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Sammandrag	  
	  
Syftet	  med	  denna	  uppsats	  har	  varit	  att	  undersöka	  hur	  den	  nationella	  kulturen	  påverkar	  

marknadsföringens	  utformning.	  Vi	  har	  använt	  oss	  av	  tre	  kulturella	  dimensioner	  –	  

horisontell	  individualism,	  vertikal	  individualism	  samt	  vertikal	  kollektivism	  –	  för	  att	  se	  

om	  det	  finns	  spår	  av	  de	  attribut	  som	  representerar	  de	  kulturella	  dimensionerna	  i	  

marknadsföringen.	  Undersökningen	  har	  baserats	  på	  en	  innehållsanalys	  av	  bankers	  

reklamfilmer,	  som	  hämtats	  från	  ett	  land	  av	  respektive	  kulturell	  dimension.	  Resultaten	  

visade	  en	  tydlig	  korrelation	  mellan	  landets	  kultur	  och	  hur	  reklamfilmerna	  var	  

utformade.	  I	  det	  kollektivistiska	  landet	  Indien	  hade	  man	  exempelvis	  ett	  betydligt	  mycket	  

större	  relationsfokus	  än	  i	  det	  individualistiska	  USA.	  Slutsatsen	  är	  att	  kulturen	  ter	  sig	  ha	  

en	  stor	  påverkan	  på	  hur	  marknadsföring	  utformas	  och	  att	  denna	  påverkan	  i	  stor	  

utsträckning	  kan	  härledas	  till	  de	  kulturella	  dimensionerna	  individualism-‐kollektivism	  

och	  horisontellt-‐vertikalt.	  
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1.	  Inledning	  

Att	  vi	  idag	  lever	  i	  en	  mer	  globaliserad	  värld	  än	  vad	  vi	  gjorde	  för	  hundra	  år	  sedan	  verkar	  

forskare	  idag	  överens	  om.	  Vissa	  forskare	  hävdar	  att	  globaliseringen	  leder	  till	  att	  länders	  

kulturella	  skillnader	  sakta	  håller	  på	  att	  suddas	  ut,	  medan	  andra	  hävdar	  motsatsen.	  

Oavsett	  hur	  globaliseringen	  påverkar	  de	  kulturella	  skillnaderna	  länder	  emellan,	  så	  

besitter	  fortfarande	  varje	  nation	  en	  egen	  kultur	  som	  särpräglar	  individernas	  preferenser	  

och	  innefattar	  attribut	  som	  folket	  kan	  identifiera	  sig	  med.	  (Leung	  et	  al,	  2005)	  	  

Dessa	  kulturella	  skillnader	  bidrar	  till	  att	  vi	  uppfattar	  en	  identisk	  produkt	  olika	  i	  olika	  

delar	  av	  världen.	  Exempelvis	  ses	  en	  “Big	  Mac”	  i	  Moskva	  som	  status	  och	  lyxigt,	  medan	  den	  

i	  New	  York	  uppfattas	  mer	  som	  en	  nödvändighet	  (Newman	  &	  Nollen,	  1996).	  Denna	  

olikhet	  i	  vår	  uppfattning	  sträcker	  sig	  dock	  längre	  än	  till	  produkter.	  Tidigare	  forskning	  

har	  t.ex.	  betonat	  innebörden	  av	  att	  anpassa	  ledning	  och	  styrning	  till	  det	  lands	  kultur	  

man	  verkar	  i	  och	  visat	  på	  hur	  framgång	  är	  en	  direkt	  konsekvens	  av	  hur	  väl	  anpassningen	  

skett.	  (ibid.)	  Ett	  annat	  exempel	  är	  det	  faktum	  att	  vi	  uppfattar	  bilder	  på	  olika	  sätt	  i	  olika	  

kulturer.	  	  Även	  om	  en	  bild	  ser	  likadan	  ut	  så	  tolkas	  utformningen	  av	  bilden	  olika	  

beroende	  på	  vilka	  attribut	  som	  anses	  positiva	  alternativt	  negativa	  ur	  den	  rådande	  

kulturen.	  (Abu-‐Resli,	  1990)	  Det	  finns	  således	  tydliga	  indikationer	  på	  att	  marknadsföring	  

är	  starkt	  påverkad	  av	  den	  nationella	  kulturen.	  Med	  tanke	  på	  detta	  är	  det	  föga	  förvånade	  

om	  reklam	  i	  exempelvis	  Indien	  har	  en	  annan	  utformning	  än	  reklamen	  i	  exempelvis	  USA.	  

De	  kulturella	  skillnader	  som	  existerar	  länder	  emellan	  ger	  således	  upphov	  till	  att	  likartad	  

företagsverksamhet	  kan	  ha	  utvecklats	  väldigt	  olika	  beroende	  på	  den	  rådande	  kulturens	  

preferenser.	  Även	  om	  faktumet	  att	  den	  nationella	  kulturen	  skulle	  påverka	  hur	  företag	  

utformar	  sin	  marknadsföring	  kan	  tyckas	  uppenbart	  är	  det	  inte	  lika	  lätt	  att	  förstå	  på	  

vilket	  sätt.	  Vilka	  attribut	  i	  kulturen	  det	  är	  som	  påverkar	  utformningen	  av	  

marknadsföringen	  är	  en	  fråga	  vars	  svar	  onekligen	  känns	  besvärligare	  att	  besvara.	  En	  

större	  förståelse	  kring	  den	  ger	  dock	  upphov	  till	  viktiga	  kunskaper	  för	  såväl	  forskare	  som	  

praktiserande	  marknadsförare	  i	  förståelsen	  för	  hur	  kultur	  och	  marknadsföring	  

samverkar.	  
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Följaktligen:	  

Hur	  påverkar	  kultur	  nationella	  företags	  utformning	  av	  marknadsföring?	  

	  

1.1	  Syfte	  

Uppsatsen	  syftar	  till	  att	  undersöka	  om	  banker	  som	  är	  förankrade	  i	  olika	  länder	  har	  olika	  

betoning	  och	  utformning	  av	  sin	  marknadsföring.	  	  Vi	  ska	  se	  om	  dessa	  skillnader	  är	  en	  

konsekvens	  av	  den	  nationella	  kultur	  som	  råder	  genom	  att	  undersöka	  om	  attribut	  som	  

kännetecknar	  den	  nationella	  kulturen	  avspeglar	  hur	  marknadsföringen	  i	  landet	  ser	  ut.	  	  

2.	  Teori	  

I	  detta	  avsnitt	  kommer	  vi	  presentera	  den	  teoretiska	  bakgrund,	  som	  baseras	  på	  tidigare	  

forskning	  inom	  marknadsföring	  och	  kultur,	  med	  vilken	  vi	  ämnar	  skapa	  en	  större	  

förståelse	  för	  forskningsfrågan.	  Inledningsvis	  kommer	  det	  presenteras	  en	  väletablerad	  

marknadsföringsteori	  som	  utgör	  linsen	  för	  hur	  vi	  tolkar	  det	  empiriska	  materialet.	  Vi	  

följer	  upp	  med	  att	  definiera	  begreppet	  kultur.	  Vi	  presenterar	  Hofstedes	  kulturella	  

kategoriseringar	  där	  vi	  kommer	  fokusera	  på	  och	  utveckla	  den	  “individualistiska	  kontra	  

kollektivistiska	  dimensionen”.	  Teorin	  om	  kultur	  sätts	  sedan	  in	  i	  en	  

marknadsföringskontext.	  	  

2.1	  Marknadsföring	  

Marknadsföring	  är	  en	  omfattande	  och	  genomgripande	  process	  för	  en	  organisation	  som,	  

enligt	  Parment	  (2008),	  handlar	  om	  att	  analysera	  marknaden,	  förstå	  vad	  konsumenterna	  

vill	  ha,	  ta	  fram	  en	  produkt	  med	  en	  konkurrensfördel,	  sälja	  den	  till	  rätt	  kunder	  och	  bygga	  

långsiktiga	  kundrelationer.	  Ett	  väletablerat	  verktyg	  för	  att	  operationalisera	  

marknadsföring	  är	  marknadsföringsmixen	  som	  består	  av	  fyra	  P:n	  -‐	  produkt,	  pris,	  plats	  

och	  påverkan.	  Dessa	  fyra	  utgångspunkter	  består	  av	  de	  grundläggande	  aspekterna	  att	  ta	  

hänsyn	  till	  för	  att	  lyckas	  på	  en	  marknad.	  (Parment,	  2008)	  De	  fyra	  P:na	  berör	  olika	  delar	  

för	  att	  lyckas.	  Pris-‐aspekten	  som	  berör	  hur	  man	  strategiskt	  bör	  jobba	  med	  

prissättningsmetoder	  för	  att	  uppnå	  konkurrensfördelar.	  Plats	  som	  behandlar	  insikten	  av	  

hur,	  var	  och	  när	  produkten	  bör	  finnas	  tillgänglig	  för	  konsumenten.	  Påverkan	  tar	  upp	  

marknadskommunikation	  mellan	  företaget	  och	  konsumenterna.	  Det	  sista	  P:et,	  produkt,	  

syftar	  på	  företagets	  själva	  kärnprodukt.	  (Axelsson	  &	  Agndal,	  2012)	  Studien	  kommer	  att	  
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ta	  stöd	  av	  modellen	  genom	  att	  plocka	  ur	  P:et	  påverkan	  som	  verktyg	  för	  att	  bistå	  i	  

analysen	  av	  företagens	  marknadsföringsmaterial.	  

Företags	  möjlighet	  att	  påverka	  konsumenterna	  genom	  marknadsföring	  har	  sjunkit	  

drastiskt	  till	  följd	  av	  den	  ökade	  medieintensiteten	  i	  dagens	  samhälle.	  Konsumenter	  möts	  

av	  tusentals	  marknadsbudskap	  varje	  dag	  vilket	  gör	  att	  företagen	  står	  inför	  en	  större	  

marknadsföringsutmaning	  än	  någonsin	  för	  att	  uppfattas	  i	  konsumenternas	  

informationsinhämtning.	  När	  medieintensiteten	  är	  hög	  finns	  det	  risk	  för	  att	  

kommunikationsinsatser	  mot	  konsumenter	  ger	  en	  begränsad	  effekt,	  därför	  är	  det	  viktigt	  

att	  profilera	  budskapet	  för	  att	  nå	  ut	  till	  den	  avsedda	  mottagaren.	  Man	  kan	  utgå	  från	  att	  

alla	  organisationer	  lever	  under	  resursbegränsningar	  vilket	  gör	  att	  framgångsrik	  

marknadskommunikation	  bör	  ha	  en	  hög	  grad	  av	  effektivitet.	  Graden	  av	  effektivitet	  

definieras	  då	  hur	  väl	  mottagarens	  uppfattning	  av	  marknadsföringen	  står	  i	  relevans	  till	  

avsändarens	  tänkta	  budskap.	  (Parment,	  2008)	  	  

En	  interaktiv	  kommunikationsmodell	  är	  ett	  exempel	  på	  hur	  marknadskommunikation	  

sker	  mellan	  företaget	  och	  konsumenterna,	  den	  ger	  stöd	  till	  att	  företaget	  paketerar	  

budskapen	  i	  någon	  form	  av	  symbolisk	  form	  med	  ett	  förutbestämt	  budskap	  som	  företaget	  

önskar	  att	  förmedla	  till	  sina	  konsumenter.	  Mottagaren	  i	  detta	  fall	  blir	  konsumenten	  som	  

avkodar	  budskapet	  och	  skapar	  sin	  uppfattning	  om	  reklamen.	  Modellen	  ger	  stöd	  till	  tesen	  

att	  företag	  avser	  att	  förmedla	  ett	  förutbestämt	  budskap	  samt	  att	  detta	  kan	  komma	  att	  

tolkas	  olika	  beroende	  på	  olika	  mottagare.	  Fokuset	  ur	  denna	  modell	  ligger	  på	  dess	  

faktorer	  berörande	  kodning	  och	  meddelande	  mellan	  företaget	  och	  konsumenten.	  

(Parment,	  2008)	  

Den	  interaktiva	  kommunikationsmodellen:	  	  

-‐	  Sändaren:	  den	  organisation	  som	  sänder	  ett	  budskap	  till	  en	  bestämd	  målgrupp.	  

-‐	  Kodning:	  Budskapet	  paketeras	  och	  antar	  en	  symbolisk	  form,	  till	  exempel	  en	  reklamfilm	  

som	  har	  för	  avsikt	  att	  förmedla	  budskapet.	  

-‐	  Meddelande:	  själva	  reklamfilmen	  och	  de	  symboliska	  uttryck	  som	  den	  avser	  att	  

representera.	  

-‐	  Kommunikationskanal:	  den	  kanal	  som	  reklamfilmen	  offentliggörs	  via:	  till	  exempel	  	  tv-‐

kanaler,	  internet	  eller	  sociala	  medier.	  

-‐	  Brus:	  definieras	  som	  oplanerad	  kommunikation.	  Kan	  vara	  den	  reklam	  som	  tv-‐kanalen	  
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visar	  innan	  eller	  efter	  reklamfilmen	  och	  har	  en	  positiv	  eller	  negativ	  effekt	  på	  

reklamfilmen	  och	  dess	  tänkta	  budskap.	  

-‐	  Avkodning:	  mottagaren	  tolkar	  budskapet	  och	  skapar	  sin	  uppfattning	  av	  reklamfilmen.	  

-‐	  Mottagaren:	  den	  individ	  eller	  grupp	  människor	  som	  tar	  del	  av	  annonsbudskapet.	  

-‐	  Respons:	  mottagarens	  reaktion	  på	  budskapet.	  Det	  kan	  vara	  en	  ökad	  medvetenhet	  om	  

varumärket,	  ökad	  kunskap	  om	  verksamheten	  eller	  förändrad	  konsumtionsbenägenhet	  

av	  produkten.	  

-‐	  Feedback:	  mottagarens	  reaktion	  förmedlas	  till	  den	  som	  sände	  budskapet	  och	  används	  

för	  att	  förbättra	  framtida	  kommunikationsåtgärder.	  (Parment,	  2008)	  

För	  att	  kommunikationsprocessen	  ska	  kunna	  anses	  vara	  effektiv	  skall	  sändarens	  tänkta	  

budskap	  stämma	  väl	  överens	  med	  mottagarens	  tolkning	  av	  budskapet.	  Avsändaren	  av	  

budskapet	  kan	  använda	  sig	  av	  symboler,	  illustrationer	  eller	  varumärket	  i	  sig	  och	  sedan	  

associera	  det	  med	  positiva	  attribut	  för	  att	  förstärka	  budskapet	  hos	  individen	  eller	  

gruppen	  som	  är	  den	  tänkta	  mottagaren.	  För	  att	  klara	  av	  detta	  är	  det	  av	  yttersta	  vikt	  att	  

man	  förstår	  sig	  på	  målgruppen	  och	  vilka	  slags	  associationer	  som	  tolkas	  positivt	  av	  

mottagaren.	  Om	  man	  som	  avsändare	  inte	  förstår	  sig	  på	  den	  målgrupp	  som	  budskapet	  är	  

avsett	  att	  vara	  riktat	  mot	  så	  är	  det	  svårt	  att	  uppnå	  en	  hög	  form	  av	  effektivitet	  i	  sin	  

marknadsföring.	  (Axelsson	  &	  Agndal,	  2012)	  

Avsändaren	  bör	  ha	  i	  åtanke	  att	  samma	  meddelande	  kan	  komma	  att	  uppfattas	  olika	  av	  

olika	  mottagargrupper.	  Det	  kan	  vara	  att	  mottagargruppens	  normer	  eller	  associationer	  

skiljer	  sig	  från	  andra	  mottagargrupper.	  Det	  kan	  innebära	  att	  företaget	  kan	  behöva	  

anpassa	  meddelandet	  till	  olika	  mottagargrupper	  på	  olika	  marknader	  i	  

marknadsförandet	  av	  samma	  produkt.	  Bakomliggande	  anledningar	  till	  varför	  samma	  

meddelande	  kan	  uppfattas	  olika	  av	  olika	  mottagargrupper	  kan	  vara	  att	  fundamentala	  

synsätt,	  värderingar	  och	  normer	  skiljer	  sig	  mellan	  dem	  olika	  grupperna.	  Exempelvis	  kan	  

det	  vara	  kulturella	  skillnader	  som	  utgör	  denna	  skiljaktighet	  i	  uppfattningen	  av	  samma	  

meddelande	  sinsemellan	  olika	  mottagargrupper.	  (Parment,	  2008)	  
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2.2	  Begreppet	  kultur	  

Ordet	  kultur	  kan	  sättas	  in	  i	  många	  sammanhang	  vilket	  gör	  benämningen	  till	  ett	  

mångsidigt	  uttryck.	  Kultur	  har	  definierats	  som	  värderingar,	  normer,	  beteendemönster	  

och	  tro	  som	  delas	  av	  en	  viss	  grupp	  människor	  (Leung	  et	  al,	  2005).	  Med	  denna	  definition	  

blir	  kultur	  ett	  ord	  som	  rör	  sig	  i	  olika	  nivåer	  på	  grund	  av	  bristen	  på	  vad	  som	  räknas	  som	  

en	  grupp.	  En	  grupp	  om	  fyra	  kan	  således	  sägas	  ha	  en	  kultur	  förutsatt	  att	  de	  variabler	  som	  

definierar	  kultur	  är	  uppfyllt.	  Leung	  et	  al	  (2005)	  väljer	  i	  sin	  modell	  att	  skapa	  4	  nivåer	  av	  

kultur	  –	  från	  grupp	  och	  organisation	  till	  nationell	  och	  global	  nivå.	  	  Vi	  kommer	  i	  denna	  

uppsats	  ha	  vårt	  fokus	  på	  den	  nationella	  nivån.	  

En	  prominent	  forskare	  som	  studerat	  kultur	  på	  den	  nationella	  nivån	  är	  holländaren	  Geert	  

Hofstede.	  Hofstede	  publicerade	  år	  1980	  en	  modell	  som	  bygger	  på	  att	  den	  nationella	  

kulturen	  består	  av	  olika	  dimensioner,	  vilka	  kan	  jämföras	  med	  andra	  kulturers	  

dimensioner	  (Hofstede	  2011).	  Hofstedes	  kulturella	  dimensioner	  har	  flitigt	  används	  när	  

forskare	  tittat	  på	  hur	  kulturer	  påverkar	  människor	  i	  olika	  kontexter	  (Newman	  &	  Nollen,	  

1996,	  Hofstede,	  2011,	  Shavitt	  et	  al,	  2011),	  men	  har	  haft	  sitt	  största	  genomslag	  inom	  

ämnet	  internationell	  management.	  Modellen	  har	  genom	  åren	  utvecklats	  från	  att	  

innefatta	  4	  dimensioner	  (1980)	  till	  6	  dimensioner	  (2010)	  vilka	  lyder	  som	  följer:	  

(Hofstede,	  2011)	  

1.	  	  	  	  	  Power	  Distance,	  som	  syftar	  till	  viken	  grad	  människor	  är	  beredda	  att	  acceptera	  att	  

makt	  är	  ojämnt	  fördelat.	  

2.	  	  	  	  	  Uncertainty	  Avoidance,	  som	  syftar	  till	  vilken	  grad	  av	  stress	  människor	  upplever	  när	  

framtiden	  är	  osäker	  och	  huruvida	  människor	  är	  bekväma	  eller	  obekväma	  i	  

ostrukturerade	  situationer.	  

3.	  	  	  	  	  Individualism	  versus	  Collectivism,	  som	  syftar	  till	  vilken	  grad	  individer	  är	  integrerade	  

i	  grupper.	  	  Exempelvis	  förväntas	  alla	  ta	  hand	  om	  sig	  själva	  i	  ett	  individualistiskt	  

samhälle.	  

4.	  	  	  	  	  Masculinity	  versus	  Femininity,	  som	  syftar	  till	  fördelningen	  av	  maskulina	  kontra	  

feminina	  värden	  i	  samhället.	  
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5.	  	  	  	  	  Long	  Term	  versus	  Short	  Term	  Orientation,	  som	  syftar	  till	  valet	  av	  fokus	  på	  lång	  sikt	  

kontra	  kort	  sikt.	  	  	  

6.	  	  	  	  	  Indulgence	  versus	  Restraint,	  som	  syftar	  till	  gratifikationen	  kontra	  kontrollen	  av	  

basala	  mänskliga	  beteenden	  som	  relateras	  till	  att	  njuta	  av	  livet.	  

Ett	  område	  där	  Hofstedes	  dimensioner	  har	  använts	  i	  flertalet	  fall	  är	  tvärkulturella	  

studier	  på	  internationell	  marknadsföring	  (Shavitt	  et	  al,	  2011).	  Studier	  har	  visat	  att	  dessa	  

dimensioner	  haft	  påverkan	  på	  hur	  marknadsföring	  i	  olika	  kulturer	  utövats	  och	  även	  

visat	  på	  skillnader	  i	  hur	  människor	  uppfattar	  viss	  typ	  av	  reklam.	  Innovationsförmåga,	  

marknadsföringens	  attraktionsförmåga	  och	  hur	  könsroller	  framställs	  är	  alla	  exempel	  på	  

faktorer	  som	  påverkas	  av	  de	  kulturella	  dimensionerna.	  (Shavitt	  et	  al,	  2011,	  Soares	  et	  al,	  

2007)	  Individualism	  kontra	  kollektivism	  är	  den	  dimension	  som	  har	  uppvisat	  störst	  

skillnader	  mellan	  länder	  (McFeeters,	  2003).	  	  Möjligtvis	  är	  detta	  en	  av	  förklaringarna	  till	  

att	  den	  så	  flitigt	  använts	  i	  tvärkulturella	  studier	  av	  marknadsföring,	  eftersom	  de	  stora	  

skillnader	  som	  existerar	  mellan	  länder	  inom	  denna	  dimension	  gör	  det	  tacksamt	  att	  göra	  

jämförelser.	  Av	  den	  anledningen	  är	  det	  denna	  dimension	  vi	  kommer	  att	  behandla	  när	  vi	  

genomför	  vår	  studie.	  För	  att	  ytterligare	  förstå	  varför	  denna	  dimension	  lämpar	  sig	  att	  

appliceras	  i	  dessa	  typer	  av	  studier	  måste	  den	  först	  klargöras	  och	  utvecklas	  vilket	  följer	  i	  

kommande	  avsnitt.	  

2.3	  Individualism	  kontra	  kollektivism	  –	  en	  utveckling	  av	  dimensionen	  

Som	  tidigare	  nämnt	  tar	  detta	  perspektiv	  bland	  annat	  fasta	  på	  huruvida	  människor	  

upplever	  att	  de	  tillhör	  en	  större	  grupp	  än	  den	  direkta	  familjen	  (Mor,	  far	  och	  syskon)	  	  

eller	  inte	  (Hofstede	  2011).	  En	  kollektivistisk	  kultur	  kännetecknas	  av	  att	  människor	  är	  

beroende	  av	  att	  tillhöra	  en	  grupp	  (stam,	  nation,	  familj,	  etc.),	  de	  prioriterar	  gruppens	  mål,	  

har	  ett	  beteende	  format	  utefter	  gruppens	  normer	  och	  beter	  sig	  på	  ett	  ”kollektivt	  sätt”.	  En	  

nation	  som	  präglas	  av	  en	  individualistisk	  kultur	  beskrivs	  kanske	  bäst	  genom	  att	  säga	  att	  

det	  är	  raka	  motsatsen	  till	  den	  kollektiva	  kulturen.	  Människor	  i	  dessa	  samhällen	  

prioriterar	  sina	  egna	  mål	  framför	  gruppens	  och	  deras	  beteende	  styrs	  snarare	  av	  den	  

egna	  identiteten	  och	  attityden	  än	  gruppens	  normer.	  (McFeeters,	  2003)	  För	  att	  få	  en	  klar	  

bild	  av	  denna	  dimension	  presenteras	  här	  under	  en	  tabell	  baserad	  på	  Hofstede	  (2011)	  

som	  presenterar	  vissa	  karaktäristiska	  drag	  i	  de	  olika	  kulturerna.	  
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Kritik	  mot	  Individualism	  kontra	  kollektivism	  dimensionen	  har	  dock	  framförts	  av	  flera	  

författare	  (Singelis	  et	  al,	  1995).	  Det	  kan	  tyckas	  uppenbart	  att	  mätningen	  av	  aspekter	  av	  

en	  kultur	  kräver	  att	  respondenterna	  tillhandahåller	  en	  stor	  mängd	  information.	  Studier	  

som	  behandlat	  denna	  dimension	  har	  dock	  tenderat	  att	  använda	  sig	  av	  enkla	  variabler.	  

Kritiker	  menar	  att	  dimensionens	  bredd	  gör	  att	  enkla	  variabler	  inte	  lämpligen	  bör	  

tillämpas.	  Dimensionens	  bredd	  har	  även	  gett	  upphov	  till	  en	  annan	  typ	  av	  kritik	  som	  

byggt	  på	  det	  faktum	  att	  länder	  som	  kategoriserats	  inom	  samma	  dimension	  uppvisat	  

stora	  skillnader	  (ibid.).	  Man	  observerade	  exempelvis	  att	  det	  existerade	  stora	  skillnader	  

mellan	  brittisk	  individualism	  och	  svensk	  individualism.	  På	  samma	  sätt	  observerade	  man	  

skillnader	  i	  japansk	  kollektivism	  och	  kollektivismen	  i	  den	  israeliska	  kibbutzen.	  

Skillnaderna	  som	  observerades	  inom	  samma	  kategori	  gav	  upphov	  till	  att	  skapa	  två	  

subkategorier	  inom	  varje	  kategori.	  Den	  ena	  subkategorin	  kom	  att	  kallas	  horisontell	  och	  

den	  andra	  vertikal.	  Hofstedes	  två	  kategorier	  i	  denna	  dimension	  har	  således	  av	  andra	  

forskare	  utvecklats	  till	  att	  innefatta	  fyra	  kategorier:	  horisontellt	  individualistisk	  (H-‐I),	  

vertikalt	  individualistisk	  (V-‐I),	  horisontellt	  kollektivistisk	  (H-‐K)	  samt	  vertikalt	  

kollektivistisk	  (V-‐K).	  (Singelis	  et	  al,	  1995)	  

! Alla	  ska	  ta	  hand	  om	  sig	  själv	  och	  ens	  

egen	  direkta	  familj	  

! Rätt	  till	  privatliv	  

! Att	  säga	  det	  man	  tycker	  är	  

”hälsosamt”	  

! Personliga	  åsikter	  är	  förväntade:	  en	  

person	  en	  röst	  

! Att	  bryta	  mot	  normer	  leder	  till	  

skuldkänslor	  

! Ordet	  jag	  är	  oumbärlig	  

! Syftet	  av	  undervisning	  är	  att	  lära	  sig	  

hur	  man	  lär	  sig	  

! Arbetsuppgifter	  går	  före	  relationer	  

! Folk	  är	  födda	  in	  i	  utvidgade	  familjer	  

som	  skyddar	  dem	  i	  utbyte	  mot	  

lojalitet	  

! En	  villighet	  att	  tillhöra	  en	  grupp	  

! Harmoni	  ska	  alltid	  upprätthållas	  

! Åsikter	  och	  röster	  förutbestämda	  av	  

gruppen	  

! Att	  bryta	  mot	  normer	  leder	  till	  

känslor	  av	  skam	  

! Ordet	  jag	  undviks	  

! Syftet	  av	  undervisning	  är	  att	  lära	  sig	  

hur	  man	  gör	  något.	  

! Relationer	  går	  före	  arbetsuppgifter	  

KOLLEKTIVISM 
 

INDIVIDUALISM 
 



	   11	  

2.3.1	  H-‐I	  samhället	  

De	  horisontella	  samhällena	  värdesätter	  jämlikhet.	  I	  ett	  H-‐I	  samhälle	  tenderar	  människor	  

att	  se	  sig	  själva	  som	  autonoma,	  de	  ser	  andra	  människor	  som	  jämlikar	  i	  termer	  av	  status	  

och	  har	  en	  fokus	  på	  unikhet,	  som	  inte	  är	  relaterad	  till	  status,	  och	  självtillit.	  (Singelis	  et	  al,	  

1995)	  H-‐I	  samhällen	  tenderar	  att	  känna	  aversion	  mot	  anmärkningsvärt	  framgångsrika	  

människor	  och	  skrävlare.	  Istället	  uppmuntras	  måttlighet.	  (Shavitt	  et	  al,	  2011)	  Man	  vill	  

inte	  sticka	  ut	  för	  mycket	  från	  mängden	  och	  talesättet	  ”du	  ska	  inte	  tro	  att	  du	  är	  bättre	  än	  

någon	  annan”	  är	  representativt	  för	  dessa	  samhällen.	  Exempel	  på	  sådana	  samhällen	  är	  

Sverige,	  Danmark	  och	  Australien	  (Singelis	  et	  al,	  1995).	  

2.3.2	  V-‐I	  samhället	  

I	  ett	  V-‐I	  samhälle	  ser	  också	  människor	  sig	  själva	  som	  autonoma,	  men	  man	  ser	  andra	  

människor	  som	  olika	  i	  termer	  av	  status	  och	  man	  förväntar	  sig	  ojämlikhet.	  Man	  är	  

självständig	  och	  tävling	  är	  ett	  viktigt	  element	  i	  samhället.	  (Singelis	  et	  al	  1995)	  

Tillskillnad	  från	  H-‐I	  samhället	  betonas	  framgång,	  prestationer	  samt	  att	  vara/ha	  ”den/det	  

bästa”	  i	  ett	  V-‐I	  samhälle.	  Exempel	  på	  V-‐I	  samhällen	  är	  USA	  och	  Frankrike.	  (Shavitt	  et	  al,	  

2011)	  	  	  

2.3.3	  V-‐K	  samhället	  

I	  V-‐K	  samhällen	  upplever	  man	  sig	  själv	  vara	  en	  del	  av	  en	  grupp,	  men	  att	  individerna	  som	  

gruppen	  består	  av	  är	  olika	  varandra	  och	  man	  accepterar	  att	  vissa	  har	  mer	  status	  än	  

andra,	  man	  accepterar	  således	  ojämlikheter.	  Att	  tjäna	  och	  offra	  sig	  för	  gruppens	  bästa	  är	  

en	  viktig	  aspekt	  i	  ett	  V-‐K	  samhälle.	  (Singelis	  et	  al	  1995)	  Viktigt	  är	  att	  ta	  hänsyn	  till	  

auktoriteter	  och	  att	  upprätthålla	  harmonin	  i	  gruppen,	  vilket	  kan	  leda	  till	  åsidosättandet	  

av	  egna	  mål	  eftersom	  gruppens	  mål	  anses	  viktigare.	  Statusskillnader	  existerar	  även	  

mellan	  grupper.	  Ens	  individs	  sociala	  ställning	  bestäms	  således	  också	  genom	  vilken	  

status	  ens	  grupp	  eller	  familj	  har.	  Exempel	  på	  V-‐K	  samhällen	  är	  Sydkorea,	  Ryssland	  och	  

Indien.	  (Shavitt	  et	  al	  2011)	  

2.3.4	  H-‐K	  samhället	  

I	  H-‐K	  samhället	  är	  jämlikhet	  det	  essentiella.	  Man	  upplever	  sig,	  likt	  V-‐K	  samhället,	  tillhöra	  

en	  grupp,	  men	  där	  alla	  medlemmar	  anses	  vara	  lika	  varandra.	  (Singelis	  et	  al	  1995)	  Här	  är	  

varken	  status	  eller	  harmoni	  i	  gruppen	  betonad,	  utan	  snarare	  värderas	  ärlighet	  och	  

samarbete.	  Ett	  exempel	  på	  ett	  H-‐K	  samhälle	  är	  den	  Israeliska	  kibbutzen.	  (Shavitt	  et	  al,	  
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2011)	  Kina	  kan	  i	  viss	  bemärkelse	  betraktas	  som	  en	  V-‐K	  kultur	  med	  horisontella	  inslag.	  

Man	  brukar	  säga	  att	  landet	  är	  40	  %	  V-‐K	  och	  30	  %	  H-‐K.	  (Sivadas	  et	  al	  2008)	  På	  grund	  av	  

bristen	  på	  samhällen	  som	  representerar	  ett	  H-‐K	  samhälle	  kommer	  denna	  dimension	  inte	  

tas	  med	  i	  undersökningen.	  	  

2.4	  Kulturens	  inverkan	  

Tidigare	  forskning	  på	  detta	  område	  är	  mycket	  begränsat	  (Shavitt	  et	  al,	  2011).	  Dock	  har	  

studier	  gjorts	  som	  tittat	  på	  konsumenters	  värderingar,	  vilka	  har	  uppvisat	  intressanta	  

resultat	  som	  är	  relevanta	  ur	  ett	  marknadsföringsperspektiv.	  I	  en	  studie	  som	  

genomfördes	  av	  Oishi	  et	  al.	  1998	  i	  USA	  (V-‐I)	  kunde	  man	  hitta	  tydliga	  kopplingar	  till	  

prestations-‐	  och	  maktvärderingar.	  I	  en	  annan	  USA-‐baserad	  studie	  fann	  man	  att	  

respondenterna	  hade	  en	  motiverad	  vilja	  att	  upprätthålla	  personlig	  makt	  (Shavitt	  et	  al,	  

2009).	  I	  en	  tvärkulturell	  studie	  som	  genomfördes	  i	  USA	  och	  Danmark,	  V-‐I	  respektive	  H-‐I,	  

fann	  man	  skillnader	  i	  hur	  individer	  i	  dessa	  länder	  ser	  på	  prestation	  och	  framgång.	  

Individer	  från	  USA	  tenderade	  att	  diskutera	  vikten	  av	  att	  nå	  framgång	  och	  utvärderade	  

sina	  prestationer	  mer	  än	  vad	  danskarna	  gjorde,	  vilket	  indikerar	  att	  dessa	  värderingar	  

betonas	  mer	  i	  USA	  än	  i	  Danmark.	  (Nelson	  &	  Shavitt	  2002)	  Andra	  studier	  har	  också	  visat	  

att	  det	  i	  kulturer	  där	  hierarkier	  accepteras,	  med	  andra	  ord	  vertikala	  kulturer,	  

förekommer	  fler	  reklamer	  där	  det	  finns	  statusskillnader	  mellan	  karaktärerna	  i	  reklamen	  

(Sivadas	  et	  al	  2008).	  I	  H-‐I	  samhällena	  betonas,	  som	  tidigare	  nämnts,	  självtillit	  och	  ens	  

unikhet.	  I	  en	  studie	  fann	  man	  även	  att	  individualister	  har	  ett	  större	  fokus	  på	  nöjen	  och	  

njutningsmål	  än	  kollektivister,	  som	  snarare	  har	  ett	  större	  fokus	  på	  gruppens	  mål.	  

(Singelis	  et	  al	  1995).	  	  	  	  	  

Dessa	  studier,	  i	  kombination	  med	  den	  teori	  som	  presenterats	  rörande	  V-‐I	  och	  H-‐I	  

samhällen,	  antyder	  att	  marknadsföring	  i	  ett	  V-‐I	  samhälle	  bör	  betona	  andra	  värderingar	  

än	  marknadsföring	  i	  ett	  H-‐I	  samhälle,	  trots	  att	  båda	  klassificeras	  som	  individualistiska	  

länder.	  Detta	  indikerar	  att	  marknadsföring	  som	  framhäver	  prestation,	  hierarki,	  status	  

och	  konkurrens	  bör	  vara	  mer	  förekommande	  i	  ett	  V-‐I	  samhälle	  än	  i	  ett	  H-‐I	  samhälle.	  

Marknadsföring	  som	  betonar	  unikhet	  bör	  således	  vara	  mer	  förekommande	  i	  ett	  H-‐I	  

samhälle.	  Shavitt	  et	  al	  (2011)	  studier	  kan	  delvis	  bekräfta	  dessa	  förväntningar.	  Han	  fann	  

att	  marknadsföring	  som	  betonar	  status	  var	  mer	  förekommande	  i	  vertikala	  länder	  än	  i	  

horisontella	  länder.	  I	  samma	  studie	  fann	  Shavitt	  et	  al	  (2011)	  också	  att	  unikhet	  

betonades	  mer	  i	  Danmark	  (H-‐I)	  än	  i	  övriga	  undersökta	  länder.	  



	   13	  

I	  V-‐K	  samhället	  är	  relationer	  och	  ens	  tillhörighet	  till	  gruppen	  viktiga	  element	  i	  kulturen.	  

Man	  accepterar	  som	  tidigare	  nämnt	  att	  vissa	  människor	  har	  mer	  status	  än	  andra.	  I	  

Shavitt	  et	  al	  (2011)	  studie	  visade	  det	  sig	  att	  marknadsföring	  betonade	  status	  i	  både	  V-‐I	  

och	  V-‐K	  kulturer.	  Detta	  stämmer	  med	  det	  faktum	  att	  vertikala	  kulturer	  accepterar	  

statusskillnader	  i	  större	  utsträckning	  än	  horisontella	  länder.	  Författarna	  menar	  dock	  att	  

status	  har	  betonats	  på	  olika	  sätt.	  Man	  ger	  förslag	  på	  vidare	  forskning	  som	  berör	  dessa	  

skillnader	  i	  betoning	  och	  menar	  att	  status	  i	  V-‐K	  kulturer	  mer	  handlar	  om	  relationer	  till	  

prestigefulla	  grupper.	  Utifrån	  den	  information	  som	  presenterats	  rörande	  V-‐K	  kulturen	  

ter	  det	  sig	  därför	  rimligt	  att	  reklamer	  inom	  denna	  dimension	  kommer	  ha	  en	  större	  

betoning	  på	  relationer	  till	  grupper	  än	  övriga	  kulturella	  dimensioner.	  Individualister	  har	  

ett	  större	  fokus	  på	  personlig	  tillfredsställelse	  och	  njutningsmål	  än	  vad	  kollektivister	  har	  

då	  kollektivister	  i	  stor	  utstäckning	  sätter	  gruppens	  mål	  före	  sina	  egna	  (Triandis,	  1995).	  	  	  

2.5	  Teorisammanfattning	  

I	  denna	  del	  har	  teori	  rörande	  marknadsföring	  och	  kultur	  presenterats.	  Vi	  valde	  att	  lyfta	  

fram	  marknadsföringsmixen,	  en	  modell	  som	  presenterar	  de	  grundläggande	  aspekterna	  

ett	  företag	  måste	  ta	  hänsyn	  för	  att	  lyckas	  på	  en	  marknad.	  Vi	  definierade	  sedan	  begreppet	  

kultur	  utifrån	  Hofstedes	  verk.	  Den	  dimension	  som	  arbetet	  ämnar	  undersöka,	  

individualism	  kontra	  kollektivism,	  lyftes	  ut	  och	  utvecklades.	  Vi	  problematiserade	  

dimensionen	  genom	  att	  framföra	  kritik	  från	  andra	  forskare.	  Denna	  problematisering	  

ledde	  till	  nedbrytningen	  av	  dimensionen	  i	  horisontellt	  och	  vertikalt.	  Denna	  nedbrytning	  

av	  individualism	  kontra	  kollektivism	  dimensionen	  är	  ovanlig	  inom	  tvärkulturella	  studier	  

inom	  marknadsföring	  (Shavitt	  et	  al,	  2011).	  När	  de	  kulturella	  dimensionerna	  

presenterats	  sattes	  de	  in	  i	  en	  marknadsföringskontext	  där	  vi	  presenterade	  resultat	  från	  

tidigare	  studier	  inom	  detta	  ämne.	  Den	  forskning	  vi	  tidigare	  stött	  på	  inom	  detta	  ämne	  har	  

studerat	  “icke-‐rörlig”	  reklam	  (Shavitt	  et	  al,	  2011,	  Liu-‐Thompkins,	  2012,	  Tsao,	  1994).	  Då	  

vi	  kommer	  titta	  på	  rörlig	  reklam	  i	  form	  av	  reklamfilm	  och	  ta	  de	  horisontella	  och	  

vertikala	  aspekterna	  i	  beaktande,	  bidrar	  således	  denna	  uppsats	  med	  att	  fylla	  de	  luckor	  

som	  inom	  detta	  forskningsämne	  existerar.	  I	  följande	  metodavsnitt	  presenteras	  den	  

kodning	  av	  marknadsföringen	  som	  bygger	  på	  varje	  kulturell	  dimension	  och	  dess	  

representativa	  attribut.	  
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3.	  Metod	  

Utifrån	  tre	  länder	  tillhörande	  respektive	  kulturell	  dimension	  kommer	  vi	  undersöka	  om	  

marknadsföring	  från	  företagen	  har	  blivit	  influerad	  av	  dessa	  dimensioners	  olika	  attribut.	  

Det	  vill	  säga	  om	  företagen	  framhäver	  de	  attribut	  som	  representerar	  de	  olika	  

dimensionerna	  för	  att	  fånga	  mottagarens	  intresse	  på	  bästa	  sätt.	  De	  tre	  länderna	  vi	  

kommer	  att	  hämta	  material	  ifrån	  är:	  USA,	  som	  är	  ett	  V-‐I	  land,	  Sverige,	  som	  är	  ett	  H-‐I	  land	  

och	  Indien,	  som	  är	  ett	  V-‐K	  land.	  Dessa	  länder	  valdes	  främst	  av	  två	  skäl	  som	  vi	  anser	  

utgör	  anledningen	  till	  att	  de	  lämpar	  sig	  väl	  för	  följande	  studie.	  Varje	  land	  har	  en	  kulturell	  

klassificering	  som	  skiljer	  sig	  från	  de	  andra	  samt	  bör	  heller	  inga	  omfattande	  

språkmässiga	  hinder	  förekomma	  vilket	  är	  fundamentalt.	  Ett	  problem	  som	  kan	  uppstå	  

med	  dessa	  länder	  är	  dess	  demografiska	  struktur.	  I	  demografisk	  och	  kulturell	  bemärkelse	  

är	  Sverige	  ett	  mer	  homogent	  land	  än	  USA	  och	  Indien,	  vilket	  kan	  ha	  en	  påverkan	  på	  

marknadsföringen.	  Den	  demografiska	  strukturen	  riskerar	  således	  att	  bli	  en	  utomstående	  

variabel	  som	  påverkar	  marknadsföringen.	  Vi	  anser	  dock	  att	  vi	  kan	  bortse	  från	  detta	  

problem	  då	  tidigare	  forskning	  som	  gett	  upphov	  till	  dessa	  kulturella	  klassificeringar	  tagit	  

detta	  faktum	  i	  åtanke	  (Shavitt	  et	  al,	  2011).	  	  	  	  

Undersökningen	  kommer	  att	  baseras	  på	  marknadsföring	  i	  form	  av	  reklamfilmer.	  Av	  

såväl	  praktiska	  som	  strategiska	  skäl	  valde	  vi	  att	  analysera	  reklamfilmer.	  Det	  praktiska	  

skälet	  är	  att	  reklamfilmer	  är	  en	  marknadsföringskanal	  som	  banker	  flitigt	  använder	  sig	  

av	  runt	  om	  i	  världen	  samt	  är	  lättillgängligt	  material.	  Det	  strategiska	  skälet	  till	  valet	  av	  

reklamfilm	  grundar	  sig	  främst	  i	  att	  film	  har	  en	  större	  tydlighet	  i	  vilket	  budskap	  som	  

förmedlas	  än	  bild,	  där	  risk	  för	  subjektiva	  antaganden	  och	  åsikter	  vi	  anser	  är	  större.	  Att	  

företag	  medvetet	  paketerar	  budskap	  i	  symbolisk	  form	  i	  deras	  

marknadsföringsmeddelande	  stöds	  av	  den	  interaktiva	  kommunikationsmodellen.	  Det	  är	  

företagets	  budskap	  som	  den	  empiriska	  undersökningen	  ämnar	  studera. 

	  

Vi	  kommer	  genomföra	  en	  kvalitativ	  innehållsanalys	  av	  reklamfilmer.	  Detta	  innebär	  i	  

praktiken	  att	  man	  söker	  efter	  bakomliggande	  teman	  i	  det	  empiriska	  materialet	  som	  

analyseras	  (Bryman,	  2008).	  Innehållsanalyser	  inom	  tvärkulturella	  studier	  på	  

marknadsföring	  är	  en	  metod	  som	  inte	  är	  så	  vanligt	  förekommande,	  men	  har	  sagts	  ha	  

stor	  potential	  att	  bli	  en	  vedertagen	  metod	  för	  studier	  av	  denna	  typ	  (Malhotra	  et	  al,	  

1996).	  En	  betydande	  risk	  med	  en	  kvalitativ	  studie	  är	  att	  analyseringen	  av	  materialet	  kan	  
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tolkas	  subjektivt	  efter	  forskarnas	  perspektiv	  (Holme	  &	  Solvang,	  1997).	  Utrymme	  för	  en	  

subjektiv	  tolkning	  av	  materialet	  minskas	  med	  innehållsanalysens	  förutsättningar,	  där	  

man	  tydligt	  sätter	  upp	  förutbestämda	  regler	  för	  hur	  det	  empiriska	  materialet	  ska	  tolkas	  

innan	  data	  inhämtas	  (Malhotra	  et	  al,	  1996).	  Dessa	  förutbestämda	  regler	  utgör	  den	  

kodning	  som	  det	  empiriska	  materialet	  ska	  analyseras	  utifrån.	  För	  att	  möjliggöra	  denna	  

studie	  måste	  dimensionerna	  följaktligen	  brytas	  ner	  i	  mer	  precisa	  attribut	  som	  är	  

representativa	  för	  respektive	  dimension.	  Dessa	  attribut	  ska	  sedan	  utgöra	  underlaget	  för	  

kodningen	  av	  marknadsföringen.	  Kodningen	  baseras	  således	  på	  attributen	  från	  varje	  

dimension	  och	  visar	  på	  vad	  som	  betonas,	  vad	  som	  är	  det	  underliggande	  budskapet,	  i	  

varje	  reklamfilm.	  Efter	  en	  beskrivning	  av	  varje	  kodning	  presenteras	  det	  hur	  

kodningarnas	  attribut	  ter	  sig	  uttryckt	  i	  det	  empiriska	  materialet.	  Vi	  kommer	  använda	  

oss	  av	  en	  kodning	  per	  dimension	  vilka	  lyder	  som	  följer:	  	  	  

	  

• “V-‐I	  kodning”	  -‐	  en	  kodning	  som	  bygger	  på	  attributen	  som	  tillskrivs	  ett	  V-‐I	  land.	  

Exempelvis	  kännetecknas	  individer	  i	  ett	  V-‐I	  land	  som	  USA	  av	  att	  se	  sig	  själva	  som	  

autonoma	  (att	  inte	  tillhöra	  en	  större	  grupp),	  betona	  vikten	  av	  framgång,	  status,	  

makt,	  karriär	  och	  hierarkier	  (Singelis	  et	  al	  1995).	  Ett	  enkelt	  exempel	  är	  en	  bank	  

som	  gör	  en	  reklamfilm	  där	  en	  man	  i	  kostym	  flanerar	  runt	  på	  Wall	  Streets	  

trottoarer	  och	  samtidigt	  säger	  något	  i	  stil	  med	  ”…	  do	  you	  want	  to	  have	  the	  best	  

car,	  the	  finest	  girl	  and	  a	  successful	  career…”.	  I	  denna	  annons	  kan	  man	  hävda	  att	  

status	  och	  makt	  är	  två	  centrala	  attribut	  som	  reklamens	  budskap	  förmedlar,	  

varför	  man	  kan	  se	  att	  marknadsföringen	  i	  detta	  fall	  korrelerar	  med	  V-‐I	  kulturen	  i	  

USA.	  Reklam	  som	  innehåller	  individer	  som	  har	  olika	  status	  och	  på	  så	  vis	  

visualiserar	  hierarkier	  hamnar	  under	  denna	  kategori.	  Följaktligen	  kommer	  

reklamer	  som	  har	  tydliga	  influenser	  av	  prestige,	  lyx	  och	  makt	  infalla	  i	  denna	  

kodning.	  Status,	  karriär	  och	  hierarkier	  är	  attribut	  som	  kommer	  att	  tillskrivas	  V-‐I	  

dimensionen	  utifrån	  om	  materialet	  framhäver	  arbete,	  speciellt	  framgång	  inom	  

ämnet.	  Status	  variabeln	  kommer	  även	  att	  kodas	  snarlikt	  med	  prestige	  och	  lyx,	  

vilket	  kommer	  analyseras	  mycket	  ur	  ett	  materiellt	  fokus	  i	  materialet.	  Kodningen	  

kommer	  i	  denna	  aspekt	  analysera	  huruvida	  det	  empiriska	  materialet	  framhäver	  

något	  form	  av	  materiellt	  fokus	  som	  åtråvärt.	  Dessa	  attribut	  ger	  uttryck	  för	  sig	  på	  

följande	  sätt:	  

! Lyx/rikedom	  
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! Statusbilder	  

! Imponera	  på	  andra	  

! Framgång	  

! Framgång	  genom	  konkurrens	  och	  tävling	  (t	  ex	  att	  vinna	  ett	  pris)	  

! Användandet	  av	  tjänsten	  symboliserar	  en	  överlägsenhet	  gentemot	  andra	  

individer	  

! Eleganta	  produkter	  

! Lyxig	  miljö/bakgrund	  

! Tjänsten/	  ger	  intryck	  av	  att	  användas	  av	  framgångsrika	  individer	  

	  

• “H-‐I	  kodning”	  -‐	  en	  kodning	  som	  bygger	  på	  H-‐I	  länders	  attribut.	  Exempel	  på	  

attribut	  som	  representerar	  denna	  dimension	  är	  som	  tidigare	  nämnt	  att	  individen	  

ser	  sig	  som	  autonom,	  självtillit,	  unikhet,	  aversion	  mot	  anmärkningsvärt	  

framgångsrika	  människor	  och	  skrävlare	  samt	  en	  syn	  på	  människors	  jämlikhet	  i	  

termer	  av	  status.	  Ett	  exempel	  kan	  till	  exempel	  vara	  ett	  svenskt	  möbelföretag	  som	  

annonserar	  en	  reklamfilm	  innehållande	  mycket	  säreget	  designade	  möbler	  där	  

budskap	  i	  form	  av	  text	  eller	  tal	  lyder	  “...låt	  din	  personlighet	  komma	  fram...visa	  

vem	  du	  är	  som	  person…vill	  du	  sticka	  ut	  bland	  massan…”	  framförs.	  Här	  kan	  man	  

hävda	  att	  unikhet	  är	  ett	  centralt	  attribut	  som	  marknadsföringens	  budskap	  

förmedlar,	  varför	  man	  i	  detta	  exempel	  skulle	  kunna	  dra	  slutsatsen	  att	  

marknadsföringen	  korrelerar	  med	  H-‐I	  kulturen	  som	  kännetecknar	  Sverige.	  

Kodningens	  fokus	  på	  unikhet	  är	  viktigt	  att	  inte	  förväxla	  med	  V-‐I	  kodningens	  

fokus	  på	  status.	  Med	  unikhet	  menas	  att	  man	  sticker	  ut	  från	  mängden	  på	  ett	  sätt	  

som	  inte	  är	  förknippat	  med	  status.	  Reklamer	  som	  har	  starka	  influenser	  av	  

unikhet,	  självtillit	  och	  självständighet,	  vilket	  kan	  uttryckas	  i	  att	  individers	  

möjlighet	  till	  att	  personifiera	  produkter	  betonas	  eller	  att	  individens	  personlighet	  

framhävs,	  infaller	  i	  denna	  kodning.	  Reklamfilmer	  som	  kodas	  som	  H-‐I	  har	  ett	  

hänsynstagande	  till	  att	  varje	  individ	  har	  en	  unik	  dröm	  och	  ett	  unikt	  mål.	  Dessa	  

attribut	  ger	  uttryck	  för	  sig	  på	  följande	  sätt:	  

! Uttrycka	  sig	  själv	  

! Annorlunda	  eller	  unik	  

! Beskriver	  produkten/tjänsten	  eller	  användaren	  som	  alternativet	  till	  standard	  

! Alldagliga	  miljöer	  
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! Prestigelöshet	  

! Vara	  individuell	  och	  visa	  tillit	  

	  
• “V-‐K	  kodning”	  -‐	  en	  kodning	  som	  bygger	  på	  	  V-‐K	  länders	  attribut.	  Exempel	  på	  

attribut	  som	  representerar	  denna	  dimension	  är,	  som	  tidigare	  nämnts,	  att	  

individen	  inte	  ser	  sig	  själv	  som	  autonom,	  acceptans	  av	  att	  vissa	  har	  mer	  status	  än	  

andra,	  villighet	  att	  upprätthålla	  harmoni	  i	  gruppen	  och	  ta	  hänsyn	  till	  auktoriteter,	  

att	  status	  erhålls	  genom	  gruppens	  status.	  Marknadsföring	  som	  framhäver	  

relationsfördelar	  och	  betonar	  hur	  produkten	  kan	  påverka	  individens	  relation	  till	  

en	  viss	  grupp	  eller	  gruppens	  status	  i	  positiv	  riktning	  ser	  vi	  falla	  under	  denna	  

kodning.	  Ett	  exempel	  skulle	  kunna	  vara	  en	  indisk	  bankreklam	  som	  visualiserar	  

en	  stor	  lycklig	  släkt	  med	  texten	  “Do	  you	  want	  your	  family	  to	  prosper...”.	  I	  detta	  

exempel	  kan	  man	  hävda	  att	  relationsfördelar	  betonas,	  varför	  man	  kan	  dra	  

slutsatsen	  att	  marknadsföringen	  korrelerar	  med	  kulturen.	  Reklamer	  som	  har	  

starka	  influenser	  av	  just	  relationsfördelar	  kommer	  vara	  centralt	  i	  denna	  kodning.	  

I	  denna	  kodning	  kan	  det	  även	  förekomma	  inslag	  av	  hierarkier	  i	  form	  av	  individer	  

med	  olika	  status.	  Detta	  eftersom	  att	  man	  inom	  V-‐K	  kulturer,	  som	  tidigare	  nämnts,	  

accepterar	  statusskillnader.	  Vad	  som	  kommer	  skilja	  V-‐K	  kodningen	  från	  V-‐I	  

kodningen	  är	  dess	  fokus	  på	  relationer	  med	  familjer	  och	  grupper	  i	  olika	  kontexter.	  

Fokuset	  på	  familjerelationer	  för	  V-‐K	  dimensionen	  kommer	  då	  att	  sträcka	  sig	  

utöver	  den	  direkta	  familjen	  som	  består	  av	  ett	  par	  och	  ibland	  förekommande	  med	  

barn.	  	  Som	  tidigare	  nämnts	  har	  individualister	  ett	  större	  fokus	  på	  nöjen	  och	  

njutningsmål	  vilket	  vi	  förväntar	  oss	  kommer	  spegla	  sig	  i	  marknadsföringen.	  

Därför	  förväntar	  vi	  oss	  att	  lyxiga	  produkter	  och	  miljöer	  kommer	  vara	  mindre	  

förekommande	  i	  marknadsföring	  som	  faller	  under	  denna	  kodning	  än	  de	  övriga	  

kodningarna.	  Dessa	  attribut	  ger	  uttryck	  för	  sig	  på	  följande	  sätt:	  	  	  

! Visa	  kärlek	  

! Visa	  värme	  och	  omvårdnad	  (t	  ex	  värna	  om	  en	  människa)	  

! Intimitet	  (inte	  nödvändigtvis	  sexuell	  tillfredsställelse)	  

! Nära	  kontakt	  med	  andra	  

! Vänskap	  

! Grupp	  identitet	  och	  en	  strävan	  mot	  gruppens	  mål	  

! Välgörenhets/samhällsnytta	  
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! Anspråkslös	  miljö/omgivning	  

! Relationsbetonande	  

	  

Dessa	  kodningar	  möjliggör	  en	  kategorisering	  av	  de	  reklamfilmer	  vi	  kommer	  undersöka	  

och	  kommer	  således	  utgöra	  ramen	  för	  det	  empiriska	  materialet.	  

Marknadsföringsundersökningen	  kommer	  göras	  på	  företag	  som	  begränsar	  sig	  att	  vara	  

aktiva	  inom	  den	  nationella	  gränsen	  för	  det	  länder	  vi	  avser	  att	  undersöka	  fenomenet	  i,	  

men	  fortfarande	  är	  väletablerade	  på	  marknaden.	  Anledningen	  till	  detta	  är	  att	  vi	  vill	  kolla	  

på	  företag	  som	  har	  likartade	  förutsättningar	  för	  att	  bedriva	  verksamheten	  och	  erbjuder	  

en	  homogen	  produkt	  i	  de	  olika	  länderna.	  Därmed	  har	  vi	  valt	  att	  undersöka	  bankers	  

reklamfilmer,	  då	  banker	  generellt	  erbjuder	  mycket	  likartade	  tjänster	  oberoende	  av	  

nation.	  För	  varje	  land	  har	  vi	  valt	  ut	  fyra	  väletablerade	  traditionella	  banker	  som	  är	  aktiva	  

inom	  hela	  nationens	  gränser.	  De	  utvalda	  bankerna	  tillhör	  respektive	  lands	  skara	  av	  

största	  banker.	  Att	  vi	  enbart	  har	  valt	  ut	  4	  banker	  per	  land	  förklaras	  av	  att	  vi	  ville	  titta	  på	  

banker	  som	  var	  rikstäckande,	  vilket	  minskar	  utbudet	  av	  banker.	  Sedan	  ville	  vi	  ha	  lika	  

många	  banker	  för	  varje	  land.	  På	  grund	  av	  ländernas	  storleksskillnad	  var	  således	  utbudet	  

av	  banker	  som	  uppfyllde	  våra	  krav	  olika	  för	  varje	  land.	  För	  varje	  bank	  valdes	  mellan	  1-‐4	  

reklamfilmer	  ut.	  Inkonsekvensen	  i	  urvalet	  grundar	  sig	  i	  att	  vissa	  bankers	  reklamfilmer	  

var	  mer	  svåråtkomliga	  än	  andra.	  Denna	  inkonsekvens	  kan	  ha	  viss	  påverkan	  på	  

resultatet,	  då	  en	  viss	  bank	  kan	  ha	  ett	  eget	  sätt	  att	  utforma	  marknadsföring	  på.	  Den	  

empiriska	  inhämtningen	  kommer	  att	  baseras	  på	  en	  kvalitativ	  undersökning	  då	  det	  är	  

forskarnas	  uppfattning	  eller	  tolkning	  av	  informationen	  som	  står	  i	  förgrunden	  i	  

undersökningen	  av	  det	  empiriska	  materialet.	  Vi	  avser	  att	  få	  en	  riklig	  information	  utifrån	  

vardera	  undersökningsenhet	  varför	  det	  är	  lämpligt	  med	  ett	  mindre	  antal	  

undersökningsenheter.(Holme	  &	  Solvang,	  1997)	  Detta	  ligger	  till	  grund	  av	  valet	  att	  

vardera	  land	  undersöks	  utifrån	  10st	  reklamfilmer.	  Dessa	  reklamfilmer	  har	  hämtats	  från	  

följande	  länder	  och	  banker:	  

	  

·	  	  	  	  	  	  Indien	  -‐	  Bank	  of	  India,	  Dena	  Bank,	  South	  Indian	  Bank	  samt	  State	  Bank	  of	  India	  

·	  	  	  	  	  	  USA	  -‐	  Bank	  of	  America,	  Citibank,	  PNC	  Bank	  samt	  US	  Bank	  

·	  	  	  	  	  	  Sverige	  -‐	  Swedbank,	  Nordea,	  Handelsbanken	  samt	  SEB	  
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4.	  Empiri	  

Det	  empiriska	  materialet	  framställs	  nedan	  uppdelat	  för	  vardera	  land	  med	  ordningen	  

USA,	  Sverige	  och	  Indien.	  Materialet	  presenteras	  på	  sådant	  sätt	  som	  det	  har	  blivit	  kodat	  

utifrån	  dem	  attribut	  som	  kodades	  till	  vardera	  dimension	  som	  framställs	  i	  teorin.	  Det	  

kommer	  att	  presenteras	  vilka	  attribut	  som	  är	  mest	  vanligt	  förekommande	  för	  vardera	  

land	  samt	  vilka	  attribut	  materialet	  har	  mest	  fokus	  på.	  

4.1	  USA	  

En	  stor	  del	  av	  materialet	  hade	  stort	  fokus	  på	  karriärsutveckling,	  framgång	  för	  individer	  

samt	  starka	  inslag	  av	  materiell	  status.	  Många	  reklamfilmer	  bestod	  av	  att	  banken	  erbjöd	  

tjänster	  som	  skulle	  hjälpa	  individen	  att	  uppnå	  framgång	  och	  utvecklas.	  Bankerna	  

använde	  sig	  vid	  ett	  flertal	  tillfällen	  av	  exklusiva	  och	  åtråvärda	  miljöer	  så	  som	  arenor,	  

lyxhus,	  lyxiga	  bilar,	  prestigefyllda	  miljöer	  och	  även	  hierarkier	  som	  visualiseras	  genom	  

människor	  med	  olika	  status.	  Dessa	  visualiseringar	  användes	  för	  att	  visa	  på	  hur	  kunderna	  

med	  hjälp	  av	  bankens	  tjänster	  kan	  uppnå	  det	  åtråvärda	  inom	  den	  vertikala	  

individualistiska	  dimensionen.	  	  	  

Det	  som	  var	  noterbart	  är	  att	  en	  del	  av	  materialet	  betonade	  varje	  individs	  individuella	  

mål.	  I	  dessa	  fanns	  många	  inslag	  av	  individer	  med	  varierande	  etnisk	  bakgrund	  samt	  så	  

framhävdes	  en	  stor	  variation	  av	  yrken.	  Exempelvis	  fanns	  reklamfilmer	  där	  banken	  vill	  

framhäva	  att	  dem	  erbjuder	  individer	  möjligheten	  att	  nå	  sina	  egna	  drömmar,	  oavsett	  vad	  

drömmen	  var	  eller	  vem	  som	  drömde.	  Denna	  sorts	  attribut	  tillskrivs	  H-‐I	  kodningen.	  I	  

många	  reklamfilmer	  framhävs	  även	  individens	  unikhet	  i	  form	  av	  kulturella	  aspekter	  

samt	  dess	  yrke.	  

Ett	  exempel	  av	  detta	  är	  material	  hämtat	  från	  Bank	  of	  Americas	  marknadsföring.	  De	  har	  

utvecklat	  en	  reklamfilm	  med	  tydliga	  inslag	  av	  attribut	  som	  kodas	  till	  både	  V-‐I	  och	  H-‐I.	  

Reklamfilmen	  har	  ett	  stort	  individfokus	  där	  det	  genomgående	  fokuseras	  på	  en	  individ	  åt	  

gången	  i	  materialet.	  Det	  framkommer	  en	  mängd	  olika	  individer,	  diversifierade	  utifrån	  

etniskt	  ursprung	  till	  typ	  av	  yrke.	  Det	  stora	  fokuset	  på	  varje	  individs	  särpräglade	  

förutsättningar	  och	  egenskaper	  tillskriver	  kodningsattribut	  som	  unikhet	  och	  

autonomitet	  vilka	  är	  representativa	  för	  H-‐I	  kodningen.	  Individerna	  framställs	  i	  antingen	  

deras	  arbetsmiljöer	  eller	  studiemiljöer,	  vilket	  kodningen	  tillskriver	  attribut	  som	  

karriärsfokus.	  Under	  reklamfilmen	  förekommer	  även	  tydliga	  inslag	  av	  högteknologi	  och	  
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ett	  flertal	  lyxiga	  kontorsmiljöer,	  vilket	  framhäver	  prestige	  för	  individen	  i	  fokus.	  Dessa	  

två	  attribut	  är	  representativa	  för	  V-‐I	  kodningen.	  Företaget	  avslutande	  slogan	  “This	  is	  

America.	  No	  matter	  what,	  we	  keep	  movin	  forward”	  kodades	  som	  framgångsinriktat	  

vilket	  är	  ytterligare	  attribut	  för	  V-‐I	  kodningen.	  

Materialet	  med	  amerikanskt	  ursprung	  har	  även	  väldigt	  få	  inslag	  av	  familjemiljöer	  och	  

vid	  tillfällen	  med	  inslag	  av	  familjemiljöer	  framhävs	  den	  direkta	  familjen,	  ett	  par,	  ibland	  

med	  ett	  barn	  eller	  två	  barn.	  Det	  saknar	  inslag	  av	  större	  familj	  eller	  släktförhållanden	  i	  

reklamfilmerna.	  Man	  finner	  genomgående	  i	  en	  stor	  del	  av	  reklamfilmerna	  att	  fokuset	  

hamnar	  på	  en	  enskild	  individ.	  Även	  om	  det	  i	  stora	  delar	  av	  materialet	  förekommer	  mer	  

än	  en	  individ	  per	  reklamfilm	  så	  är	  det	  oftast	  en	  individ	  åt	  gången	  som	  materialet	  lägger	  

fokus	  på.	  

Sammanfattningsvis	  präglas	  det	  amerikanska	  materialet	  av	  stora	  inslag	  av	  

individbetoning,	  materiell	  status	  och	  inslag	  hierarkier	  individer	  sinsemellan.	  Ett	  stort	  

fokus	  läggs	  på	  framgång	  samt	  karriärsutveckling.	  I	  en	  relativt	  stor	  del	  av	  materialet	  finns	  

även	  ett	  fokus	  på	  unikhet	  vilket	  visualiseras	  genom	  att	  erbjuda	  hjälp	  att	  förverkliga	  

individers	  egna	  drömmar	  och	  mål.	  Materialet	  har	  en	  avsaknad	  av	  gemenskap	  mellan	  

individer	  samt	  kollektivt	  fokus.	  Det	  empiriska	  materialet	  med	  amerikanskt	  ursprung	  

dominerades	  av	  attribut	  från	  V-‐I	  kodningen.	  Materialet	  hade	  även	  inslag	  av	  attribut	  från	  

H-‐I	  kodningen.	  I	  materialet	  så	  fann	  vi	  minimalt	  med	  attribut	  som	  skulle	  kunna	  tillskrivas	  

den	  V-‐K	  kodningen.	  Det	  var	  en	  väldigt	  liten	  andel	  av	  materialet	  som	  inte	  kunde	  kodas,	  

det	  vill	  säga	  att	  det	  fanns	  en	  avsaknad	  av	  attribut	  som	  kännetecknas	  för	  en	  viss	  

dimension.	  	  Följaktligen	  domineras	  materialet	  av	  attribut	  tillskrivna	  V-‐I	  kodningen,	  med	  

inslag	  av	  attribut	  som	  är	  representativa	  för	  H-‐I	  kodningen.	  

4.2	  Sverige	  

Materialet	  har	  en	  stor	  variation	  beroende	  på	  vilken	  bank	  som	  reklamen	  härstammar	  

ifrån.	  Allt	  utifrån	  miljön,	  reklamfilmens	  fokus	  samt	  sättet	  som	  reklamfilmen	  avser	  

förmedla	  budskapet.	  Cirka	  hälften	  av	  materialet	  har	  gemensamt	  att	  individens	  

autonomitet	  och	  unikhet	  sätts	  i	  fokus,	  bankerna	  vill	  även	  här	  förmedla	  att	  de	  kan	  

tillgodose	  alla	  individers	  olika	  behov	  efter	  deras	  unika	  förutsättningar.	  Ytterligare	  en	  

variabel	  som	  genomlyser	  materialet	  är	  att	  reklamfilmerna	  lägger	  stort	  fokus	  på	  att	  

framhäva	  något	  som	  kan	  uppfattas	  som	  alldagliga	  situationer/miljöer	  för	  individerna.	  
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Till	  exempel	  Nordeas	  reklamfilm	  som	  visar	  en	  man	  som	  tränar	  på	  gymmet,	  en	  man	  som	  

cyklar	  genom	  parken	  och	  pensionärsparet	  som	  står	  vi	  vid	  havet.	  Liknande	  är	  Nordeas	  

reklamvideo	  där	  man	  får	  följa	  en	  av	  medarbetarna	  från	  deras	  telefonrådgivnings-‐kontor.	  

På	  samma	  sätt	  utspelar	  sig	  en	  del	  av	  SEBs	  reklamfilmer	  i	  hemmet.	  Ett	  exempel	  är	  en	  

reklamfilm	  som	  utspelar	  sig	  hos	  ett	  ungt	  par	  som	  diskuterar	  sin	  framtid	  när	  de	  ska	  bilda	  

familj.	  Ett	  annat	  exempel	  är	  en	  reklamfilm	  hemma	  hos	  en	  man	  i	  medelåldern	  när	  han	  har	  

besök	  från	  en	  vän	  som	  vill	  låna	  pengar.	  Samtliga	  av	  reklamfilmerna	  utspelar	  sig	  i	  

alldagliga	  situationer,	  med	  avsaknad	  av	  lyxiga	  miljöer	  eller	  produkter,	  samt	  med	  starka	  

inslag	  av	  attribut	  tillkopplade	  H-‐I	  kodningen.	  

Det	  material	  som	  ansågs	  vara	  neutralt,	  med	  en	  avsaknad	  av	  kodningsattribut,	  hade	  ett	  

stort	  fokus	  på	  banken	  och	  dess	  tjänster.	  Bankerna	  hade	  då	  utvecklat	  reklamfilmer	  som	  

utgick	  ifrån	  vad	  verksamhetens	  utformning	  och	  vad	  de	  rekommenderar	  för	  tjänster	  till	  

sina	  kunder.	  Exempel	  på	  detta	  är	  Swedbanks	  reklamfilm	  där	  de	  använder	  sig	  av	  

animerade	  figurer	  för	  att	  visa	  att	  sparande	  är	  en	  långsiktig	  process	  som	  görs	  med	  stort	  

tålamod.	  Detta	  illustreras	  i	  form	  av	  att	  ekorren	  planterar	  en	  nöt	  som	  sedan	  växer	  upp	  till	  

ett	  träd	  som	  förser	  hen	  med	  ett	  stort	  antal	  nötter,	  banken	  vill	  där	  illustrera	  att	  sparande	  

är	  en	  långsiktig	  process	  som	  lönar	  sig	  på	  lång	  sikt.	  Ytterligare	  ett	  exempel	  där	  materialet	  

har	  fokus	  på	  bankens	  verksamhet	  är	  Swedbanks	  reklamfilm	  där	  de	  vill	  förmedla	  att	  de	  

gamla	  Sparbankerna	  nu	  blir	  Swedbank.	  I	  reklamfilmen	  så	  byts	  alla	  produkter	  och	  

varumärken	  på	  kontoret	  som	  kan	  kopplas	  till	  Sparbankerna	  ut	  mot	  produkter	  med	  

Swedbanks	  varumärken	  på.	  I	  denna	  form	  av	  material	  så	  framgår	  inte	  några	  tydliga	  

attribut	  som	  kan	  kodas	  och	  anses	  därmed	  neutrala	  ur	  vår	  synvinkel.	  Genomgående	  i	  det	  

svenska	  materialet	  belyste	  reklamfilmerna	  vikten	  av	  ett	  aktivt	  sparande	  för	  individerna,	  

ett	  attribut	  som	  inte	  kodas	  till	  några	  av	  de	  dimensioner	  som	  denna	  rapport	  analyserar.	  

Nordea	  har	  utvecklat	  en	  reklamfilm	  där	  det	  förekommer	  tydliga	  inslag	  av	  attribut	  som	  

tillskrivs	  H-‐I	  kodningen.	  Reklamfilmen	  framhäver	  individer	  i	  olika	  alldagliga	  situationer,	  

i	  hemmet,	  på	  gymmet,	  vid	  havet	  eller	  i	  parken.	  Det	  framhäver	  individer	  av	  olika	  åldrar	  

samt	  en	  författarröst	  i	  reklamfilmen	  som	  berör	  hur	  vardera	  individ	  ska	  förvalta	  sin	  

ekonomi.	  Alltifrån	  hur	  mycket	  modern	  i	  filmen	  ska	  kunna	  spara,	  vilket	  avkastning	  

affärsmannen	  på	  gymmet	  kan	  förvänta	  sig,	  hur	  stor	  säkerhet	  pensionärsparet	  vid	  havet	  

behöver	  till	  hur	  mycket	  risk	  medelåldersmannen	  som	  cyklar	  genom	  parken	  är	  villig	  att	  

ta.	  Materialet	  här	  fokuserar	  på	  att	  varje	  individs	  förutsättningar	  skiljer	  sig	  åt	  vilket	  
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kodningen	  tolkar	  som	  framhävande	  av	  egenskaper	  som	  unikhet	  och	  autonomitet	  för	  

individerna.	  Attribut	  som	  är	  representativa	  för	  H-‐I	  dimensionen.	  Kodningen	  tillskriver	  

även	  materialet	  attribut	  av	  jämlikhet,	  där	  dem	  olika	  individerna	  som	  befinner	  sig	  i	  olika	  

delar	  av	  livet	  samt	  olika	  yrken	  ändå	  har	  en	  likartad	  behov	  av	  rådgivning	  från	  banken.	  

Detta	  kodningsattribut	  samt	  miljöerna	  som	  individerna	  framställs	  i	  styrker	  kodningen	  

av	  reklamfilmen	  som	  representativ	  för	  H-‐I	  dimensionen.	  

Det	  svenska	  materialet	  hade	  i	  likhet	  med	  det	  amerikanska	  materialet	  att	  när	  

familjebilder	  framkom	  i	  materialet	  så	  var	  det	  endast	  fokus	  på	  kärnfamiljen,	  det	  vill	  säga	  

ett	  par	  och	  ibland	  inslag	  av	  deras	  barn.	  Ytterligare	  familjemedlemmar	  så	  som	  mor-‐	  och	  

farföräldrar	  eller	  övrigt	  förekom	  inte	  i	  materialet.	  Denna	  individfokus	  är	  representativ	  

för	  båda	  de	  individualistiska	  kodningarna.	  Sammanfattningsvis	  präglas	  det	  svenska	  

materialet	  av	  inslag	  av	  individbetoning,	  här	  ligger	  fokuset	  mycket	  på	  individernas	  

unikhet	  och	  autonomitet.	  Materialet	  har	  många	  inslag	  av	  alldagliga	  miljöer	  där	  

individernas	  enskilda	  förutsättningar	  och	  situationer	  framhävs.	  Materialet	  har	  en	  

avsaknad	  av	  hierarkier	  eller	  status.	  En	  stor	  del	  av	  det	  neutrala	  materialet	  framhävde	  

bankernas	  tjänster,	  till	  exempel	  ett	  aktivt	  sparande.	  Det	  empiriska	  materialet	  med	  

svenskt	  ursprung	  hade	  inslag	  av	  attribut	  från	  den	  H-‐I	  kodningen,	  dock	  inte	  alls	  så	  

dominerade	  som	  den	  V-‐I	  kodningen	  var	  för	  det	  amerikanska	  materialet.	  I	  en	  majoritet	  av	  

materialet	  hämtat	  från	  Sverige	  så	  fann	  man	  spår	  av	  attribut	  som	  kan	  tillskrivas	  H-‐I	  

kodningen.	  Attribut	  som	  kan	  tillskrivas	  V-‐I	  kodningen	  var	  obefintliga	  i	  det	  svenska	  

materialet.	  Överlag	  så	  var	  det	  svenska	  materialet	  det	  material	  med	  lägst	  andel	  inslag	  av	  

attribut	  för	  de	  dimensioner	  som	  undersöks	  i	  denna	  rapport.	  	  Följaktligen	  dominerades	  

materialet	  av	  H-‐I	  kodningen,	  där	  attribut	  för	  kodningen	  för	  V-‐I	  och	  V-‐K	  kodningen	  i	  stort	  

sett	  uteblev.	  Strax	  under	  hälften	  av	  materialet	  kodades	  neutralt.	  

4.3	  Indien	  

Materialet	  med	  indiskt	  ursprung	  hade	  snarlika	  attribut	  och	  utformning	  oberoende	  av	  

vilken	  bank	  som	  skapat	  reklamfilmerna.	  Genomgående	  för	  materialet	  är	  att	  en	  del	  eller	  

hela	  reklamfilmerna	  ofta	  utspelar	  sig	  i	  hemmet	  för	  någon	  av	  individerna	  i	  reklamfilmen.	  

En	  majoritet	  av	  reklamfilmerna	  har	  även	  inslag	  familjesituationer.	  Det	  som	  skiljer	  

familjebilden	  i	  det	  indiska	  materialet	  från	  det	  svenska	  materialet	  är	  att	  det	  är	  en	  större	  

variation	  mellan	  vilken	  sorts	  familjemedlemmar	  som	  förekommer	  i	  reklamfilmen.	  I	  det	  

svenska	  materialet	  som	  hade	  inslag	  av	  familjesituationer	  så	  var	  det	  oftast	  ett	  par	  i	  



	   23	  

medelålder,	  medan	  i	  det	  indiska	  materialet	  så	  förekommer	  det	  en	  större	  variation.	  Det	  

kunde	  exempelvis	  vara	  två	  män	  i	  ca	  30	  års	  ålders	  som	  tar	  hand	  om	  deras	  mor	  till	  att	  

fokuset	  ligger	  på	  barnen	  i	  familjen.	  

I	  det	  indiska	  materialet	  så	  framlyses	  även	  relationen	  mellan	  bankmannen	  och	  kunder	  på	  

ett	  väldigt	  tydligt	  sätt,	  till	  skillnad	  från	  det	  svenska	  och	  amerikanska	  materialet.	  

Relationen	  personifieras	  mer	  i	  det	  indiska	  materialet,	  till	  exempel	  i	  en	  reklamfilm	  är	  det	  

en	  bankman	  som	  personligen	  kommer	  hem	  till	  en	  äldre	  man	  för	  att	  bistå	  honom	  med	  

hans	  pensionscheck.	  

Det	  indiska	  materialet	  som	  har	  mycket	  inslag	  av	  familjesituationer	  och	  utspelar	  sig	  

mycket	  i	  hemmet	  saknar,	  eller	  har	  nästan	  obefintliga,	  inslag	  av	  materiell	  lyx	  eller	  

materiell	  status	  vilket	  var	  dominerade	  i	  det	  amerikanska	  materialet.	  Inget	  av	  det	  indiska	  

materialet	  kodades	  som	  neutralt,	  vilket	  var	  vanligt	  förekommande	  i	  det	  svenska	  

materialet	  och	  förekom	  i	  en	  del	  av	  det	  amerikanska	  materialet.	  Det	  material	  som	  inte	  

kunde	  kodas	  till	  V-‐K,	  hade	  inslag	  av	  attribut	  som	  tillskrivs	  de	  övriga	  kodningarna.	  

Ett	  exempel	  som	  tydligt	  framhäver	  kodningsattributen	  för	  V-‐K	  är	  materialet	  från	  South	  

Indian	  Bank.	  Reklamfilmen	  utspelar	  sig	  hos	  en	  äldre	  dam,	  vars	  bankman	  kommer	  på	  

besök	  och	  tar	  med	  den	  äldre	  damen	  och	  hennes	  bekanta	  på	  en	  biltur.	  De	  kommer	  fram	  

till	  en	  sjö	  där	  det	  står	  en	  klocka	  beläggen,	  en	  klocka	  som	  den	  äldre	  damen	  och	  hennes	  

tidigare	  man	  besökt	  tillsammans.	  Där	  efter	  beger	  dem	  sig	  tillbaka	  hem	  och	  bankmannen	  

presenteras	  för	  den	  äldre	  damens	  dotter	  som	  också	  är	  intresserad	  av	  att	  öppna	  ett	  

bankkonto	  hos	  kunden.	  Varpå	  bankmannen	  förklarar	  att	  alla	  är	  välkomna	  till	  dem.	  En	  

författarröst	  förmedlar	  sedan	  South	  Indian	  Banks	  slogan	  “We	  care	  beyond	  banking.	  

Experince	  the	  next	  generation	  of	  banking”.	  Materialet	  här	  har	  starkt	  fokus	  på	  relationen	  

mellan	  bankmannen	  och	  kunden	  vilket	  kodningen	  tolkar	  som	  framhävande	  av	  

egenskaper	  som	  relationsbaserade	  fördelar	  betonas.	  Attribut	  som	  är	  representativa	  för	  

V-‐K	  kodningen	  I	  detta	  material	  förekommer	  även	  ett	  fokus	  på	  familjerelationen	  hos	  

kunden	  vilket	  är	  ytterligare	  kodningsattribut	  som	  är	  representativt	  för	  V-‐K.	  

Sammanfattningsvis	  var	  det	  indiska	  materialet	  präglat	  av	  attribut	  kodade	  till	  V-‐K.	  

Materialet	  hade	  ett	  stort	  fokus	  på	  familjerelationer,	  som	  sträcker	  sig	  utöver	  den	  direkta	  

familjen,	  från	  mor-‐	  och	  farföräldrar	  till	  barnbarn.	  Det	  fanns	  även	  ett	  fokus	  på	  relationen	  

mellan	  kunden	  och	  bankmannen.	  Genomgående	  för	  materialet	  var	  att	  det	  har	  i	  stort	  sett	  



	   24	  

en	  avsaknad	  av	  attribut	  som	  status	  eller	  individens	  unikhet.	  Cirka	  en	  femtedel	  av	  

materialet	  hade	  inslag	  av	  attribut	  som	  kodades	  till	  V-‐I	  och	  H-‐I.	  Det	  empiriska	  materialet	  

med	  indiskt	  ursprung	  hade	  starka	  inslag	  av	  attribut	  som	  kodades	  V-‐K.	  Följaktligen	  så	  

dominerades	  materialet	  av	  V-‐K	  kodningen,	  med	  endast	  väldigt	  svaga	  inslag	  av	  V-‐I	  och	  H-‐

I	  attribut.	  

Nedan	  följer	  tre	  tabeller	  som	  visar	  hur	  respektive	  kodnings	  attribut	  är	  fördelade	  mellan	  

länderna.	  Varje	  tabell	  representerar	  en	  kodning	  och	  innehåller	  dess	  attribut.	  För	  varje	  

attribut	  syns	  hur	  många	  gånger	  den	  dök	  upp	  i	  det	  empiriska	  materialet	  för	  varje	  land.	  	  	  	  
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5.	  Analys	  	  

I	  det	  empiriska	  materialet	  finner	  vi	  spår	  av	  de	  attribut	  som	  den	  teoretiska	  ståndpunkten	  

vilar	  på.	  De	  attribut	  som	  kodningen	  tillskriver	  dimensionerna,	  V-‐I,	  H-‐I	  och	  V-‐K	  fann	  vi	  i	  

det	  insamlade	  materialet.	  I	  mångt	  och	  mycket	  korrelerade	  kodningarna	  med	  den	  

kulturella	  dimension	  som	  den	  representerade.	  I	  varje	  land	  var	  majoriteten	  av	  

reklamfilmerna	  kodade	  till	  den	  dimension	  som	  är	  representativ	  för	  kulturen	  i	  landet.	  

USA	  var	  det	  land	  som	  hade	  störst	  andelen	  inslag	  av	  attribut	  för	  dess	  respektive	  kultur.	  

Det	  som	  var	  ytterligare	  anmärkningsvärt	  med	  det	  amerikanska	  materialet	  är	  att	  en	  

relativt	  stor	  del	  av	  materialet	  även	  hade	  inslag	  av	  H-‐I	  kodningen.	  Det	  amerikanska	  

materialet	  präglades	  av	  ett	  fokus	  på	  autonoma	  individer.	  I	  stor	  utsträckning	  var	  det	  den	  

enskilda	  individens	  mål	  och	  drömmar	  som	  betonades.	  Vad	  man	  kan	  konstatera	  om	  man	  

tittar	  på	  det	  empiriska	  materialet	  från	  USA	  är	  att	  det	  präglas	  av	  en	  individualistisk	  

betoning	  på	  marknadsföringen.	  Detta	  konstaterande	  baseras	  på	  det	  faktum	  att	  en	  ytterst	  

liten	  del	  av	  de	  undersökta	  filmerna	  kunde	  kodas	  till	  V-‐K.	  Svårare	  blir	  dock	  att	  dra	  

slutsatsen	  huruvida	  USA:s	  reklamfilmer	  präglades	  av	  attribut	  från	  V-‐I	  kodningen	  eller	  H-‐

I	  kodningen.	  Även	  om	  en	  majoritet	  av	  materialet	  präglades	  av	  

karriärsutvecklingsmöjligheter,	  individer	  som	  ska	  nå	  sin	  dröm	  och	  prestigefyllda	  

omgivningar,	  vilka	  tillskrivs	  V-‐I	  kodningen,	  fanns	  samtidigt	  många	  inslag	  av	  attribut	  från	  

H-‐I	  kodningen	  i	  materialet.	  USA:s	  individualistiska	  kultur	  ter	  sig	  således	  påverka	  hur	  

marknadsföring	  utformas,	  huvudsakligen	  ur	  det	  individualistiska	  perspektivet	  med	  

mindre	  inslag	  av	  uppdelning	  sinsemellan	  vertikalt	  och	  horisontellt.	  

I	  det	  svenska	  materialet,	  som	  även	  det	  representerar	  ett	  individualistiskt	  land,	  finner	  vi	  

stora	  skillnader	  gentemot	  det	  amerikanska	  materialet.	  Det	  svenska	  materialet	  präglades	  

av	  inslag	  av	  H-‐I	  attribut.	  USA	  och	  Sverige	  är	  bägge	  två	  individualistiska	  länder,	  ändock	  

skiljer	  sig	  det	  empiriska	  materialet	  från	  vardera	  land	  åt	  mycket.	  Detta	  indikerar	  att	  den	  

teoretiska	  ståndpunkten	  att	  individualistiska	  länder	  bör	  delas	  upp	  i	  en	  vertikal	  och	  

horisontell	  dimension	  stämmer.	  De	  alldagliga	  miljöerna,	  som	  var	  vanligt	  förekommande,	  

är	  troligtvis	  en	  konsekvens	  av	  det	  prestige-‐	  och	  statuslösa	  prägeln	  i	  den	  svenska	  H-‐I	  

kulturen.	  Avsaknaden	  av	  tydliga	  hierarkier	  i	  reklamfilmerna	  förstärker	  bilden	  av	  Sverige	  

som	  en	  horisontell	  kultur.	  Reklamfilmerna	  hade,	  likt	  USA,	  ett	  tydligt	  individfokus.	  

Följaktligen	  finns	  starka	  influenser	  av	  såväl	  horisontella	  aspekter	  som	  individualistiska	  

vilket	  ger	  trovärdighet	  till	  benämningen	  av	  Sverige	  som	  ett	  H-‐I	  land.	  En	  annan	  aspekt	  i	  
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de	  svenska	  reklamfilmerna	  är	  att	  sparande	  var	  ett	  ofta	  förekommande	  budskap.	  I	  USA	  

var	  budskapet	  mer	  ofta	  än	  sällan	  det	  motsatta.	  Här	  kan	  man	  dra	  paralleller	  till	  attributen	  

som	  representerar	  ländernas	  kultur.	  I	  V-‐I	  kulturen	  premieras	  karriärsutveckling,	  

prestige	  och	  lyx	  i	  högre	  grad	  än	  i	  H-‐I	  kulturen.	  I	  den	  senare	  premieras	  snarare	  måttlighet	  

och	  vikten	  av	  att	  inte	  vara	  en	  skrävlare.	  Möjligen	  är	  detta	  en	  av	  förklaringarna	  till	  

skillnaderna	  i	  budskap.	  

I	  Indiens	  reklamfilmer	  fanns	  ett	  tydligt	  fokus	  på	  relationer.	  Lika	  dominerande	  som	  V-‐I	  

kodningen	  var	  för	  USA	  var	  V-‐K	  kodningen	  för	  Indien.	  Som	  vi	  förväntade	  oss	  utifrån	  

teorin	  betonades	  relationer	  och	  vilka	  fördelar	  bankens	  tjänst	  kan	  ha	  för	  individens	  

relation	  med	  andra.	  Den	  kollektivistiska	  kategoriseringen	  av	  Indiens	  kultur	  genomsyrar	  

majoriteten	  av	  det	  undersökta	  materialet.	  V-‐K	  kodningens	  attribut	  “relationsfördelar”	  

identifierades	  således	  i	  majoriteten	  av	  reklamfilmerna.	  Den	  frekventa	  förekomsten	  av	  

relationer	  i	  reklamfilmerna	  indikerar	  en	  stark	  korrelation	  mellan	  Indiens	  kulturella	  

klassificering	  och	  hur	  marknadsföringen	  utformas.	  Att	  materiell	  lyx	  och	  prestigefyllda	  

miljöer	  inte	  var	  vanligt	  förekommande	  i	  de	  Indiska	  reklamfilmerna	  stärker	  synen	  på	  att	  

individer	  prioriterar	  gruppens	  mål	  före	  egna	  nöjen	  och	  njutningsmål.	  Följaktligen	  också	  

en	  indikation	  på	  V-‐K	  kulturens	  starka	  påverkan	  på	  marknadsföringen.	  I	  en	  del	  av	  det	  

indiska	  materialet	  fann	  vi	  också	  inslag	  av	  hierarkier	  i	  form	  av	  individer	  med	  olika	  status.	  

Då	  V-‐K	  kulturer	  kännetecknas	  av	  en	  acceptans	  av	  hierarkier	  är	  detta	  resultat	  ytterligare	  

en	  variabel	  som	  stärker	  korrelationen	  mellan	  kulturen	  och	  marknadsföringen.	  Tittar	  

man	  på	  reklamfilmerna	  från	  Sverige	  och	  jämför	  med	  Indien	  kan	  man	  finna	  en	  gemensam	  

nämnare	  i	  miljön.	  I	  majoriteten	  av	  det	  undersökta	  materialet	  från	  dessa	  länder	  utspelar	  

sig	  reklamfilmen	  i	  alldagliga	  miljöer.	  Vi	  förväntade	  oss	  att	  alldagliga	  miljöer	  skulle	  vara	  

mer	  förekommande	  i	  V-‐K	  kodningen	  än	  i	  övriga	  kodningar.	  Att	  H-‐I	  landet	  Sveriges	  

reklamfilmer	  skulle	  domineras	  av	  alldagliga	  miljöer	  hade	  vi	  dock	  inte	  räknat	  med.	  

Möjligt	  är	  att	  de	  alldagliga	  miljöerna	  kan	  ha	  att	  göra	  med	  Sveriges	  horisontella	  prägel.	  I	  

en	  kultur	  där	  man	  premierar	  måttlighet	  och	  känner	  aversion	  mot	  skrävlare	  kan	  det	  

förefalla	  lämpligt	  att	  ha	  en	  återhållsam	  och	  prestigelös	  omgivning.	  	  	  

För	  att	  återkoppla	  till	  teoridelen	  handlar	  marknadsföring	  mycket	  om	  att	  budskapet	  som	  

avsändaren	  förmedlar	  associeras	  som	  något	  positivt	  för	  att	  marknadsföringen	  ska	  vara	  

framgångsrik.	  Vad	  vi	  har	  sett	  i	  vår	  undersökning	  är	  att	  banker	  från	  olika	  länder	  

använder	  sig	  av	  olika	  utformning	  och	  budskap	  i	  sin	  marknadsföring.	  Detta	  betyder	  
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således	  att	  människor	  i	  de	  undersökta	  länderna	  skiljer	  sig	  i	  vad	  de	  associerar	  som	  

positivt	  och	  vad	  som	  värdesätts	  och	  prioriteras.	  Följaktligen	  ter	  sig	  kulturen	  ha	  en	  

mycket	  stor	  påverkan	  på	  hur	  marknadsföring	  utformas.	  Jämför	  man	  exempelvis	  USA	  

med	  Indien	  blir	  det	  tydligt	  hur	  reklamfilmerna	  i	  USA	  har	  en	  betydligt	  mycket	  större	  

fokus	  på	  karriär,	  drömmar	  om	  materiellt	  välstånd	  och	  individfokus.	  Kontrasten	  mellan	  

USA	  och	  Sverige	  är	  inte	  lika	  stor	  som	  den	  mellan	  USA	  och	  Indien.	  En	  rimlig	  förklaring	  till	  

det	  är	  att	  den	  kulturella	  skillnaden	  mellan	  USA	  och	  Sverige	  inte	  är	  lika	  stor	  som	  den	  till	  

Indien.	  Båda	  länderna	  har	  individualistiska	  kulturer	  vilket	  visar	  sig	  i	  båda	  ländernas	  

fokus	  på	  individen.	  Inte	  att	  förglömma	  är	  att	  en	  stor	  del	  av	  det	  material	  som	  hämtats	  

från	  USA	  visserligen	  kodades	  som	  både	  H-‐I	  och	  V-‐I.	  Detta	  kan	  delvis	  förklaras	  genom	  att	  

återigen	  peka	  på	  kulturernas	  likheter	  och	  USA:s	  heterogena	  demografiska	  o	  kulturella	  

struktur.	  	  

5.1	  Slutsats	  	  

I	  respektive	  land	  dominerade	  den	  kodning	  som	  var	  representativ	  för	  landets	  kultur.	  

Detta	  pekar	  på	  att	  kultur	  har	  en	  stark	  påverkan	  på	  hur	  marknadsföring	  utformas.	  Vi	  har	  

exempelvis	  sett	  att	  de	  individualistiska	  länderna	  har	  ett	  individfokus,	  medan	  det	  

kollektivistiska	  landet	  Indien	  sätter	  ett	  betydligt	  mycket	  större	  fokus	  på	  relationer	  av	  

olika	  slag.	  Vi	  fann	  också	  skillnader	  mellan	  de	  vertikala	  länderna	  och	  det	  horisontella	  

landet.	  Skillnaderna	  ligger	  i	  hur	  status	  och	  hierarkier	  får	  ta	  utrymme	  i	  de	  vertikala	  

ländernas	  material,	  medan	  det	  knappt	  förekom	  i	  Sveriges	  material.	  I	  det	  vertikalt	  

individualistiska	  landet	  USA	  präglades	  reklamfilmerna	  av	  en	  lyxig	  miljö	  och	  en	  betoning	  

på	  framgång	  och	  konkurrens	  var	  vanligt	  förekommande.	  I	  kontrast	  till	  USA	  präglades	  

reklamfilmerna	  i	  det	  horisontellt	  individualistiska	  landet	  Sverige	  av	  en	  alldaglig	  miljö	  

och	  en	  betoning	  på	  människans	  unikhet	  och	  möjlighet	  att	  uttrycka	  sig.	  Uppsatsens	  

resultat	  ger	  starka	  skäl	  att	  tro	  att	  marknadsföring	  i	  stor	  utsträckning	  står	  under	  

kulturens	  påverkan	  och	  att	  denna	  påverkan	  såväl	  styrs	  av	  horisontella	  och	  vertikala	  

aspekter	  som	  individualistiska	  och	  kollektivistiska.	  	  

5.2	  Diskussion	  	  

Eftersom	  vi	  bara	  har	  tittat	  på	  en	  bransch	  kan	  våra	  resultat	  inte	  ge	  en	  fullständig	  bild	  av	  

hur	  det	  generellt	  ser	  ut.	  Vad	  vi	  dock	  har	  sett	  i	  våra	  resultat	  är	  mönster.	  Mönster	  som	  i	  

mångt	  och	  mycket	  varit	  tydliga	  där	  våra	  förväntningar	  i	  stor	  utsträckning	  uppfyllts.	  
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I	  det	  svenska	  materialet	  fanns,	  jämfört	  med	  USA	  och	  Indien,	  en	  stor	  andel	  reklamfilmer	  

som	  inte	  kunde	  kodas.	  Förklaringen	  till	  varför	  det	  just	  blev	  Sverige	  vars	  reklamfilmer	  

var	  svårtolkade	  utifrån	  de	  kodningar	  vi	  gjort	  är	  svårt	  att	  säga.	  En	  anledning	  till	  det	  tror	  

vi	  ligger	  i	  att	  det	  finns	  ett	  stort	  antal	  faktorer	  som	  kan	  komma	  att	  påverka	  

marknadsföringens	  utformning	  och	  denna	  rapport	  endast	  analyserar	  

marknadsföringens	  utformning	  utifrån	  ett	  horisontellt/vertikalt	  och	  individualistiskt/	  

kollektivistisk	  perspektiv.	  Kodningarna	  täcker	  således	  inte	  alla	  budskap	  som	  

marknadsföring	  kan	  förmedla.	  En	  annan	  anledning	  till	  att	  exempelvis	  USA:s	  

reklamfilmer	  i	  stor	  utsträckning	  kodades	  till	  både	  H-‐I	  och	  V-‐I	  kan	  ligga	  i	  att	  andra	  

variabler	  än	  kultur	  styr	  utformningen.	  I	  mångt	  och	  mycket	  tillskrevs	  USA:s	  reklamfilmer	  

H-‐I	  kodningen	  på	  grund	  av	  det	  förmedlade	  budskapet	  att	  alla	  ska	  nå	  kunna	  nå	  just	  sin	  

specifika	  dröm,	  där	  man	  uppvisade	  individer	  med	  olika	  etniciteter	  och	  olika	  arbeten	  i	  

vitt	  skilda	  miljöer.	  Detta	  kan	  snarare	  vara	  en	  konsekvens	  av	  USA:s	  mycket	  varierande	  

geografiska	  landskap	  och	  demografi.	  Marknadsföring	  i	  reklamfilm	  är	  ett	  komplext	  

instrument	  som	  kan	  förmedla	  flera	  budskap	  som	  dessutom	  kan	  tolkas	  olika	  beroende	  på	  

vem	  mottagaren	  är.	  För	  framtida	  studier	  inom	  detta	  ämne	  rekommenderar	  vi	  därför	  att	  

man	  använder	  sig	  av	  lokala	  kodare.	  Detta	  för	  att	  komma	  runt	  problematiken	  att	  det	  som	  

av	  en	  svensk	  uppfattas	  som	  status	  kanske	  inte	  är	  detsamma	  som	  för	  en	  indier.	  Även	  om	  

kodningarna	  bidrar	  till	  att	  öka	  objektiviteten	  genom	  att	  peka	  på	  tydliga	  attribut,	  kan	  

man	  inte	  bortse	  från	  subjektivitetsproblemet.	  

Med	  tanke	  på	  bristen	  av	  tvärkulturella	  studier	  som	  gjorts	  på	  reklamfilm	  är	  de	  resultat	  

som	  uppsatsen	  bidragit	  med	  tämligen	  unika.	  Att	  skillnaderna	  mellan	  de	  olika	  ländernas	  

bankers	  marknadsföring	  skulle	  vara	  så	  stor	  i	  en	  så	  standardiserad	  bransch,	  hade	  vi	  

heller	  inte	  förväntat	  oss.	  Att	  en	  så	  standardiserad	  bransch	  har	  en	  så	  olik	  utformning	  på	  

marknadsföringen	  är	  ett	  tecken	  på	  hur	  starkt	  kultur	  och	  marknadsföring	  ter	  sig	  att	  

samverka.	  	  

Validiteten	  av	  nedbrytningen	  av	  Hofstedes	  ursprungliga	  tvådimensionella	  struktur	  av	  

individualism	  och	  kollektivism	  har	  också	  stärkts	  då	  reklamfilmerna	  i	  de	  båda	  

individualistiska	  länderna	  Sverige	  och	  USA	  var	  anmärkningsvärt	  olika.	  Om	  

marknadsföring	  i	  så	  stor	  grad	  påverkas	  av	  dessa	  kulturella	  aspekter	  som	  uppsatsens	  

resultat	  indikerar,	  bör	  således	  företag	  ta	  hänsyn	  till	  dessa	  kulturella	  aspekter	  när	  de	  

marknadsför	  sig	  i	  olika	  länder.	  Att	  betona	  karriären	  och	  visualisera	  hierarkier	  i	  ett	  
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horisontellt	  land	  som	  Sverige	  är	  med	  stor	  sannolikhet	  inte	  det	  mest	  effektiva	  sättet	  att	  

utforma	  marknadsföring	  på.	  Detta	  kan	  vara	  viktiga	  lärdomar	  för	  företag	  som	  kommer	  

från	  en	  marknad	  med	  en	  viss	  kultur	  och	  ska	  etablera	  sig	  på	  en	  ny.	  Den	  utformning	  på	  

marknadsföring	  som	  i	  USA	  varit	  effektiv	  för	  ett	  företag	  är	  följaktligen	  inte	  nödvändigtvis	  

effektiv	  på	  den	  svenska	  marknaden.	  Om	  dessa	  kulturella	  aspekter	  har	  så	  pass	  

omfattande	  påverkan	  på	  marknadsföringen	  som	  denna	  uppsats	  indikerar	  att	  den	  har,	  är	  

det	  rimligt	  att	  anta	  att	  fler	  ekonomiska	  områden	  också	  är	  starkt	  influerade	  av	  kulturen.	  

Att	  applicera	  Hofstedes	  kulturella	  klassifikationer	  på	  tvärkulturella	  studier	  är	  

följaktligen	  en	  forskning	  som	  vi	  anser	  skulle	  vara	  givande	  i	  kartläggandet	  av	  kulturers	  

påverkan	  på	  andra	  ekonomiska	  områden.	  Vad	  som	  också	  är	  rimligt	  att	  anta	  är	  att	  det	  

finns	  andra	  dimensioner,	  än	  individualism	  kontra	  kollektivism,	  av	  en	  kultur	  som	  

påverkar	  marknadsföring.	  Ytterligare	  forskning	  som	  täcker	  andra	  kulturella	  

dimensioner	  skulle	  följaktligen	  vara	  givande	  forskning.	  	  
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Appendix	  
	  

Detta	  appendix	  redogör	  för	  dem	  analyserade	  reklamfilmerna	  samt	  vilken	  kodning	  som	  

är	  tillskriven	  varje	  reklamfilm.	  

	  

Reklamfilmer	  Indien	  

	  

Bank	  of	  India:	  V-‐I	  &	  V-‐K	  

140424	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=z74UPpNKkfs	  	  	  	  

Reklamfilmen	  innehåller	  attribut	  som	  framgång	  genom	  konkurrens	  och	  tävling	  i	  form	  av	  

dem	  olympiska	  spelen	  vilket	  kodas	  till	  V-‐I	  dimensionen.	  Värme	  och	  omvårdnad	  mellan	  

dem	  bägge	  bröderna,	  nära	  kontakt	  mellan	  dem	  bägge	  samt	  en	  anspråkslös	  miljö	  som	  

reklamfilmen	  utspelar	  sig	  i	  vilket	  kodas	  till	  V-‐K	  dimensionen.	  	  

	  

Bank	  of	  India:	  V-‐K	  

140424	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=U_4vAKMrrWE	  	  

Reklamfilmen	  innehåller	  attribut	  som	  värme	  och	  omvårdnad	  från	  den	  äldre	  mannen	  i	  

filmen	  samt	  bankens	  slogan	  “There	  is	  something	  more	  valuable	  too	  us	  than	  just	  money,	  

Bank	  of	  India,	  relationships	  beyond	  banking”	  som	  bygger	  på	  nära	  kontakt	  med	  andra	  i	  

nätverket	  samt	  betonar	  relationsfördelar	  vilket	  kodas	  till	  V-‐K	  dimensionen.	  	  

	  

Bank	  of	  India:	  V-‐K	  

140424	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=YlYyKychC8U	  	  

Reklamfilmen	  innehåller	  attributen	  värme	  och	  omvårdnad	  berörande	  relationen	  mellan	  

kunden	  och	  bankmannen	  samt	  ett	  vänskapligt	  beteende	  vilka	  är	  attribut	  som	  kodas	  till	  

V-‐K	  dimensionen.	  	  

	  

Bank	  of	  India:	  V-‐I	  

140424	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=vSWn3SocF1M	  	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  attributen	  prestige,	  framgång,	  imponera	  på	  andra,	  statusbild	  

samt	  lyxig	  miljö	  vilket	  kodas	  till	  V-‐I	  dimensionen.	  	  
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Bank	  of	  India:	  V-‐I	  &	  V-‐K	  

140424	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=MdcblKq6OFc	  	  	  	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  lyx/rikedom,	  prestige,	  framgång,	  lyxig	  miljö/bakgrund,	  

tjänsten	  ger	  intryck	  av	  att	  användas	  framgångsrika	  individer	  samt	  framgång	  	  genom	  

konkurrens	  vilket	  kodas	  till	  V-‐I	  dimensionen.	  Reklamfilmen	  har	  även	  inslag	  av	  en	  grupp	  

identitet	  samt	  relationsbetoning	  vilket	  kodas	  till	  V-‐K	  dimensionen.	  	  

	  

Dena	  Bank:	  H-‐I	  &	  V-‐K	  

140424	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=pouFyUZLHXM	  	  

Reklamfilmen	  har	  attribut	  som	  att	  famstå	  som	  individuell,	  uttrycka	  sig	  själv,	  vara	  

annorlunda	  vilket	  kodas	  till	  H-‐I	  dimensionen.	  Den	  har	  även	  attribut	  som	  kärlek	  samt	  en	  

relationsbetoning	  vilket	  kodas	  till	  V-‐K	  dimensionen.	  	  

	  

Dena	  Bank:	  V-‐K	  &	  V-‐I	  

140424	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=DT585-‐GLop8	  	  

Reklamfilmen	  har	  attribut	  som	  relationsbetoning	  samt	  nära	  kontakt	  med	  varandra	  och	  

intimitet	  vilket	  kodas	  till	  V-‐K	  dimensionen.	  Reklamfilmen	  har	  även	  attribut	  som	  

framgång,	  prestige	  och	  tjänsten	  ger	  intryck	  av	  att	  generera	  framgång	  för	  individerna	  

vilket	  kodas	  till	  V-‐I	  dimensionen.	  	  

	  

State	  bank	  of	  India:	  V-‐K	  &	  V-‐I	  

140424	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=X_5iV8GzaIo	  )	  	  

Reklamfilmen	  innehåller	  attribut	  som	  kärlek,	  värme	  och	  omvårdnad	  samt	  nära	  kontakt	  

mellan	  individer	  vilket	  kodas	  till	  V-‐K	  dimensionen.	  Reklamfilmen	  innehåller	  även	  

attribut	  som	  prestige,	  statusinslag	  samt	  att	  användande	  av	  tjänsten	  symboliserar	  en	  

överlägsenhet	  gentemot	  andra	  individer	  vilket	  kodas	  till	  V-‐I	  dimensionen.	  	  

	  

State	  bank	  of	  india:	  V-‐K	  &	  H-‐I	  

140424	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=RGeCc7i72Zw	  	  

Reklamfilmen	  har	  attribut	  som	  kärlek,	  värme	  och	  omvårdnad	  vilket	  kodas	  till	  V-‐K	  

dimensionen.	  Reklamfilmen	  har	  även	  inslag	  av	  attribut	  av	  alldagliga	  miljöer	  och	  

prestigelöshet	  vilket	  kodas	  till	  H-‐I	  dimensionen.	  	  
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South	  Indian	  Bank:	  V-‐K	  &	  V-‐I	  

140424	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=7Xdl-‐HLSZJw	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  attribut	  som	  kärlek,	  värme	  och	  omvårdnad,	  nära	  kontakt	  

med	  varandra,	  vänskap	  samt	  relationsbetoning	  vilket	  kodas	  till	  V-‐K	  dimensionen.	  	  

Reklamfilmen	  har	  även	  inslag	  av	  statusbilder	  och	  individer	  som	  imponerar	  på	  andra	  

vilket	  kodas	  til	  V-‐I	  dimensionen.	  	  

	  

South	  Indian	  Bank:	  V-‐K	  &	  H-‐I	  

140424	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=OVJnSMAobi0	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  visad	  värme	  och	  omvårdnad	  samt	  relationsbetoning	  vilket	  

kodas	  till	  V-‐K	  dimensionen.	  Reklamfilmen	  har	  även	  inslag	  av	  statusbilder,	  en	  individ	  

som	  imponerar	  på	  andra	  och	  lyxig	  miljö	  vilket	  kodas	  till	  V-‐I	  dimensionen.	  Utöver	  det	  så	  

har	  den	  även	  inslag	  av	  unikhet	  och	  att	  individens	  individualitet	  vilket	  kodas	  till	  H-‐I	  

dimensionen.	  	  

	  

South	  indian	  bank:	  V-‐K	  

140424	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=fgDdon6rqgw	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  välgörenhet	  och	  värme	  och	  omvårdnad	  vilket	  kodas	  till	  V-‐K	  

dimensionen.	  	  

	  

Reklamfilmer	  USA	  

	  

Bank	  of	  America:	  V-‐I	  &	  H-‐I	  

140428	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=HvtPHlxmA7U	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  attribut	  prestige,	  lyxiga	  miljöer,	  framgång	  samt	  strävan	  efter	  

framgång	  genom	  konkurrens	  vilket	  kodas	  till	  V-‐I	  dimensionen.	  Reklamfilmen	  har	  även	  

inslag	  av	  att	  vara	  indivudell	  samt	  individens	  unikhet	  vilket	  kodas	  till	  H-‐I	  dimensionen.	  	  

	  

Bank	  of	  America:	  V-‐I	  

140428	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=vSWn3SocF1M	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  attributen	  prestige,	  framgång,	  imponera	  på	  andra,	  statusbild	  

samt	  lyxig	  miljö	  vilket	  kodas	  till	  V-‐I	  dimensionen.	  	  
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Bank	  of	  America:	  V-‐I	  &	  V-‐K	  

140428	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=MdcblKq6OFc	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  lyx/rikedom,	  prestige,	  framgång,	  lyxig	  miljö/bakgrund,	  

tjänsten	  ger	  intryck	  av	  att	  användas	  framgångsrika	  individer	  samt	  framgång	  genom	  

konkurrens	  vilket	  kodas	  till	  V-‐I	  dimensionen.	  Reklamfilmen	  har	  även	  inslag	  av	  en	  grupp	  

identitet	  samt	  relationsbetoning	  vilket	  kodas	  till	  V-‐K	  dimensionen.	  

	  
Citibank:	  V-‐I	  &	  V-‐K	  

140428	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=5D_4VuVaPwk	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  framgång	  genom	  konkurrens	  och	  tävling	  vilket	  kodas	  till	  V-‐I	  

dimensionen.	  Reklamfilmen	  har	  även	  inslag	  av	  grupp	  identitet	  vilket	  kodas	  till	  V-‐K	  

dimensionen.	  	  

	  

PNC	  Bank:	  V-‐I	  &	  H-‐I	  

140428	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=M_ys-‐4lZ5g8	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  lyx/rikedom,	  prestige	  och	  lyxig	  miljö/bakgrund	  vilket	  kodas	  

till	  V-‐I	  dimensionen.	  Reklamfilmen	  har	  även	  inslag	  av	  att	  individens	  individuallitet,	  dem	  

framstår	  som	  annorlunda	  eller	  unik	  samt	  att	  individerna	  uttrycker	  sig	  själva	  vilket	  kodas	  

till	  H-‐I	  dimensionen.	  	  

	  

PNC	  Bank:	  V-‐I	  

140428	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=iV7Ime1-‐u_M	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  statusbilder,	  imponera	  på	  andra,	  prestige	  vilket	  kodas	  till	  V-‐I	  

dimensionen.	  	  

	  

US	  bank:	  V-‐I	  &	  H-‐I	  

140428	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=ENmS6l0RKD8	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  framgång	  genom	  konkurrens,	  lyxiga	  miljöer/bakgrund	  och	  

statusbilder	  och	  framgång	  vilket	  kodas	  till	  V-‐I	  dimensionen.	  Reklamfilmen	  har	  även	  

inslag	  av	  att	  att	  individerna	  är	  annorlunda	  eller	  unika,	  uttrycker	  sig	  själva	  samt	  deras	  

individualitet	  vilket	  kodas	  till	  H-‐I	  dimensionen.	  	  
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US	  Bank:	  V-‐I	  

140428	  -‐	  https://www.youtube.com/user/usbank	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  framgång	  genom	  tävling	  samt	  framgång	  vilket	  kodas	  till	  V-‐I	  

dimensionen.	  	  

	  

US	  bank:	  V-‐I	  

140428	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=6b6EUkIoUXc	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  lyx/rikedom,	  statusbilder	  och	  eleganta	  produkter	  vilket	  

kodas	  till	  V-‐I	  dimensionen.	  	  

	  

US	  bank:	  V-‐K	  

140428	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=Iueb8sO6iKU	  	  

Reklamfilmen	  har	  nära	  kontakt	  med	  andra	  samt	  värme	  och	  omvårdnad	  vilket	  kodas	  till	  

V-‐K	  dimensionen.	  	  

	  

Reklamfilmer	  Sverige	  	  

	  

Swedbank:	  Neutral	  

140429	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=TgcGH66-‐cSo	  	  

Reklamfilmen	  saknar	  kodningsattribut	  till	  någon	  dimensionerna.	  

	  

Swedbank:	  Neutral	  

140429	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=X9lPq6JQmVo	  	  

Reklamfilmen	  saknar	  kodningsattribut	  till	  någon	  dimensionerna.	  	  

	  

Swedbank:	  H-‐I	  

140429	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=Zsu3SOpZAZo	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  alldagliga	  miljöer,	  vara	  individuell,	  uttrycka	  sig	  själv	  samt	  

betoning	  av	  att	  vara	  annorlunda	  eller	  unik	  vilket	  kodas	  till	  H-‐I	  dimensionen.	  	  
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Nordea:	  H-‐I	  

140429	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=9rh1FZzriEg	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  alldagliga	  miljöer,	  vara	  individuell	  samt	  så	  betonas	  

individernas	  unikhet	  vilket	  kodas	  till	  H-‐I	  dimensionen.	  

	  

Nordea:	  H-‐I	  

140429	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=WcDfdslB4Lg	  	  	  

Reklamfilmen	  har	  stort	  fokus	  på	  individen	  som	  uttrycker	  sig	  själv,	  hon	  framställs	  att	  

vara	  individuell,	  unik,	  prestigelöshet	  samt	  så	  utspelar	  sig	  reklamfilmen	  i	  en	  alldaglig	  

miljö	  vilket	  kodas	  till	  H-‐I	  dimensionen.	  	  

	  

Handelsbanken:	  Neutral	  

140429	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=eEYxfdq37Ek	  	  

Reklamfilmen	  saknar	  kodningsattribut	  till	  någon	  dimensionerna.	  	  

	  

SEB:	  H-‐I	  &	  V-‐K	  

140429	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=FgJkI5Khk1w	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  alldagliga	  miljöer,	  prestigelöshet,	  unikhet	  samt	  så	  ges	  det	  

utrymme	  i	  materialet	  för	  individen	  att	  uttrycka	  sig	  samt	  deras	  individualitet	  vilket	  kodas	  

till	  H-‐I	  dimensionen.	  Reklamfilmen	  har	  även	  inslag	  av	  vänskap	  och	  individer	  med	  nära	  

kontakt	  mellan	  individer	  vilket	  kodas	  till	  V-‐K	  dimensionen.	  	  

	  

SEB:	  H-‐I	  

140429	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=fG684YU2vTc	  	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  alldaliga	  miljöer,	  prestigelöshet,	  unikhet	  samt	  att	  individer	  

uttrycker	  sig	  själva	  samt	  personernas	  individualitet	  vilket	  kodas	  till	  H-‐I	  dimensionen.	  	  

	  

SEB:	  H-‐I	  

140429	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=icYl8k-‐tPIU	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  alldagliga	  miljöer,	  individualitet,	  prestigelöshet	  samt	  så	  betönas	  

individernas	  unikhet	  vilket	  kodas	  till	  H-‐I	  dimensionen.	  	  
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SEB:	  V-‐K	  &	  H-‐I	  

140429	  -‐	  https://www.youtube.com/watch?v=ddlg3RN_XK0	  	  

Reklamfilmen	  har	  inslag	  av	  kärlen	  vilket	  kodas	  till	  V-‐K	  dimensionen.	  En	  viss	  betoning	  

läggs	  på	  individers	  unikhet	  vilket	  kodas	  till	  H-‐I	  dimensionen.	  	  

	  


