27% 30% 38% 
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Bilaga 9 Anpassning för Dove 
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Totalt antal produkter 15 13  13 10 16 6 18 6  97 
Produktlinjer 7 7  8 5 9 3 10 3  52 
             
Påverkan 1 2  0 1 2 0 0 1  7 
Varumärke            
Varumärkets namn 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
Logo 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
Ambassadörer 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
Slogan 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
Reklammodeller 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
Social media 1 2  0 1 2 0 0 1  7 
Webbsidan            
Grafisk profil 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
Struktur 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
Experter 0 0  0 0 0 0 0 0  0 
             
Produkt 10 89  63 11 73 17 82 9  354 
Produktutbud 6 5  12 2 9 3 9 4  50 
Produktbeskrivning            
Språk 0 7  8 5 9 3 10 3  45 
Prod. Namn 0 7  4 0 8 1 4 0  24 
Egenskaper 0 9  7 0 4 4 9 0  33 
Förpackning             
Storlek 2 0  B 2 2 0 2 B  8 
Färg 0 9  7 0 2 0 12 0  30 
Form 0 9  6 0 3 0 12 0  30 
Etikett            
Språk info. 0 12  1 2 16 4 1 2  38 
Språk prod. Namn 0 12  2 0 14 2 3 0  33 
Visuella 2 10  8 0 3 0 10 0  33 
Färg 0 9  8 0 3 0 10 0  30 
             
Pris 2 2  B 3 2 1 2 B  12 
             

Totalt 13 93 X 63 15 77 18 84 10 X 373 
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Bilaga 10 Anpassning för Dove i % 
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Påverkan 14% 29%  0% 14% 29% 0% 0% 14%  13% 
Varumärke            
Varumärkets namn 0% 0%  0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 
Logo 0% 0%  0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 
Ambassadörer 0% 0%  0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 
Slogan 0% 0%  0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 
Reklammodeller 0% 0%  0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 
Social media 100% 100%  0% 100% 100% 0% 0% 100%  88% 
Webbsidan            
Grafisk profil 0% 0%  0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 
Struktur 0% 0%  0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 
Experter 0% 0%  0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 
             
Produkt 7% 72%  54% 11% 50% 26% 52% 18%  40% 
Produktutbud 67% 56%  92% 22% 100% 33% 100% 44%  69% 
Produktbeskrivning            
Språk 0% 100%  100% 100% 100% 100% 100% 100%  87% 
Prod. Namn 0% 100%  50% 0% 89% 33% 40% 0%  46% 
Egenskaper 0% 43%  54% 0% 19% 31% 43% B  25% 
Förpackning             
Storlek 82% 0%  B 73% 100% 0% 100% B  80% 
Färg 0% 69%  54% 0% 13% 0% 67% 0%  31% 
Form 0% 69%  46% 0% 19% 0% 67% 0%  31% 
Etikett            
Språk info. 0% 92%  8% 20% 100% 67% 6% 33%  39% 
Språk prod. Namn 0% 92%  15% 0% 88% 33% 17% 0%  34% 
Visuella 13% 77%  62% 0% 19% 0% 56% 0%  34% 
Färg 0% 69%  62% 0% 19% 0% 56% 0%  31% 
             
Pris 67% 67%  B 100% 67% 50% 67% B  71% 
             

Totalt 9% 70% X 51% 14% 50% 24% 50% 17% X 39% 
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Bilaga 11 Anpassning för Elvital 
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Totalt antal produkter 25 23 16 13 26 32 27 22  33 217 
Produktlinjer 15 14 10 9 15 19 15 13  19 129 
             
Påverkan 4 4 6 8 6 4 6 4  1 43 
Varumärke            
Varumärkets namn 0 0 0 1 1 1 0 0  0 3 
Logo 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
Ambassadörer 0 0 2 3 2 2 2 2  0 13 
Slogan 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
Reklammodeller 3 2 2 3 2 1 2 2  1 18 
Social media 1 2 0 1 0 0 1 0  0 5 
Webbsidan            
Grafisk profil 0 0 1 0 0 0 0 0  0 1 
Struktur 0 0 1 0 1 0 1 0  0 3 
Experter 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
             
Produkt 38 78 56 49 85 120 96 57  121 700 
Produktutbud 10 8 6 13 15 13 16 13  16 110 
Produktbeskrivning            
Språk 0 14 10 9 15 19 15 13  19 114 
Prod. Namn 1 5 3 1 1 10 7 2  10 40 
Egenskaper 10 6 4 6 16 11 16 14  15 98 
Förpackning             
Storlek 2 1 2 B 2 4 0 1  1 13 
Färg 3 2 1 0 2 4 2 1  5 20 
Form 0 0 0 0 0 0 0 0  0 0 
Etikett            
Språk info. 0 22 15 13 23 32 24 6  33 168 
Språk prod. Namn 2 13 9 7 2 20 14 2  17 86 
Visuella 6 5 5 0 6 4 1 3  2 32 
Färg 4 2 1 0 3 3 1 2  3 19 
             
Pris 3 2 2 B 3 3 3 2  3 21 
             

Totalt  45 84 64 57 94 127 105 63 X 125 764 
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Bilaga 12 Anpassning för Elvital i % 
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Påverkan 44% 44% 55% 67% 55% 36% 55% 36%  11% 46% 
Varumärke            
Varumärkets namn 0% 0% 0% 100% 100% 100% 0% 0%  0% 33% 
Logo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 
Ambassadörer 0% 0% 90% 84% 100% 92% 97% 100%  0% 86% 
Slogan 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 
Reklammodeller 100% 67% 67% 100% 67% 33% 67% 67%  33% 67% 
Social media 100% 96% 0% 100% 0% 0% 100% 0%  0% 56% 
Webbsidan            
Grafisk profil 0% 0% 100% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 11% 
Struktur 0% 0% 100% 0% 100% 0% 100% 0%  0% 33% 
Experter 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 
             
Produkt 16% 36% 35% 37% 36% 42% 41% 28%  42% 35% 
Produktutbud 53% 42% 32% 68% 79% 68% 84% 68%  84% 94% 
Produktbeskrivning            
Språk 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%  100% 88% 
Prod. Namn 7% 36% 30% 11% 7% 53% 47% 15%  53% 31% 
Egenskaper 31% 21% 20% 33% 53% 34% 67% 56%  47% 41% 
Förpackning             
Storlek 50% 25% 50% B 50% 80% 0% 33%  33% 45% 
Färg 12% 9% 6% 0% 8% 13% 7% 5%  15% 9% 
Form 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%  0% 0% 
Etikett            
Språk info. 0% 96% 94% 100% 88% 100% 89% 27%  100% 77% 
Språk prod. Namn 8% 57% 56% 54% 8% 63% 52% 9%  52% 40% 
Visuella 24% 22% 31% 0% 23% 13% 4% 14%  6% 15% 
Färg 16% 9% 6% 0% 12% 9% 4% 9%  9% 9% 
             
Pris 100% 100% 100% B 100% 100% 100% 100%  100% 100% 
             

Totalt  18% 37% 37% 39% 37% 42% 42% 29% X 41% 36% 
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Bilaga 13 Anpassning för Nivea 
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Totalt antal produkter   22 28 10 26 21 12 10 26 155 
Pr0duktlinjer   17 18 6 16 16 8 8 18 107 
             
Påverkan   0 0 0 2 1 0 0 1 4 
Varumärke            
Varumärkets namn   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Logo   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Ambassadörer           0 
Slogan   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Reklammodeller   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Social media   0 0 0 2 1 0 0 1 4 
Webbsidan            
Grafisk profil   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Struktur   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Experter   0 0 0 0 0 0 0 0 0 
             
Produkt   45 59 25 60 48 23 18 70 348 
Produktutbud   11 13 4 14 13 7 3 14 79 
Produktbeskrivning            
Språk   17 18 6 16 16 8 8 18 107 
Prod. Namn   8 12 0 1 5 1 0 6 33 
Egenskaper   6 12 4 15 9 2 4 16 68 
Förpackning             
Storlek   3 B 3 0 0 2 3 0 11 
Färg   0 1 1 0 0 1 0 0 3 
Form   0 0 1 0 0 1 0 0 2 
Etikett            
Språk info.   0 1 0 10 2 0 0 9 22 
Språk prod. Namn   0 1 0 4 2 0 0 7 14 
Visuella   0 1 4 0 1 1 0 0 7 
Färg   0 0 2 0 0 0 0 0 2 
             
Pris   2 B 2 3 3 2 2 3 17 
             

Totalt  X X 47 59 27 65 52 25 20 74 369 
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Bilaga 14 Anpassning för Nivea i % 
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Påverkan   0% 0% 0% 25% 13% 0% 0% 13% 6% 
Varumärke            
Varumärkets namn   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Logo   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Ambassadörer   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Slogan   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Reklammodeller   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Social media   0% 0% 0% 100% 50% 0% 0% 50% 25% 
Webbsidan            
Grafisk profil   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Struktur   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Experter   0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
             
Produkt   20% 21% 24% 24% 21% 18% 16% 27% 22% 
Produktutbud   85% 100% 31% 49% 100% 54% 23% 88% 76% 
Produktbeskrivning            
Språk   100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Prod. Namn   47% 67% 0% 6% 31% 13% 0% 33% 31% 
Egenskaper   12% 21% 24% 33% 18% 9% 19% 31% 22% 
Förpackning             
Storlek   96% B 98% 0% 0% 100% 87% 0% 65% 
Färg   0% 4% 10% 0% 0% 8% 0% 0% 2% 
Form   0% 0% 10% 0% 0% 8% 0% 0% 1% 
Etikett            
Språk info.   0% 4% 0% 38% 10% 0% 0% 35% 14% 
Språk prod. Namn   0% 4% 0% 15% 10% 0% 0% 27% 9% 
Visuella   0% 4% 40% 0% 5% 8% 0% 0% 5% 
Färg   0% 0% 20% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 
             
Pris   100% B 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
             

Totalt  X X 20% 21% 24% 25% 22% 19% 16% 27% 22% 
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Bilaga 15 Elvital 
Marknadsandelar 

Totala anpassningen 

 

Produkt och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,006 och ett signifikant på 0,988. 
Diagrammet visar att korrelationen är låg för produkt och marknadsandelar.  

Produkt 

 

Produkt och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,012 och ett signifikant på 0,977. 
Diagrammet visar att variablerna har en låg korrelation.   
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Pris 

 

Pris och marknadsandelar har en negativ korrelation på -0,015 och ett signifikant på 0,971. 
Diagrammet visar att korrelationen för variablerna är låg. 

 

Påverkan 

 

 

Påverkan och marknadsandelar har en negativ korrelation på -0,105 och ett signifikant på 
0,805. Diagrammet visar att korrelationen för variablerna är låg. 
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Bilaga 16 Dove 
Marknadsandelar  

Totala anpassningen 

 

 

Den totala anpassningen och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,610 och ett 
signifikant på 0,146. Diagrammet visar att korrelationen för den totala anpassningen och 
marknadsandelar är hög. 

Produkt 

 

 

Produkt och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,609 och ett signifikant på 0,146. 
Diagrammet visar att korrelationen för produkt och marknadsandelar är hög 
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Pris 

 

 

Pris och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,135 och ett signifikant på 0,798. 
Diagrammet visar att korrelationen för pris och marknadsandelar är låg. 

 

Påverkan  

 

 

Påverkan och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,283 och ett signifikant på 0,539. 
Diagrammet visar att korrelationen för påverkan och marknadsandelar är låg. 
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Bilaga 17 Garnier Fructis 
Marknadsandelar 

Totala anpassningen 

 

Den totala anpassningen och marknadsandelar har en positiv korrelation 0,373 och ett 
signifikant på 0,363. Diagrammet visar att det finns låg korrelation mellan variablerna.  

Produkt  

 

Produkt och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,415 och ett signifikant på 0,307. 
Variablerna har en låg korrelation i förhållande till varandra.  



123 
 

Pris 

 

Pris och markandsandelar har en negativ korrelation på -0,273 och ett signifikant på 0,513.  
Digrammet visar att korrelationen är låg för pris och marknadsandelar. 

Påverkan 

 

Påverkan och marknadsandelar har en negativ korrelation på -0,498 och har ett signifikant 
0,209. Digrammet visar att variblerna har en låg korrelation.   
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Bilaga 18 Head and shoulders 
Marknadsandelar 

Totala anpassningen 

 

Den totala anpassningen och marknadsandelar har en negativ korrelation på -0,278 och ett 
signifikant på 0,468. Diagrammet visar att variablerna har en låg korrelation i förhållande till 
varandra.  

 

Produkt 

 

Produkt och marknadsandelar har en negativ korrelation på -0,234 och ett signifikant på 0,545.  
Variablerna, produkt och marknadsandelar har en låg korrelation.  
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Pris 

 

Pris och marknadsandelar har en negativ korrelation på -0,345 och ett signifikant på 0,363. 
Diagrammet visar att det inte finns en stark korrelation mellan pris och marknadsandelar.  

 

Påverkan 

 

Påverkan och marknadsandelar har en negativ korrelation på -0,206 och ett signifikant på 
0,595. Diagrammet ovan visar att det inte existerar en stark korrelation mellan variablerna.  
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Bilaga 19 Herbal Essences 
Marknadsandelar 

Totala anpassningen 

 

Den totala anpassningen och marknadsandelar har en negativ korrelation på -0,763 och ett 
signifikant på 0,046. Korrelationen har ett samband på ett 95 % -ig säkerhetsnivå . 
Diagrammet visar att korrelationen är hög för variablerna.   

Produkt 

 

Produkt och marknadsandelar har en negativ korrelation på -0,716 och ett signifikant på 0,070. 
Diagrammet visar att korrelationen är hög för produkt och marknadsandelar.   
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Pris 

 

Pris och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,688 och ett signifikant på 0,088. 
Diagrammet visar att korrelationen är hög för pris och marknadsandelar.   

Påverkan  

 

Påverkan och makrnadsandelar har en negativ korrelation på -0,550 och ett signifikat på 0,201. 
Diagrammet visar att korrelationen är hög för påverkan och marknadsandelar.   
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Bilaga 20 Nivea 
Marknadsandelar 

Totala anpassningen 

 

Den totala anpassningen och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,591 och ett 
signifikant på 0,162. Diagrammet visar att korrelationen mellan den totala anpassningen och 
marknadsandelar är hög. 

Produkt 

 

Produkt och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,640 och ett signifikant på 0,121. 
Diagrammet visar korrelationen mellan variablerna är hög. 
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Pris 

 

Pris och marknadsandelar har en negativ korrelation på -0,628 och ett signifikant på 0,131. 
Diagrammet visar att korrelationen för pris och marknadsandelar är hög.  

 

Påverkan 

 

Påverkan och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,067 och ett signifikant på 0,886. 
Diagrammet visar att variablerna har en låg korrelation i förhållande till varandra. 
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Bilaga 21 Pantene 
Marknadsandelar 

Totala anpassningen  

 

Den totala anpassningen och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,668 och har ett 
signifikant på 0,059. Diagrammet ovan visar att det existerar en hög korrelation mellan 
variablerna.  

Produkt 

 

Produkt och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,694 och ett signifikant på 0,056 
som tyder på att det finns ett linjärt samband mellan variablerna. Diagrammet visar att det 
finns en hög korrelation mellan marknadsandelarna och produkt för Pantene.                                                                                                                                                                                                                                                                                               
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Pris 

 

Det finns ingen korrelation mellan variablerna produkt och markandsandelar.  

Påverkan 

 

Påverkan och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,373 och ett signifikant på 0,363.  
Diagrammet visar att korrelationen mellan variablerna är låg. 
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Bilaga 22 Totalen för alla länder  
Marknadsandelar 

Totala anpassningen 

 

Totala anpassningen och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,400 och ett 
signifikant på 0,003. Korrelationen har ett samband på ett 99 % -ig säkerhetsnivå. 
Diagrammet visar att korrelationen är relativt hög för den totala anpassningen och 
marknadsandelar.    

Produkt 

 

Produkt och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,400 och ett signifikant på 0,003. 
Korrelationen har ett samband på ett 99 % -ig säkerhetsnivå. Diagrammet visar att 
korrelationen är låg för produkt och marknadsandelar.    
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Pris 

 

Pris och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,302 och ett signifikant på 0,030. 
Korrelationen är signifikant på en 99 % -ig säkerhetsnivå. Diagrammet visar att korrelationen 
är låg för pris och marknadsandelar.    

Påverkan  

 

Påverkan och marknadsandelar har en positiv korrelation på 0,084 och ett signifikant på 0,546. 
Diagrammet visar att korrelationen är låg för påverkan och marknadsandelar.    
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