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Research 

Questions:  How do international niche firms communicate digitally? 

                        
Purpose:       The purpose of this study is to describe how international niche firms  

                       communicate digitally in terms of both a digital and international aspect of  

                       marketing communication as well as from B2C and B2B perspective.  
 

Method:        The theoretical framework of this study is based on the digital and international   

                       aspect of marketing communication. The study has a qualitative research  

                       strategy based on a multiple case study and an iterative working process. The  

                       data collection consists of interviews with six international niche firms. The  

                       result of the study was related to the theoretical framework in the analysis, in  

                       order to view possible connections between theory and the empirical  

                       framework. 
 

Conclusion:  This study shows that international niche firms communicate digitally by  

                       having a strong presence on social media to promote consumer contact. They  

                       show thorough understanding of the advantages and disadvantages of digital  

                       marketing and usually have no rules for its use. International niche firms tracks  

                       their communication efforts on the digital channels to evaluate the results.  

                       However, these firms do not have an integrated message on their digital  

                       channels as some of them have a standardized content. Furthermore,  

                       international niche firms show awareness of the differences in the markets  

                       mainly in aspects such as culture, perception and personality, and they tend not  

                       to segment their market. 
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Syfte:        Syftet med denna studie är att beskriva hur internationella  

                            nischföretag marknadskommunicerar digitalt såväl vad gäller en digital samt   

                            internationell aspekt av marknadskommunikation samt ur både B2C och  

                            B2B perspektiv.  

 

Metod:        Studien har en kvalitativ forskningsstrategi som bygger på en multipel  

                            fallstudie och studiens arbetsprocess är iterativt lagd.  

                            Datainsamlingen utgörs av intervjuer med sex internationella  
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FÖRORD 

Under vårterminen 2016 har vi fått möjligheten att bredda våra kunskaper om internationella 

nischföretag och hur de marknadskommunicerar digitalt. Det har varit en utmanande och 

givande termin som bidragit till ökad förståelse för ämnet. Vi hoppas på att vårt engagemang 

lyser igenom studien och bidrar till förståelse inom intresseområdet. 

 

Vi vill tacka vår handledare Cecilia Erixon och opponenterna för den konstruktiva kritiken 

som vi blivit försedda med under skrivprocessen, vilket har assisterat oss i att alltid sträva 

efter förbättring. Vi vill även tacka respondenterna som deltagit i våra intervjuer, utan de vore 

det inte möjligt att genomföra studien.  

 

“Education is our passport to the future, for tomorrow belongs to the people who prepare for 

it today.” - Malcolm X 

Västerås, Juni 2016 
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1. INLEDNING 

 
Detta kapitel redogör för vad studien ämnar uppnå genom en inledande förklaring till 

bakgrunden som ska bidra till ökad förståelse för problematiseringen och syftet. Vidare 

introduceras frågeställningen som ämnar belysa undersökningens fokus.  

 

1.1 PROBLEMBAKGRUND  

 

I dagens företagsdjungel sker det konstanta förändringar och samhällets tekniska kunnande är 

ett verktyg som har resulterat i en ökad internationalisering och fragmenterad affärsvärld med 

en växande efterfrågan för skräddarsydda erbjudanden (Karjaluoto et al. 2015). I takt med 

detta har fler nischföretag etablerats på marknaden och med den ökade internationaliseringen 

har dessa företag inte längre behövt hålla sig inom de nationella marknadsgränserna. (Toften 

& Hammervoll, 2009; 2010a) Det som utmärker ett nischföretag är dess förmåga att urskilja 

sig från sina konkurrenter genom att erbjuda en produkt eller tjänst som endast fåtal andra 

företag erbjuder (Echols & Tsai, 2005). För nischföretag som expanderat internationellt har 

konsekvensen av den ökade exponeringen inneburit en osäkerhet vilket tydliggjort deras 

behov av att kontinuerligt utvecklas kompetensmässigt. Detta tyder på att internationella 

nischföretag är ett representativt exempel på lämpliga fall att lära av, kring bland annat 

marknadsföringsstrategi, genom att driva vidare forskningen inom området. (Toften & 

Hammervoll, 2010a) 

 

Den fragmenterade affärsvärlden har även påverkat företagens interaktivitet med dess kunder, 

då det på senare tid har blivit en nödvändighet att uppmuntra kunderna till att bidra till 

företagens kommunikation. (Karjaluoto et al. 2015) En betydande förändring i detta avseende 

är framkomsten av cyber consumers, vilket innefattar både konsumenter och företagskunder 

som är aktiva på den digitala plattformen (Wind & Mahajan, 2002). De digitala plattformarna 

har bidragit till framväxten av nya kommunikationsstrategier vilket har ändrat 

förhållningssättet för hur internationella företag marknadskommunicerar externt. (Grybś, 

2014; Mulhern, 2009) Enligt Toften och Hammervoll (2010a) är det brist på studier som 

behandlar internationella nischföretags externa marknadskommunikation utifrån såväl B2C 

som B2B perspektiv, vilket gör det svårt att förstå hur detta tillämpas på nischmarknaden. 

Mot bakgrund av detta behövs det insyn i hur internationella nischföretag 

marknadskommunicerar digitalt. 

 

Liksom många andra studieområden kan även digital marknadskommunikation undersökas 

från olika infallsvinklar. För denna studie är det av relevans att undersöka den digitala 

aspekten (digitala kanaler och integrerad marknadskommunikation) och den internationella 

aspekten (interkulturell kommunikation och standardisering kontra anpassning) av 

marknadskommunikationen. Detta då Mulhern (2009) menar att de digitala kanalerna spelar 

en avgörande roll för att kunna skapa oändlig reproduktion av budskap. Denna omvandling av 
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kommunikation till digitala kanaler har haft konsekvenser för den integrerade 

marknadskommunikationen och dess tillämpning. Därmed behövs det mer studier kring det 

digitala medielandskapet för att dessa ska kunna leda till nya teoribildningar. (Mulhern, 2009) 

Vad gäller den internationella aspekten av digital marknadskommunikation belyses vikten av 

att kunna hantera interkulturell kommunikation (Arasaratnam, 2012). Detta då företag som är 

verksamma på en internationell marknad når ut med sin kommunikation till en mångkulturell 

publik som bland annat har olika värderingar och normer (Singh & Baack, 2004). Vidare 

ställer interkulturell kommunikation företagen i ett dilemma om huruvida de ska välja ett 

standardiserat eller anpassat förhållningssätt för de olika marknaderna som de är verksamma i. 

Det efterfrågas även studier som diskuterar kulturella villkor i samband med standardisering 

och anpassning (Szymanski et al., 1993; Ang & Massingham, 2007). Med denna växande 

internationalisering och fascination för skräddarsydda produkter utefter särskilda behov, blir 

det därmed aktuellt att påbörja en diskussion kring digital marknadskommunikation med 

utgångspunkt från internationella nischföretag då tidigare studier hittills förbisett detta område 

(Schaefers, 2014). 

 

1.2 PROBLEMFORMULERING 

 

Det underliggande problemet står i att de marknadsföringsstrategier som internationella 

nischföretag utvecklar endast inriktar sig på relationsskapande insatser genom att fokusera på 

att upprätthålla relationen med befintliga kunder och därmed förlitar sig endast på word-of-

mouth. Mot bakgrund av detta belyses bristen på studier som utforskar 

marknadskommunikativa åtgärder inom internationella nischföretag, vilket lyfter behovet av 

att få förståelse för hur internationella nischföretag marknadskommunicerar. (Toften & 

Hammervoll, 2010a) Då detta är ett omfattande område gjordes valet för denna studie att 

fokusera på att undersöka den digitala aspekten (digitala kanaler och integrerad 

marknadskommunikation) samt den internationella aspekten (interkulturell kommunikation 

och standardisering kontra anpassning) av företagens marknadskommunikation för att kunna 

bidra med förståelse kring ämnet. Då internationella nischföretag tidigare oftast studerats ur 

ett B2B perspektiv och det påvisats att det kan finnas skillnader och likheter mellan den 

kommunikation som företagen har både ur ett B2C och B2B perspektiv (Li & Bernoffs, 2008, 

s.101), blir det av betydelse för studien att lyfta ämnet ur en bredare infallsvinkel genom att 

belysa kommunikationen gentemot både konsumenter och företagskunder. 

 

1.3 SYFTE  

 

Syftet med denna studie är att beskriva hur internationella nischföretag 

marknadskommunicerar digitalt såväl vad gäller en digital och internationell aspekt av 

marknadskommunikation samt ur både B2C och B2B perspektiv.  
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1.4 FRÅGESTÄLLNING 

 

Studiens övergripande huvudfråga är: 

 

 Hur marknadskommunicerar internationella nischföretag digitalt?  

 
Med utgångspunkt i följande frågeställningar ämnar huvudfrågan besvaras då det är dessa 

frågeställningar som studiens olika delar består av:  

 

a) Hur tillämpar internationella nischföretag integrerad marknadskommunikation på sina 

digitala kanaler gentemot konsumenter och företagskunder? 

b) Hur hanterar internationella nischföretag interkulturell kommunikation på sina digitala 

kanaler gentemot konsumenter och företagskunder? 

c) Har internationella nischföretag ett standardiserat eller anpassat förhållningssätt vad 

gäller kommunikationen på sina digitala kanaler gentemot konsumenter och företagskunder? 
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2. TEORETISK REFERENSRAM 

 
Detta kapitel redogör för de teorier och begrepp som ligger till grund för undersökningen 

samt förklarar dess relevans för studiens syfte. Dessa teorier och begrepp utgör basen för 

analysmodellen som presenteras i slutet av kapitlet. 

 

2.1 INTERNATIONELLA NISCHFÖRETAG 

 

I denna studie kommer internationella nischföretag att utgöra kontexten för intresseområdet 

som är digital marknadskommunikation. I syfte att kunna förstå innebörden av denna kontext 

krävs det en tydlig förklaring av dess definition. Nischföretag har snarlika definitioner när den 

presenteras i olika forskningsstudier (se t.ex. Parrish, 2006). Denna studie utgår från Echols 

och Tsais (2005) definition som menar att en nisch representerar ett företags förmåga att 

urskilja sig från sina konkurrenter genom att erbjuda en produkt eller tjänst som ett fåtal andra 

företag erbjuder. En nisch kan även definieras efter den utsträckning som ett företags 

produktutbud och operativa processer skiljer sig från deras konkurrenter, detta har Echols och 

Tsai (2005) delat in i två koncept: en produktnisch och en processnisch. Båda dessa koncept 

skapar värde genom att erbjuda något som skiljer sig avsevärt från konkurrenterna. En 

produktnisch beskriver hur pass konkurrenskraftig ett företags produkt är baserat på 

konkurrensintensiteten av den specifika produkten som ett företag erbjuder. En processnisch 

beskriver företagets konkurrenskraft baserat på hur företaget bedriver sin verksamhet. 

Särskiljningsförmågan i en processnisch ligger i företagets operativa kunnande, oavsett om 

den erbjuder distinkta produkter särskiljer sig en processnisch genom att den operativt bedrivs 

på ett annat sätt än det traditionella. (Echols & Tsai, 2005) 

 

Vidare visar tidigare studier om internationella nischföretag bland annat att denna typ av 

företag tenderar att förlita sig på sin nisch genom att låta den utgöra en större del av deras 

marknadsföringsstrategi, vilket har resulterat i att få internationella nischföretag segmenterar 

sin marknad. Valet av segmentering grundar sig i att denna upplevs vara ett verktyg som kan 

assistera i att utöka kundbasen när den inhemska marknaden är begränsad på grund av dess 

storlek. Vidare beror valet av segmentering på att de internationella nischföretagens fokus 

ligger i att välja ut specifika kunder som de sedan införskaffar mer kunskap om. På så vis 

skapar dessa företag en djupare förståelse för kundernas behov vilket slutligen kan möjliggöra 

för företagen att erbjuda en produkt som i kundernas perception är överlägsen 

konkurrenternas. Ytterligare en faktor som internationella nischföretag förlitar sig på vid 

planeringen av sin marknadsföringsstrategi, är bibehållandet av relationen med befintliga 

kunder för att dessa i sin tur ska bidra med word-of-mouth. De kunder som företagen 

fokuserar på består oftast av industriella kunder i form av importörer, detaljhandelskedjor och 

dylikt. Kort sagt förlitar sig internationella nischföretag på sina resurser i form av 

högkvalitativa produkter och långsiktiga relationer när de ska hantera och planera sina 

marknadsföringsstrategier. Detta tydliggör bristen på tillämpandet av extern kommunikation i 

promotionssyfte, då sådana typer av företag inte lägger särskilt stor vikt på att positionera sina 
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produkter utan de menar att kvaliteten och nischen ska tala för sig självt. (Toften & 

Hammervoll, 2009) 

 

2.2 DIGITAL MARKNADSKOMMUNIKATION 

 

Mot bakgrund av den växande populariteten inom nätverksinfrastruktur har möjligheten för 

företag att marknadsföra sig på nya kanaler ökat (Shyu et al., 2015). Detta menar Grybś 

(2014) har givit upphov till nya verktyg inom området som kan hjälpa företagen att främja 

sina konkurrensfördelar. En viktig förutsättning för företagens vidareutveckling på den 

internationella marknaden är digitalisering, därmed blir marknadskommunikationens 

tillämpning på digitala plattformar av större vikt än den marknadskommunikation som bedrivs 

via traditionella fysiska marknadsföringskanaler (Corniani, 2006). Med detta belyses vikten 

av digital marknadskommunikation vilket utgör denna studies intresseområde. Denna 

kommunikationstyp bygger på personifierad media där kundernas delaktighet i skapandet av 

kommunikation är hög till skillnad från traditionell marknadskommunikation (Karjaluoto et 

al., 2015). Trots den ökade användningen av digitala kanaler i marknadsföring, och forskning 

som kretsar kring området, finns det få modeller som förklarar hur digital 

marknadskommunikation fungerar (Merisavo, 2008). 

 

Digital marknadskommunikation är ett av de viktigaste marknadsföringsverktygen och 

används bland annat för att förbättra kundrelationen, stödja försäljningen, exponera produkten 

och öka varumärkeskännedomen (Corniani, 2006). Merisavo (2008) definierar detta verktyg 

som kommunikationen och interaktionen mellan ett företag och dess kunder via digitala 

kanaler. Den digitala marknadskommunikationen går ut med olika kommunikationsflöden 

som är kopplade till önskad respons från målmarknaden. Denna respons visar sig i form av 

feedback från kunderna som företag kan besvara på ett kostnads- och tidseffektivt vis. Detta 

innebär dock att kravet på att hantera kommunikation från företagets håll blir betydligt högre 

då interaktionen som sker är omedelbar, vilket innebär att det inte är helt möjligt att 

kontrollera det digitala kommunikationsflödet. Vidare visar detta att öppenheten som digital 

marknadskommunikation initierar även utgör dess negativa aspekt då den ökar risken för 

förekommandet av negativa rykten som kan skada varumärket. (Corniani, 2006) Det har 

därmed blivit lika viktigt att känna till för- och nackdelarna med digital marknadsföring som 

med den traditionella marknadsföringen då detta främjar utvecklingen av integrerade 

marknadsföringsstrategier. (Tǎlpǎu, 2014)  

 

2.3 DIGITALA KANALER 

 

För att kunna tillämpa digital marknadskommunikation som verktyg i praktiken krävs det 

olika digitala kanaler för de olika ändamålen (Tǎlpǎu, 2014). Därmed blir det av relevans för 

denna studie att förtydliga innehållet av detta begrepp. Digitala kanaler används av företag i 

syfte att kommunikativt hantera den konstanta utvecklingen som sker på den internationella 

marknaden. Det är ett sätt att bryta de fysiska barriärerna som är geografiskt bundna. (Pauleen 
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& Yoong, 2001) Bland digitala kanaler finns det som idag kallas för nya medier som 

innefattar interaktiva kanaler och är oberoende av fysisk plats vilket innebär att kunder kan 

aktivt bidra till skapandet av information som sedan kan konsumeras av andra globalt. 

(Henning-Thurau et al., 2010) Enligt Duncan och Moriarty (1998) borde företag 

kommunicera ut till både konsumenter och företagskunder i syfte att vara så pass 

kostnadseffektiva som möjligt med sina insatser. De talar även om den relationskapande delen 

av kommunikation och att företag borde lägga fokus på att kommunicera till befintliga kunder 

istället för nya. Herman (2015) menar däremot att de digitala kanalerna har bidragit till att 

företag som inte har särskilt stor budget för sin marknadskommunikation kan nå ut till sina 

kunder på det mest kostnadseffektiva sättet i dagsläget. Liksom alla andra verktyg har olika 

digitala kanaler sina egna för- och nackdelar.  

 

Den digitala kanal som är mest uppmärksammad är sociala medier och den tillåter kunder att 

samla in och utbyta information med varandra (Henning-Thurau et al., 2010). Sociala medier 

har kommit att bli en aktuell plats för kommunikation, kunskap, underhållning samt 

självuttryck (Abel et al., 2016). Inom de olika sociala medierna är det individen, budskapet 

och informationen som står i fokus. Detta beror främst på att denna typ av miljö tillåter 

individen att kommunicera öppet, vilket leder till en snabbare utveckling av sådana 

plattformar. Dock kan denna öppenhet begränsas om företag väljer att kontrollera sina sociala 

medier genom att skapa regler för att få möjligheten att hantera användningen. Vid ett sådant 

utfall kan användarna välja att inte använda sig av dessa sociala medier på grund av att de inte 

instämmer med reglerna. (Tǎlpǎu, 2014) När det gäller användningen av sociala medier för att 

nå ut till företagskunder visar studier på att de grundläggande anledningarna till tillämpningen 

är förbättringen av företagets rykte, exponering, ökning av kundintresset och marknadsföring 

gentemot potentiella kunder. Dock har företag oftast inte tillräckligt med kunskap kring vilket 

resultat sociala medier ger då de inte är insatta i hur detta kan utvärderas samt vilka effekter 

det kan ge. (Broekemier et al., 2015) Utöver sociala medier finns andra digitala kanaler som 

företag använder sig av för att marknadskommunicera (se t.ex. Mustante et al., 2009). I tabell 

1 kategoriseras de sociala mediekanalerna som respondenterna i denna studie använde sig av. 

I tabell 2 kategoriseras de övriga digitala kanalerna som respondenterna i denna studie 

använde sig av. Dessa tabeller sammanställdes för att tydliggöra vad kanalerna har för 

funktion. 
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Kategorisering av sociala mediekanaler 

Facebook Den största sociala mediekanalen som företag använder sig av, genom att 

publicera inlägg eller bilder. En del studier menar att Facebook är en mer 

konsumentorienterad plattform än annat, men med funktioner såsom sponsrade 

annonser kan företag exponeras för olika typer av kundgrupper. (Kabadayi & 

Price, 2014; Hansson et al., 2013; Palmer & Koenig-Lewis, 2009) 

Instagram En effektiv kanal för företag att använda sig av då det är ett av de snabbast 

växande sociala medierna som används internationellt. Fokus ligger på att dela 

fotografier, videoklipp och skicka snabbmeddelanden. Instagrams effektivitet 

bekräftas av statistik som visar på att användarnas engagemangsnivå är 15 

gånger högre på denna plattform än på Facebook, vilket har visat på positiva 

resultat för företagens varumärkesuppbyggande i form av respons på deras 

inlägg. (Hansson et al., 2013; Geurin-Eagleman & Burch, 2014) 

Flickr En kanal där användarna kan ladda upp bilder och videofilmer som kan delas 

privat eller offentligt (se t.ex. Cox, 2008; Harris et al., 2014; Zide et al., 2014). 

Twitter En social mediekanal med en bloggliknande karaktär där användare kan ta emot 

samt dela mindre texter som är synliga för andra användare över hela världen 

(se t.ex. Cox, 2008; Harris et al., 2014; Zide et al., 2014). 

LinkedIn En professionellt utformad kanal som syftar till att ge användarna möjligheten 

att bygga arbetsrelaterade relationer. Vad gäller studier kring Flickr, Twitter 

och LinkedIn behandlas de inte lika frekvent som Facebook men de som går att 

finna handlar om dess användning inom olika sakfrågor eller dess effektivitet. 

(se t.ex. Cox, 2008; Harris et al., 2014; Zide et al., 2014) 

YouTube En av de mest populära sociala mediekanalerna när det kommer till att dela 

videofilmer. (Newkirk & Forker, 2007) Det finns funktioner som gör det 

möjligt för användarna att interagera med varandra genom att betygsätta videon 

eller kommentera innehållet av den. Tidigare studier har undersökt 

konsumenternas användning av YouTube samt hur forskare och praktiker kan 

analysera kommunikationen på denna kanal. (Madden et al., 2013; Pace, 2008)  

 

Tabell 1. Egen kategorisering av sociala mediekanaler. 
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Kategorisering av övriga digitala kanaler 

SoundCloud En digital kanal för skapandet samt delandet av ljud över hela världen. 

Användarna av denna kanal har möjligheten att spela in ljud samt ladda 

upp och dela de privat eller offentligt på hemsidor eller andra sociala 

kanaler. (SoundCloud, u.å.) I dagsläget finns det ingen forskning kring 

användningen av SoundCloud. 

Officiell Hemsida Företagens officiella hemsidor utgör en digital kanal där kunder får ta 

del av information om företaget och dess produkter. Den officiella 

hemsidan är bland det första som konsumenter vänder sig till för att 

införskaffa kunskap. (Musante et al., 2009) Företag använder oftast sin 

officiella hemsida som en marknadsföringskanal som hjälper dem att 

etablera en konsekvent identitet, stärka positionen, samt låta 

engagemanget för samhällsansvar framträda. (Lee et al., 2006) Därmed 

är det även av vikt att utforma en effektiv hemsida vars design möter 

kundernas förväntningar (Tarafdar & Zhang, 2005/2006). 

Sökmotorer Sökmotorer har kommit att bli betydande inom den digitala världen, då 

en större del av alla besökare av hemsidor kommer från en sökmotor. 

(Evans, 2007) Företag kan förbättra sina hemsidors exponering genom 

att se till att sidan hamnar högt uppe på listan av sökresultat på olika 

sökmotorer. Denna process kallas för search engine optimization och 

syftar till att assistera företag att öka antal besökare på sin hemsida. 

(Malaga, 2007; Moreno & Martinez, 2013) 

E-post & SMS Den ökade digitaliseringen har även möjliggjort marknadsföring via E-

post och SMS, då dessa kanaler erbjuder ett snabbt och 

kostnadseffektivt sätt att nå kunder med rabattkuponger och övriga 

erbjudanden. Användningen av dessa kanaler har ökat snabbt då de 

möjliggör för företag att kommunicera individuellt med sina kunder. 

(Reichhart et al., 2013) Tidigare studier har behandlat dessa kanalers 

användning, effekt, hur de kan utformas på ett optimalt sätt samt för- 

och nackdelar med dess användning. (se t.ex Mogos & Acatrinei, 2015; 

Pelau & Zegreanu, 2010) 
  

Tabell 2. Egen kategorisering av övriga digitala kanaler. 
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2.4 INTEGRERAD MARKNADSKOMMUNIKATION 

 

Vid användning av digitala kanaler som är tillgängliga för en bred kundgrupp på flertalet 

marknader, blir det viktigt att visa enhetlighet i de budskap som framförs på samtliga kanaler. 

(Gurǎu, 2008) Mot bakgrund av detta blir det av relevans för denna studie att undersöka 

integrerad marknadskommunikation. Framväxten av integrerad kommunikation kom i takt 

med behovet av enhetlighet och tydlighet i den internationella marknadskommunikationen 

och har sedan 1990-talets början studerats frekvent. Då, liksom idag, var det viktigt för 

företag att tillämpa denna strategi i syfte att reducera risken att förlora målgruppens 

uppmärksamhet då konceptet ansågs vara lösningen på kommunikativa problem. (Grybś, 

2014; Gurǎu, 2008) Integrerad marknadskommunikation kan uppfattas som en konst där 

sändarens syfte och mål med budskapet förenas med den utvalda mottagarens förutsättningar 

för att avkoda och tolka detta budskap. Det blir en sorts kreativ strategi där budskapets 

innehåll är tillräckligt enhetligt kunna välja lämpade kanaler. (Holm, 2006) 

 

Då kanalvalen i denna studie grundar sig i digitala kanaler innebär integrerad 

marknadskommunikation, i detta sammanhang, att informationen som tillhandahålls på 

företagens officiella hemsidor måste vara likadan som informationen de kommunicerar 

genom exempelvis sociala medier. Detta i syfte att reducera risken för missförstånd hos 

kunderna vilket kan skada varumärkesimagen då kundernas förtroende för företaget går 

förlorad. (Tǎlpǎu, 2014) Tidigare studier om integrerad marknadskommunikation visade på 

hur detta koncept kunde tillämpas i praktiken och resultatet visade att effektiviteten ökade vad 

gäller den kommunikativa kontinuiteten. (Kitchen et al., 2004) Det finns olika sätt att 

implementera integrerad marknadskommunikation inom företag och tidigare studier har visat 

på olika faktorer som kan vara av betydelse vid denna implementering (se t.ex. Caemmerer, 

2009; Holm, 2006). Integrerad marknadskommunikation har tidigare inte studerats utifrån den 

digitala miljön, men med uppkomsten av Internet har valet av att integrera kommunikationen 

gått från att vara ett alternativ till att bli ett krav (Gurǎu, 2008; Nagra et al., 2012). Med detta 

bidrog Gurǎu (2008) med en studie kring integrerad marknadskommunikation i den digitala 

miljön som identifierar och diskuterar tre huvudsakliga kommunikativa synergier (se Tabell 

3). 
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Huvudsakliga kommunikativa synergier 

1. Integrationen och samordningen av olika kommunikationssätt 

Företag kan kombinera E-mail, webbsidor och diskussionsforum i den digitala miljön för att 

öka flexibiliteten av den integrerade kommunikationen. Detta ger även möjligheten för 

skräddarsydda och integrerade budskap. (Gurǎu, 2008) 

2. Integrationen och samordningen av olika typer av information. 

De senaste framstegen inom samhällets tekniska kunnande gör det möjligt för företag att 

skicka och ta emot en komplex kombination av text, ljud och bild. Denna kombination kan 

öka tydligheten i kommunikationen och underlätta för företag att utforma sina budskap efter 

en särskild efterfrågan hos målgruppen. Det finns dock risker med komplexa meddelanden 

som kan leda till att budskapet inte blir enhetligt. (Gurǎu, 2008) 

3. Integrationen och samordningen av komplexa informationsflöden mellan 

företagets intranät och Internet. 

Företag kan implementera avancerade program som ansluter deras marknadsföring och 

organisationssystem med den digitala miljön, för att automatiskt samordna kommunikationen 

med de olika målgrupperna. Den här tredje synergin har en stor påverkan på olika aspekter 

av kommunikationsprocessen. Bland annat assisterar den i att automatiskt fånga och 

registrera kunddata vare sig det är demografiska eller beteendemässiga faktorer. Detta 

möjliggör analys av målgrupper på en tillräckligt detaljerad nivå för att kunna urskilja olika 

kundsegment och genomföra personifierade kommunikationsinsatser till dessa. Slutligen kan 

företagen med hjälp av användandet av dessa databaser skapa och samordna olika 

målgruppsbaserade kommunikationskampanjer. (Gurǎu, 2008) 

 

Tabell 3. Egen sammanställning av Gurǎus (2008) tre huvudsakliga kommunikativa 

synergier. 

 

Med utgångspunkt från Gurǎus (2008) huvudsakliga kommunikativa synergier går det att tyda 

om företagen skapat tillräckligt goda förutsättningar för att kunna implementera en integrerad 

kommunikationsstrategi. Vidare menar Gurǎu (2008) att det krävs tre huvudsakliga 

anpassningar av ett budskap för att denna ska kunna anses vara integrerad, se Tabell 4. 

 

Huvudsakliga anpassningar av budskap 

1. Budskapet ska respekteras och integreras med företagets kärnvärden.  

2. Budskapet ska anpassas efter de strategiska och taktiska målen som är uppsatta för 

kommunikationskampanjen som den berör. 

3. Budskapet ska ta hänsyn till de olika specifika egenskaperna som finns hos deras 

målgrupp och i deras kanalval. 

 

Tabell 4. Egen sammanställning av Gurǎus (2008) tre huvudsakliga anpassningar av 

budskap. 

 

Med hänsyn till ovanstående faktorer kan denna studie ta reda på vilka åtgärder ett företag 

vidtagit för att integrera sin digitala marknadskommunikation. Ju fler faktorer som stämmer 
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överens med företagens agerande desto mer medvetna är företagen kring behovet av 

integration i kommunikationen på de olika digitala kanalerna.  

 

2.5 INTERKULTURELL KOMMUNIKATION 

 

I takt med den ökade internationaliseringen av företag har samhället blivit mer mångkulturellt 

vilket också innebär att det har blivit viktigare att kunna hantera interkulturell kommunikation 

(Arasaratnam, 2012). Den globala ekonomin har möjliggjort interagerande mellan människor 

från olika delar av världen, vilket lyfter vikten av att förstå och kunna tyda andra språk, 

värderingar och normer. (Chitakornkijsil, 2010) Detta är speciellt viktigt i en interkulturell 

försäljningskontext då det assisterar förmågan att analysera kommunikativa beteenden av 

värde för sammanhanget för att kunna ta in och reagera till kommunikationen. (Chaisrakeo & 

Speece, 2004) Därmed är det viktigt att ett företag visar på medvetenhet om interkulturell 

kommunikation för att kunna driva igenom framgångsrika internationella affärshandlingar. 

Vidare är det här speciellt viktigt för företag som befinner sig inom en matrelaterad bransch, 

då det krävs en medvetenhet kring livsstil och kostvanor. Detta för att kunna segmentera 

marknaden på korrekt vis och på så sätt öka konkurrenskraften. (Cambra-Fierro et al., 2009) I 

syfte att kunna hantera interkulturell kommunikation finns ett antal nyckelelement (se Tabell 

5) som företag behöver ta hänsyn till för att undvika missförstånd. Nyckelelementen influerar 

kommunikationen i sin helhet samt påverkar förmågan att vara effektiv vid interkulturell 

kommunikation. De ligger till grund för vad responsen blir i sociala kommunikationer.  
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Nyckelelement 

Kultur Kultur är ett nyckelelement vars inverkan på individen oftast är 

omedvetet. Det är viktigt att känna till individens kultur då detta 

bidrar till en bättre förståelse för exempelvis attityder, värderingar 

och antaganden. Det är dock viktigt att poängtera att värderingar för 

en viss kultur inte är representativ för alla som delar den kulturen. 

(Vuckovic, 2008) 

Perception Perception är ett nyckelelement som syftar på sättet som en 

människa uppfattar information. Perception bidrar till att människan 

kan utföra snabba och konsekventa utvärderingar av händelser för 

att kunna ge respons. Den valda responsen är sedan baserad på det 

selektiva valet av information som influeras av kulturella normer 

samt personlighet. (Vuckovic, 2008) 

Roller Roller beskrivs som förväntade beteenden som är associerade till 

människor med specifika positioner och en del roller existerar inom 

de flesta kulturer. Den roll som människor tar sig an bestämmer hur 

de förväntas bete sig, dock skiljer sig dessa roller mellan olika 

kulturer.  (Vuckovic, 2008) 

Identitet Identitet kan delas in i tre olika aspekter: mänsklig, social och 

personlig. Ju starkare identitet en människa innehar, desto mer 

influerar den attityder, värderingar och tro. (Vuckovic, 2008) 

Kommunikationsstil Nyckelementet kommunikationsstil har olika betydelser, den 

refererar delvis tillbaka till de ämnen som människor föredrar att 

diskutera, favoritargument eller självutlämnande av något slag. 

Kommunikationsstil berör till vilken utsträckning sändaren av ett 

budskap väljer att förlita sig på samma kanaler för att överföra sin 

information på. För att kunna hantera denna aspekt krävs det 

medvetenhet om spontana reaktioner. (Vuckovic, 2008) 

Personlighet Personlighet som nyckelelement kan beskrivas som individens 

kännetecknade mönster av tankar, känslor och beteende. Genom att 

ta reda på mer om en individs personlighet går det att införskaffa 

värdefull information om generella beteendemönster som sedan kan 

användas för att bättre förstå andra faktorer. (Vuckovic, 2008) Detta 

bekräftas av Tǎlpǎu (2014) som menar att personligheten är en 

påverkansfaktor för det förtroende som kunderna innehar för ett 

företag. 

 

Tabell 5. Egen sammanställning av Vuckovics (2008) nyckelelement. 

 

Vuckovics (2008) teori visar relevans för denna studie då ett företag genom att vara medveten 

om dessa nyckelelement och deras påverkan på mottagandet av ett budskap, kan utforma sina 

kommunikationsinsatser därefter för att uppnå önskad respons från sin målgrupp. Detta kan i 
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sin tur assistera företagen i att hantera interkulturell kommunikation på ett effektivt sätt 

(Vuckovic, 2008).  

 

2.6 STANDARDISERING KONTRA ANPASSNING  

 

Ett ämne som debatterats frekvent inom marknadsföringslitteratur är frågan kring huruvida ett 

företag ska välja ett standardiserat eller anpassat förhållningssätt vid val av 

marknadsföringsstrategier på den internationella marknaden. (Szymanski et al., 1993) Detta 

ämne har varit aktuellt ända sedan mitten av 1900-talet då praktiker började växla mellan 

standardisering och anpassning när det gällde den internationella marknadsföringen. Under 

denna tid lutade den praktiserade trenden mot standardisering (Solberg, 2002). En del studier 

menar att det standardiserade tillvägagångssättet är mer önskvärt än den mångnationellt 

anpassade. Detta argumenteras genom att påpeka att standardisering bidrar till en enhetlig bild 

av produkten i de nationella marknaderna vilket kan leda till ökad försäljning. (Szymanski et 

al., 1993)  

 

Under tillväxtfasen av ämnet förespråkade de flesta forskarna för anpassning och ett mer 

lokaliserat förhållningssätt (Solberg, 2002). Sådana studier argumenterar för det anpassade 

tillvägagångssättet genom att lyfta det faktum att fåtal marknader är homogena och att det 

därmed krävs en del anpassning i marknadsföringen. (Szymanski et al., 1993) Trots att 

standardisering och anpassning är de två dominerande aspekterna av 

marknadsföringsstrategier, har det inom aktuella studier börjat diskuteras kring andra 

alternativ. Ett svar på debatten kring standardisering kontra anpassning ligger i att det krävs 

att företag segmenterar, oavsett standardisering eller anpassning, för att kunna överleva 

konkurrensen på den internationella marknaden. Det föreslås att internationella företag 

segmenterar marknaden efter marknadsföringsaspekter tillsammans med miljöaspekter, då 

segment som är baserad på marknadsföringsaspekter kommer att vara mer homogena och 

därmed kommer varje segment att vara mer mottaglig för en standardiserad 

marknadsföringsstrategi. (Baalbaki & Malhotra, 1993) Singh et al. (2005) diskuterar kring 

den digitala aspekten av standardisering och anpassning då det har blivit viktigare att företag 

anpassar budskapet på de digitala kanalerna. Detta då den digitala kommunikationen särskiljer 

sig från andra marknadsföringskanaler, vilket grundar sig i dess öppenhet. Därmed krävs det 

att företag fokuserar mer på digitala kanaler samt ser över vad som behöver anpassas och vad 

som kan förbli standardiserat. Den generella slutsatsen i tidigare studier kring detta ämne 

visar att innehållet på digitala kanaler behöver anpassas till de olika kulturerna som 

målgruppen innehar. Singh et al. (2005) 

 

2.7 B2C OCH B2B 

 

Då B2C och B2B perspektiven skiljer sig från varandra i vissa avseenden, kommer denna 

studie att utgå från båda perspektiven i syfte att bidra med en bredare bild av digital 

marknadskommunikation inom internationella nischföretag. Samtidigt blir det aktuellt att se 
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detta från Li och Bernoffs (2008, s.101) perspektiv som antyder att det inte är företagen som 

interagerar med varandra utan det är människorna i ett företag som gör det, vilket innebär att 

samma kommunikativa trender lyder inom B2C marknaden liksom på B2B. Dessa perspektiv 

behandlas gemensamt med en betonad särskiljning genom arbetet. I syfte att tydliggöra 

eventuella skillnader och likheter inom B2C och B2B perspektiven som tidigare studier inom 

de valda teorierna har nämnt, framställas detta i Tabell 6.  

 

B2C och B2B 

Internationella 

Nischföretag 

Det finns få studier om internationella nischföretag, och de 

flesta är skrivna ur ett B2B perspektiv då fokus oftast ligger på 

industriella företag. (se t.ex. Echols & Tsai, 2005; Toften & 

Hammervoll, 2009; 2010a; 2010b; 2011; 2013; Karjaluoto et 

al., 2015) Vid de få tillfällen då B2C perspektivet tillämpas rör 

det sig oftast om studier kring nischmarknadsföring. (se t.ex. 

Dalgic & Leeuw, 1994; Schaefers, 2014) 

Digital 

Marknadskommunikation 

De få studier som behandlar digital marknadskommunikation 

visar inte tydligt fokus på varken B2C eller B2B perspektivet, 

trots att de antyder att det är konsumenter snarare än 

företagskunder som kommunikationen riktas mot (se t.ex. 

Shuy et al., 2015; Grybś, 2014; Corniani, 2006; Karjaluoto et 

al., 2015; Merisavo, 2008; Tǎlpǎu, 2014). 

Digitala Kanaler Studier inom digitala kanaler har behandlat området både från 

B2C och B2B perspektiv, men detta har inte gjorts 

gemensamt. De studier som behandlar B2C perspektivet talar 

om hur användningen av digitala kanaler har förändrat 

kommunikationen gentemot konsumenter samt hur 

konsumenter interagerar med varandra och företag. Studier 

som behandlar B2B perspektiv talar för det mesta om hur 

användningen av digitala kanaler kan förbättra företagets 

exponering gentemot potentiella företagskunder. (se t.ex. 

Tǎlpǎu, 2014; Henning-Thurau et al., 2010; Broekemier et al., 

2015; Duncan & Moriarty, 1998) 

Integrerad 

Marknadskommunikation 

Tidigare studier inom integrerad marknadskommunikation 

visar ingen fokus på B2C eller B2B vid beskrivningen av dess 

grunder. Detta då inriktningen snarare är 

kommunikationsprocessen och där benämns mottagaren som 

en stor fokus, dock definieras inte denna som varken 

konsumenter eller företagskunder. Med detta går det inte att 

avgöra om det finns skillnader och likheter inom B2C och 

B2B sett utifrån den integrerade marknadskommunikationen. 

(se t.ex. Gurǎu, 2008; Grybś, 2014; Holm, 2006; Tǎlpǎu, 

2014; Kitchen et al., 2004; Caemmerer, 2009) 
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Interkulturell 

Kommunikation 

Tidigare studier inom interkulturell kommunikation är fokuset 

personligt grundat, vad gäller B2C talas det om hur företag bör 

anpassa sina marknadsföringsinsatser medan vid B2B talas det 

mer om beteendet vid fysiska möten och relationskapande (se 

t.ex. Arasaratnam, 2012; Chitakornkijsil, 2010; Chaisrakeo & 

Speece, 2004; Cambra-Fierro et al., 2009; Vuckovic, 2008) 

Standardisering  

Kontra  

Anpassning 

Vad gäller B2C och B2B perspektiven är det ingen tydlig 

uppdelning som förekommer i tidigare studie inom 

standardisering och anpassning. Detta då området grundas på 

företagens marknadsföringsstrategier vilket kan innefatta båda 

perspektiven beroende på vad företaget erbjuder för 

produkter/tjänster. (se t.ex. Solberg, 2002; Szymanski et al., 

1993; Baalbaki & Malhotra, 1993; Singh et al., 2005) 

 

Tabell 6. Egen sammanställning av B2B och B2C perspektiven inom de olika teorierna. 
 

2.8 ANALYSMODELL  

 

I syfte att tydliggöra kopplingen mellan de begrepp och teorier som presenteras i den 

teoretiska referensramen, har en analysmodell (se Figur 1) utvecklats som sedan används i 

analysen. Detta för att bygga en teoretisk grund och skapa förståelse för hur internationella 

nischföretag marknadskommunicerar digitalt. Ämnet som denna studie har som avsikt att 

undersöka läggs i en kontext för att förenkla genomförandet och tydliggöra innehållet. Denna 

kontext utgörs av internationella nischföretag då digital marknadskommunikation tidigare 

inte studerats inom denna kontext, men även då Toften och Hammervoll (2009) belyser 

behovet av att undersöka internationella nischföretags marknadskommunikation. Som tidigare 

nämnt ska denna studie utgå från både B2C och B2B perspektiv för att bidra med en bredare 

bild av digital marknadskommunikation. Då fokus inte ligger på dessa perspektiv behandlas 

de inte separat i vidare delar av detta avsnitt, utan det tas istället hänsyn till att det må finnas 

skillnader mellan dessa som empirin kan bidra med. 

 

Vidare innehåller modellen två rutor (internationella och digitala aspekterna) som har pilar 

som pekar mot digital marknadskommunikation, vilket utgör studiens intresseområde och är 

därmed det som studien ämnar skapa förståelse kring. Digital marknadskommunikation är 

inget som tidigare benämnts inom studier med undantag från Corniani (2006) och Karjaluoto 

et al. (2015), och dessa författare nämnde inte heller vilka beståndsdelar detta område vilar på. 

Därmed blev det nödvändigt att hitta de närmaste kopplingarna till digital 

marknadskommunikation inom internationella nischföretag och satsa på att genom dessa 

påbörja en diskussion kring detta för att framtida studier sedan ska kunna använda det som 

byggstenar att arbeta vidare med.  

 

Interkulturell kommunikation och standardisering kontra anpassning står inom den ruta som 

ämnar ta reda på de internationella aspekterna av den digitala marknadskommunikationen. 
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Då studien är inriktad på en internationell marknad innebär det att interkulturell 

kommunikation blir ett faktum. Detta krävs för att kunna ta reda på hur pass medvetna 

företagen är om sådan kommunikation och hur de väljer att hantera den. Inom den 

internationella aspekten blir det även aktuellt att undersöka om företagen har aktivt valt 

standardisering eller anpassning som sin internationella marknadsföringsstrategi. De två 

internationella aspekterna ska sedan kunna förklaras genom en fördjupning i företagens 

digitala kanaler, ifall budskapet på dessa är integrerade eller om de inte innehar någon 

kontinuitet. Digitala kanaler och integrerad marknadskommunikation ämnar därmed ta reda 

på de digitala aspekterna av intresseområdet. Dessa aspekter utmynnar i förståelse för hur 

internationella nischföretag tillämpar och hanterar sin digitala marknadskommunikation. 

 

 
 

Figur 1. Egenkonstruerad analysmodell som illustrerar kopplingen mellan de olika teorierna 

och begreppen.  
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3. METOD 

 
Detta kapitel kommer att redogöra för den valda metoden och tillvägagångssättet för studien. 

Vidare kommer dessa val att motiveras för att tydliggöra hur de har assisterat uppfyllandet av 

syftet med studien. 

 

3.1 FORSKNINGSSTRATEGI & FORSKNINGSDESIGN 

 

Då intresseområdet för studien är outforskat lämpar det sig med den kvalitativa 

forskningsstrategin vilken Björklund och Paulsson (2003) menar utgår från att individer har 

en förmåga att skapa den sociala verkligheten och att denna konstant förändras. Med detta kan 

förståelse för intresseområdet skapas och lägga en grund för framtida forskning som kan ha 

som uppgift att utföra mer generaliserbara resultat då Bryman & Bell (2013, s.50) menar att 

denna strategi kan vara svår att generalisera. Mot bakgrund av att studien ämnar skapa 

förståelse kring internationella nischföretag och deras digitala marknadskommunikation ger 

det uttrycket av att vara det som Björklund och Paulsson (2003, s.58-59) beskriver som en 

explanativ studie. Därmed läggs det större vikt vid individens perception av denna verklighet 

då detta angreppssätt är mer interpretativt och lämpar sig för explanativa studier (Bryman & 

Bell, 2013, s.50). Vidare är studiens arbetsprocess iterativt lagd vilket har visat sig främst 

genom upprepande förflyttning mellan empiri och teori då bland annat digitala kanaler fått 

kompletteras allt eftersom det nämndes flera under datainsamlingsprocessen. Detta sätt att 

arbeta på menar Bryman & Bell (2013) möjliggör meningsskapandet av datainsamlingen. 

 

För att uppfylla syftet med studien kommer den att utgöras av en multipel fallstudie för att 

utifrån flera fall undersöka ett och samma område (digital marknadskommunikation). 

Fallstudier kan ge uttryck av att vara begränsade på grund av att de fokuserar på de unika 

kontexterna i fallen istället för att producera generaliserbara resultat (Bryman & Bell, 2013, 

s.89). Bryman och Bell (2013) menar dock att den främsta styrkan i fallstudier ligger i denna 

partikulariseringen, med andra ord den detaljerade redogörelsen som ämnar skapa förståelse 

för det som är unikt med fallen. Vidare ämnar studien göra en mer ingående analys av dessa 

fall och därmed visar studien på komparativa tendenser. Dock är inte syftet med denna 

undersökning att jämföra fallen utan detta kommer endast att utgöra ett verktyg i analysen för 

att presentera insamlad data.  

 

3.2 URVAL 

 

Ämnet till denna studie var initierat av en extern part, Nya Mix Well, som ville utforska mer 

kring deras internationaliseringsmöjligheter. Då studien tog inriktningen av en multipel 

fallstudie tydliggjordes behovet av flera deltagande företag, därmed gjordes en sökning på 

internationella nischföretag inom sökmotorn Google för att hitta potentiella respondenter till 

undersökningen. Under denna sökningsprocess kontaktades 39 (se Bilaga 1) internationella 



 
 

18 
 

nischföretag inom olika branscher. Företagen kontaktades via telefon eller E-post beroende på 

tillgängligheten av kontaktuppgifter. En större del av företagen som kontaktades tackade nej 

till deltagande av undersökningen och två företag som till en början visade intresse, Books On 

Demand och Reneé Voltaire, drog sig sedan ur undersökningen på grund av tidsbrist. Det var 

totalt fem andra företag förutom, Nya Mix Well, som kunde delta i studiens undersökning, 

dessa bestod av Domaine Wines, Semper, Istikbal, Don Devida och My News Desk. Vid val 

av företag har det inte lagts någon fokus på företagets storlek då det inte är aktuellt för denna 

studie utan det var bara av vikt att dessa företag var internationella nischföretag.  

  

De deltagande respondenterna (se Tabell 7) i denna studie utgörs av ett bekvämlighetsurval, 

detta innebär att urvalet var styrt av företagens erbjudande av tillgänglighet, alltså var dessa 

respondenter de enda som kunde medverka i intervjuerna. Bekvämlighetsurval förklaras av 

Bryman och Bell (2013) som ett av flera icke-sannolikhetsurval, sådana brukar utgöras av en 

individ som tar sig an rollen som respondent för de olika organisationerna och får besvara 

frågeställningar om företaget. En nackdel med ett bekvämlighetsurval kan vara att 

respondenterna inte innehar en tillräckligt relevant roll för att kunna tillföra rätt typ av 

information till studien. För att undvika detta efterfrågades det att få komma i kontakt med 

någon som kunde besvara frågor kring marknadsföringen och den digitala kommunikationen, 

och blev därmed tilldelade respondenter som bar marknadsansvaret i företaget. Dessa kunde 

därmed förse studien med adekvat information, dock var det fortfarande styrt av access då det 

inte var möjligt att välja vilka roller respondenterna skulle inneha. 

 

Respondenter 

 Befattning Namn & Efternamn Intervjuform 

Nya Mix Well AB Verkställande 

Direktör 

Thomas Berggren Direkt Intervju 

Domaine Wines Marknadschef Anonym Telefonintervju 

Semper AB Kategorichef Anna Hellström Telefonintervju 

Istikbal Sverigechef Deniz Caglar Telefonintervju 

Don Devida Grundare & 

Verkställande 

Direktör 

Isaac Vasquez Telefonintervju 

My News Desk Marknadschef Gabriella Sjödin E-Post 

 

Tabell 7. De deltagande respondenterna, deras befattning samt tillämpad intervjuform. 

 

De deltagande företagen faller alla inom kontexten för Echols och Tsais (2005) definition av 

internationella nischföretag då de bedriver en internationell verksamhet samt urskiljer sig från 

deras konkurrenter genom att erbjuda antingen en produkt- eller processnisch som fåtal andra 

företag erbjuder. Nya Mix Well, Istikbal och Don Devida tillhör den grupp som erhåller det 

som Echols och Tsai (2005) benämner som en produktnisch genom att erbjuda produkter som 

särskiljer sig från konkurrenterna. Domaine Wines och My News Desk har det som beskrivs 

av Echols och Tsai (2005) som en processnisch då särskiljningsförmågan ligger i företagets 

operativa kunnande. Semper däremot har både produkt- och processnisch. 
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Vidare var tanken att undersöka om det fanns andra anställda på samtliga företag som kunde 

delta i en intervju för att bidra med djupare förståelse för respektive företag. Däremot var 

detta inte en möjlighet då det inte fanns någon som var tillgänglig för en intervju. 

Anledningen grundade sig främst i tidsbrist, dock i Nya Mix Well och Don Devidas fall 

grundade sig orsaken i att de Verkställande Direktörerna var de enda personerna på företagen 

som hade hand om marknadsföringen. Därmed fanns det ingen annan lämplig person att 

intervjua. Detta resulterade i att studien blev försedd med endast ett perspektiv från de 

deltagande företagen och det blev ett mindre antal intervjuer vilket försvårar en generalisering 

av resultatet. Då Don Devidas kunder endast utgörs av konsumenter, och My News Desk 

kunder endast utgörs av företagskunder, kan studiens trovärdighet påverkas negativt. Detta då 

företagen inte fullt ut assisterar i uppfyllandet av studiens syfte då de inte tillför både ett B2C 

och B2B perspektiv. Men på grund av access-svårigheter, i form av att det var ett mindre antal 

företag som kunde delta i undersökningen, blev deltagandet av dessa två företag ett faktum. 

Mot bakgrund av detta uppfyllde dessa två företag övriga kriterier för deltagandet och 

tillförde studien det som krävdes för att kunna besvara frågeställningen. 

 

3.3 DATAINSAMLINGSMETOD 

 

I syfte att finna relevant information till arbetet har olika typer av datainsamlingsmetoder 

tillämpats. Denna studie påbörjades med en litteraturgenomgång av internationella 

nischföretag och digital marknadskommunikation vilket tog upp större delen av 

arbetsprocessens inledande fas. Detta bidrog till en överblick av vad som tidigare utforskats 

inom intresseområdet vilket Bryman och Bell (2013) menar stärker trovärdigheten av ett 

arbete. Vid en närmare fördjupning av intresseområdet genom litteraturgenomgången blev det 

tydligt att en semistrukturerad intervjuform borde väljas som huvudsaklig insamlingsmetod. 

Detta då denna intervjuform tenderar att bidra till fylliga och detaljerade svar samt att Bryman 

och Bell (2013) menar att denna intervjuform är flexibel vilket lämnar yta för spontana frågor 

och bättre påbyggnad av de redan fastställda frågorna. 

 

För denna studie intervjuades sex företag (se Tabell 7 och Bilaga 2), där intervjun med Nya 

Mix Well ägde rum på plats hos företaget. Intervjun med My News Desk genomfördes, på 

grund av tidsbrist, som en undersökning via E-post där respondenten fick ta del av 

information om undersökningen via telefon och E-post för att sedan få frågorna skickade till 

sig och besvara dessa. Nackdelen med detta var att det krävdes komplettering då vissa frågor 

föll bort vid första försöket, men utöver det förekom det inga svårigheter. Det ökade chansen 

för studien att stärka trovärdigheten genom att införliva fler respondenter i sista stund vilket 

stämmer överens med Bryman och Bells (2013) påstående om att detta sätt att genomföra 

undersökningar på har stor potential då det ökar chansen att få respons. Resterande fyra 

intervjuer genomfördes via telefon. Dessa intervjuer spelades in via Audacity, ett program för 

röstinspelning och redigering, för att sedan transkriberas med ändamål att behålla 

respondenternas korrekta formuleringar. Nackdelen med att ha telefonintervjuer kan vara 

svårigheten i att se hur respondenten reagerar på grund av att det inte går att se deras 

kroppsspråk därmed bör denna intervjusort inte vara alldeles för lång (Bryman & Bell, 2013, 
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495). Med detta hölls dessa intervjuer mellan 40 min till 1 timme. Efter första intervjun (Nya 

Mix Well) blev det tydligt att vissa underfrågor var överflödiga då respondenten själv 

besvarade dessa utan att frågan behövde bli ställd, därmed plockades en del underfrågor bort 

till resterande intervjuer. Under den andra intervjun (Domaine Wines) blev det även tydligt att 

vissa fall kräver en större anpassning av frågorna då företagets verksamhet kan styras av olika 

lagar som begränsar intervjun. Detta är ett exempel på sådant som kan leda till att vissa frågor 

inte får lika utförliga svar. Operationaliseringen som följer i detta metodkapitel är den version 

som anpassats efter den första intervjun som genomfördes. 

 

I syfte att vidare få tillgång till information kring de deltagande företagens digitala aktiviteter 

tillämpades även observationer på deras digitala kanaler. Detta för att undersöka om det som 

respondenterna framförde under intervjun stämde överens med verkligheten av deras digitala 

marknadskommunikation. Då respondenterna antydde att samma kanaler användes för 

konsumenter som för företagskunder behövdes ingen ytterligare access än att observera de 

öppna digitala kanalerna. Vanligtvis brukar observationer utföras fysiskt men i detta fall är 

fokusmiljön digitalt underbyggt, vilket förklarar valet av observerad yta. Bryman och Bell 

(2013) menar att observationer är en uppenbar lösning på problem som kan vara kopplade 

med undersökningar. Ett sådant problem kan vara att respondenterna utelämnar viktiga delar 

av en fråga. Genom observation har studiens empiri kunnat kompletteras och stärkas, detta 

tillämpades exempelvis före varje utförd intervju samt efter då det tydliggjordes vilka digitala 

kanaler som företagen använde sig av. Då två olika datainsamlingsmetoder användes 

tydliggörs det att det tillämpats en metodtriangulering. Att använda en annan metod för att 

kontrollera resultaten i syfte att undvika begränsningarna av en redan vald metod menar 

Bryman och Bell (2013) är ett vanligt tillvägagångssätt inom företagsekonomisk forskning. 

 

3.4 OPERATIONALISERING AV INTERVJUFRÅGOR 

 

I detta avsnitt redogörs kopplingen mellan teori och de intervjufrågor som ställdes till 

respondenterna. Den utvecklade analysmodellen har använts som bas vid utformningen av 

intervjufrågorna. Fråga 1-22 utgör de övergripande frågorna för intervjun och underfrågorna 

tilldelades respondenterna vid behov.  

 

Respondenterna tilldelades fråga 1-2 för att kunna förse studien med bakgrundsinformation 

om företaget, detta i syfte att kunna sätta resterande frågor inom relevant kontext. Vid fråga 2 

förväntades respondenten utförligt förklara på vilket sätt de urskiljer på konsumenter och 

företagskunder, det vill säga ifall företaget valde att urskilja dessa. Fråga 3-4 ställdes för att 

bidra med en uppfattning kring respondenternas roller på företaget för att kunna utvärdera 

perspektivet och relevansen av den kunskap de tillför studien. I Tabell 8 följer fråga 1-4. 
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Bakgrundsinformation 

1. Berätta kort om företaget. 

2. Vilka är er målgrupp? 

a) Skiljer ni på er målgrupp när det gäller konsumenter och företagskunder? 

b) I sådana fall hur? 

3. Hur länge har du arbetat på företaget? 

4. Vad innefattar din roll på företaget? 

 

Tabell 8. Introducerande frågor kring bakgrundsinformation. 

 

I syfte att få insyn i internationella nischföretag som kontext tilldelades respondenterna fråga 

5-9. För att se ifall företagets nisch hamnar inom ramarna för produkt- eller processnisch, 

ställdes fråga 5. Detta följdes upp med fråga 6-7 för att få en bättre inblick i vad som låg till 

grund för deras internationalisering och när den startade, samt vilka marknader de är 

verksamma i. Dessa frågor ämnade även besvara mer kring hur respondenterna upplever 

företagens aktivitet på den internationella marknaden och ifall de nämnde faktorer som lyftes i 

senare frågor som behandlar de övriga teorierna. Fråga 8-9 undersökte om Toften och 

Hammervolls (2009) teorier kring internationella nischföretags begränsade 

marknadsföringsstrategier stämde överens med dessa företag. I Tabell 9 följer fråga 5-9. 

 

Internationella Nischföretag 

5. Vad är det som urskiljer er från andra företag? 

6. Vad var det som fick er att vilja expandera internationellt? 

a) Hur många nationella marknader befinner ni er på idag? 

7. Hur skulle ni beskriva er verksamhet på den internationella 

marknaden? 

a) Ser ni några möjligheter i att vara aktiv på en internationell marknad? 

b) Ser ni några utmaningar i att vara aktiv på en internationell marknad? 

8. Vad har ni för övergripande marknadsföringsstrategi? 

9. Skulle ni beskriva att fokuset i er marknadsföringsstrategi ligger 

på nya eller befintliga kunder? 

a) Skiljer detta sig mellan era konsumenter och företagskunder? 

 

Tabell 9. Frågor om kontexten internationella nischföretag.  

 

För att få en större inblick i de digitala aspekterna av undersökningen ställdes fråga 10-18 som 

har sin grund i digitala kanaler och integrerad marknadskommunikation. Fråga 10-14 ämnade 

studera företagens aktivitet på digitala kanaler, om de följer upp aktiviteten för att se om det 

givit resultat och hur denna hanteras med aspekter såsom det fria kommunikationsflödet som 

bakgrund. Vidare ställdes fråga 15-18 för att se om företaget tillämpar Gurǎus 

(2008)  huvudsakliga kommunikativa synergier och anpassningar av budskap och ifall de 

strävar efter att uppnå kontinuitet i samtliga kanaler som de är aktiva inom. Detta då bland 
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annat Tǎlpǎu (2014) menar att detta är betydande för att minska risken för missförstånd hos 

kunderna. I Tabell 10 följer fråga 10-18. 

 

Digitala Kanaler och Integrerad Marknadskommunikation 

10. Hur skulle ni beskriva er aktivitet på internet? 

a) Vilka kanaler använder ni er av på Internet? 

b) Vad är målet med denna aktivitet? 

c) Har ni gemensamma mål för alla era kommunikationsinsatser? 

d) Skiljer detta sig mellan era konsumenter och företagskunder? 

11. Beskriv hur ni väljer kommunikationskanaler. 

a) Vad är viktigt för er när ni väljer kommunikationskanal? 

b) Skiljer detta sig mellan era konsumenter och företagskunder? 

12. Hur stor del av er marknadsföring grundar sig i dessa digitala 

kanaler? 

13. Hur skulle ni beskriva att ni hanterar det fria flödet av 

kommunikation på sociala medier? 

a) Har ni några regler för användarna av era sidor? 

b) Skiljer detta sig mellan era konsumenter och företagskunder? 

14. Har er användning av de digitala kanalerna som ni har nämnt, 

givit några resultat? 

a) Hur följer ni upp dessa resultat? 

b) Skiljer detta sig mellan era konsumenter och företagskunder? 

15. Vad har ni för värden i företaget? 

a) Är det dessa värden ni kommunicerar utåt? 

b) Hur kommunicerar ni ut dessa? 

16. Vilket/vilka budskap vill ni framföra på dessa kanaler? 

17. Tror ni att utformningen av era budskap kan påverka er image? 

18. Upplever ni att ni framför ett enhetligt budskap på samtliga 

kanaler? 

a) Om ja, hur? 

b) Om nej, varför? 

 

Tabell 10. Frågor kring den digitala aspekten. 

 

Fråga 19-22 ämnade undersöka den internationella aspekten av studien. Då bedrivandet av 

internationella verksamheter ställer krav på att kunna hantera mångkulturell kommunikation 

(Vuckovic, 2008), tog fråga 20 & 21 reda på hur företagen hanterar detta. På fråga 21 var det 

av vikt att uppmärksamma om företagen nämnde något som kan identifieras med Vuckovics 

(2008) nyckelelement. Detta för att se hur pass insatta de är i de faktorer som påverkar 

interkulturell kommunikation och hur de tillämpar denna kunskap. Fråga 19 & 22 hade som 

avsikt att undersöka huruvida företagen standardiserar eller anpassar sin 

marknadskommunikation utefter de olika nationella marknaderna samt hur de resonerade 

kring dessa val. På fråga 22 var det meningen att ta reda på om Toften och Hammervolls 
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(2009) teorier kring internationella nischföretag och segmentering stämmer. Det förväntades 

även att de respondenter som segmenterar sin marknad gav ett svar som går att koppla ihop 

med någon av Baalbaki och Malhotras (1993) segmenteringsaspekter. I Tabell 11 följer fråga 

19-22. 

 

Interkulturell Kommunikation och Standardisering Kontra Anpassning 

19. Hur skulle ni beskriva att ni kommunicerar på de olika 

marknaderna? 

a) Gör ni några lokala anpassningar? 

b) Om ja, hur? 

c) Om nej, varför? 

d) Skiljer detta sig mellan era konsumenter och företagskunder? 

20. Finns det något som man behöver tänka på när man 

kommunicerar till en mångkulturell marknad? 

a) Vad upplever ni är viktigast att tänka på i ett sådant avseende? 

b) Skiljer detta sig mellan era konsumenter och företagskunder? 

21. Har ni någonsin varit med om en situation där er kommunikation 

har missuppfattats i någon av de internationella marknaderna? 

a) Vad tror ni att detta berodde på? 

b) Hur hanterade ni detta? 

c) Skiljer detta sig mellan era konsumenter och företagskunder? 

22. Delar ni upp er målgrupp i olika segment? 

a) Om ja, vad tar ni hänsyn till vid denna uppdelning? 

b) Om nej, varför? 

c) Skiljer detta sig mellan era konsumenter och företagskunder? 

 

Tabell 11. Frågor om den internationella aspekten.  

 

Vidare behövs det ytterligare uppmärksammas att frågorna i detta avsnitt tillämpades i 

semistrukturerade intervjuer, vilket innebär att det lämnades yta för utveckling av vissa frågor 

mer än andra beroende på svaren som respondenterna bidrog med. Detta för att öka chanserna 

att kunna ge insyn inom de intresseområden som, enligt respondenterna, ger intryck av att 

vara unika faktorer. 

 

3.5 ANALYSMETOD 

 

För att kunna besvara frågeställningen krävs det en analys och startpunkten för denna utgörs 

av kodning då det är en av de viktigaste processerna i genomförandet av en kvalitativ studie 

(Bryman & Bell, 2013, s. 587). Kodningen struktureras utefter analysmodellen och baseras på 

transkriberingen av intervjuerna då insamlad data bryts ner i hanterbara enheter. Dessa läggs 

sedan i olika kategorier utefter de valda teorierna i arbetet för att kunna söka efter och 

identifiera mönster. Teorin utgör en god grund som hjälper till med att organisera arbetet och 
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vägleda fallstudier genom analysen (Yin, 2003) speciellt då analysmodellen innehåller 

teoretiska begrepp som har baserats på flera vetenskapliga artiklar för att stärka resonemanget, 

detta för att undvika att begreppen beskrivs endast ur ett perspektiv. Kategorierna utgör 

därmed det som analysen ska behandla, för att förenkla detta består dessa kategorier av en 

uppdelning av teorierna som i tidigare delar av arbetet har benämnts som den digitala 

aspekten och den internationella aspekten (se Figur 1). Vidare underkategoriseras dessa med 

studiens valda teorier som sammanställts i analysmodellen, det vill säga digitala kanaler och 

integrerad marknadskommunikation för den digitala aspekten medan interkulturell 

kommunikation och standardisering kontra anpassning står för den internationella aspekten 

för att ytterligare förenkla kodningen. Detta då det blir mer hanterbart ju mer insamlad data 

bryts ner samt att den lägger upp en tydlig struktur för analysen. Ett exempel kan vara att 

någon av respondenterna har talat om hur de är måna om att lägga upp samma information om 

företaget på alla deras digitala kanaler, i detta fall platsar detta in i kategorin integrerad 

marknadskommunikation. Ett annat exempel kan vara att någon av respondenterna talar om 

utmaningar kring deras kommunikation med en mångkulturell målgrupp, i detta fall platsar 

detta in i kategorin interkulturell kommunikation. Vidare är företagen separerade i empirin för 

att det ska förenkla för läsaren att överblicka de olika sätt som internationella nischföretag 

tillämpar sin digitala marknadskommunikation. Dessa sammanställs sedan i analysen och slås 

ihop med diskussionen samt kompletteras med tabeller för att förtydliga innehållet. 

Genomgående i arbetet kommer B2C och B2B perspektiven benämnas företagskunder och 

konsumenter då det är dessa som kommunikationen riktas mot.  

 

 

  



 
 

25 
 

4. EMPIRI 

 
Detta kapitel syftar till att skildra verkligheten som denna studie har som avsikt att 

undersöka. Vidare fungerar kapitlet som ett fundament för kommande analys, vilket belyser 

vikten av en redogörelse för genomförandet av insamlad data som i denna studie utgjorts av 

intervjuer. Kapitlet delas upp företagsvis där varje företag utgår från en företagsbeskrivning 

och övergripande bild av deras marknadsföringsstrategi för att sedan utmynna i den digitala 

och internationella aspekten av undersökningen. 

 

4.1 NYA MIX WELL AB 

 

Nya Mix Well är ett internationellt nischföretag inom glutenbranschen som grundades år 1999 

och har successivt expanderat via export till flera länder där deras produkter idag brukas. 

Företagets nisch består av dess portfölj av glutenfria produkter där både konsumenter och 

företagskunder har möjlighet att vidareutveckla produkten efter egna behov. Produkterna 

utgörs av mjöl, brödmixer, bakmixer samt pannkaks- och våffelmixer, till företagskunder säljs 

dessa produkter i större volymer med tanke på att det skiljer sig åt bearbetningsmässigt. Nya 

Mix Wells målgrupp på konsumentsidan består av glutenintoleranta samt hälsofokuserade 

personer, målgruppen på företagssidan utgörs av industrier, grossister och bagerier. Företaget 

har en ostrukturerad marknadsföringsstrategi då de har ett spontant förhållningssätt till 

marknadsföringsaktiviteter som riktas till både befintliga och nya konsumenter och 

företagskunder. Det de har gjort hittills är att annonsera i branschtidningar där de har satsat på 

att exponeras för relevanta företagskunder. Nya Mix Well har även gjort enstaka aktiviteter på 

Facebook, såsom sponsrade inlägg mot konsumenter, utskick till dessa via E-post och gått ut 

med rabattkuponger i butik. Vidare samarbetar företaget med säljbolag mot detaljhandeln för 

att öka exponeringen gentemot konsumenter. De ställer även ut på mässor med olika 

inriktningar (glutenfritt, ekologiskt etc.) i både Sverige och utlandet där syftet är att 

kommunicera produkten och vara synliga för både konsumenter och företagskunder. 

(Berggren, 2016) 

 

4.1.1 DEN DIGITALA ASPEKTEN  

 

Nya Mix Well använder sin officiella hemsida, Facebook, Instagram och E-post för att 

kommunicera med konsumenter och företagskunder. Företaget satsar även på sökannonsering 

för att försöka få in fler konsumenter till E-handeln. Denna typ av aktivitet används även 

gentemot företagskunder i bland annat Tyskland, dock inte i samma utsträckning som 

gentemot konsumenter. Nya Mix Wells aktiviteter på de digitala kanalerna är sporadiskt, 

ingen konkret planering har legat till grund för dessa aktiviteter och deras kanalval grundar 

sig inte i något särskilt. Meningen bakom användningen av dessa kanaler är att interagera mer 

med sina kunder, genom att förse kunderna med produktinformation och komplettera dessa 

med recept och tips. Instagram är den plattform som Nya Mix Well är minst aktiva på. 
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Företagets kärnvärden som de kommunicerar utåt är smakrikt, traditionellt och hembakat 

vilket har resulterat i företagets slogan “gott utan gluten”. Dessa kärnvärden kommuniceras 

främst genom produkternas förpackning, företaget delar även recept och tips på Facebook 

samt den officiella hemsidan, i syfte att spegla kärnvärdena. Till företagskunderna 

kommunicerar företaget sina kärnvärden genom att istället dela recept i samband med 

faktureringar vilket upplevs enklare att administrera. Budskapet som företaget vill 

kommunicera grundar sig i företagets kärnvärden. Företaget visar medvetenhet om att deras 

image kan påverkas av budskapet de försöker framföra då människor har olika uppfattningar 

om vad ett välutformat budskap är. Nya Mix Well har på den senaste tiden satsat mer på att 

framställa en enhetlig bild av företaget genom att lansera en ny hemsida, ta fram en ny 

produktförpackning och inneha samma utseende på informationsmaterial. Vad gäller det fria 

flödet av kommunikation på de sociala medierna besvarar företaget sina kunder i den mån de 

kan. De tillrättavisar inte någon eller motarbetar kommunikationen och därmed stiftas inga 

regler för användningen av dessa kanaler, istället accepterar de att människor har olika åsikter 

och strävar efter att reda ut saker med konkret fakta. (Berggren, 2016)  

 

Nya Mix Well riktar främst sin kommunikation på digitala kanaler mot konsumenter för att de 

resonerar att alla företagare är konsumenter i något skede. Dessutom anses kundbearbetning 

av företagskunder på en mässa vara betydligt billigare och mer effektiv än sociala medier. 

Aktiviteter på digitala kanaler handlar mer om att bygga relationer med konsumentmarknaden 

som inte riktigt går att förutse resultaten på och det är därför som det inte läggs någon stor 

satsning på detta. I övrigt utvärderar inte företaget sina aktiviteter på de digitala kanaler som 

de använder sig av. Vid tillämpandet av sökannonsering på Google genereras resultaten per 

automatik då detta utförs under vissa specifika kampanjperioder och om försäljningen ökar 

under dessa perioder kopplas det till denna annonsering. Vidare fungerar det även bra med 

utskick via E-post där rabattkuponger utdelas som tydligt visar på stimulering till 

konsumenternas köp på E-handeln. (Berggren, 2016) 

 

4.1.2 DEN INTERNATIONELLA ASPEKTEN 

 

Nya Mix Well påbörjade sin etablering på internationella marknader ett år efter start då den 

svenska marknaden ansågs vara liten eftersom det var svårt att konkurrera mot de större 

aktörerna. Med tiden har expansionsmöjligheterna ökat och idag är företaget verksamma i 

Sverige, Norge, Finland, Danmark, Tyskland och Holland. En utmaning i att vara verksam på 

en internationell marknad har varit att det är svårare att interagera med både konsumenter och 

företagskunder, i utlandet. Företaget är beroende av företagskunderna som finns på de olika 

nationella marknaderna för att få assistans med att kommunicera med konsumenterna. 

Företagskunderna utformar sin egen struktur över hur de vill förmedla ett budskap och Nya 

Mix Well är endast en produkt hos de olika företagskunderna, vilket gör det svårare för de att 

styra kommunikationen på de olika nationella marknaderna. Därmed samarbetar de med E-

handelsgrossister för att med deras assistans kunna förmedla ett attraktivt budskap kring det 

egna varumärket. Dock handlar detta om att utforma aktiviteter på företagskundernas 
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hemsidor snarare än att arbeta närmare med de egna digitala kanalerna för att anpassa dessa 

lokalt. (Berggren, 2016) 

 

Företagets digitala kanaler är inte språkligt anpassade till de olika nationella marknaderna 

som företaget är aktiva på. Detta grundar sig i deras uppfattning om att de nordiska länderna 

klarar av att förstå sig på det svenska språket. Vad gäller den interkulturella kommunikationen 

kan det uppstå komplikationer i form av att människor inte har samma syn på saker och därför 

uppstår det missuppfattningar. Ett exempel på detta är att det i Norden är vanligt med en 

glutenfri kost som är baserat på vetestärkelse, medan kosten i södra Europa är baserad på 

naturligt glutenfria produkter utan vetestärkelse. Därmed är det viktigt att tänka på att vara 

saklig och informativ när kommunikationen når en mångkulturell marknad. För konsumenter 

är faktorer såsom pris och produkt av värde för köpet, det som går att göra då är att ha en 

dialog via sociala medier med konsumenterna. För företagskunder är det viktigare med 

aspekter såsom funktionaliteten av produkten i olika industriella maskiner, mängden som 

behövs för att bidra till lönsamhet samt ledtider. Därmed har Nya Mix Well en mer personlig 

och relationskapande kontakt med företagskunder där de finner varandra via Internet eller 

mässor och hör av sig via E-post eller telefon. Nya Mix Well delar upp sin målgrupp i olika 

segment genom att se över försäljningen på marknaderna som de är aktiva inom. Företaget 

delar då in målgruppen efter länder och om de är E-handelskunder, dagligvaruhandelskunder, 

apotekskunder, bagerikunder etc. Vid denna indelning tar företaget hänsyn till behoven hos de 

olika kundgrupperna. (Berggren, 2016) 

 

4.2 DOMAINE WINES  

 

Domaine Wines grundades år 1998 och är en av de största vinimportörerna i den svenska och 

finska vinbranschen. Företagets produkter återfinns på bland annat Systembolaget och 

restauranger. De producerar även eget vin i samarbete med vingårdar i Toscana som är 

kontrakterade. (DomaineWines, u.å.) Domaine Wines nisch utgörs av att företaget arbetar 

unikt uteslutande med vin medan de flesta andra importörer tenderar att arbeta med en större 

produktportfölj där de inkluderar exempelvis starksprit. Företagets målgrupp på 

konsumentsidan består av personer mellan 25-70 år som köper vin ifrån Systembolaget, och 

på företagssidan är målgruppen begränsad till främst Systembolaget men även tax-free 

butiker, grossister och restauranger. Anledningen till att målgruppen på företagssidan är 

begränsad har att göra med att företaget är verksamma på en monopolmarknad och behöver 

hålla sig till vissa regleringar. Domaine Wines har en strukturerad marknadsföringsstrategi då 

företaget strävar efter att vara korrekta i sin kommunikation samt att de förhåller sig till de 

lagar som gäller för deras verksamhet, därmed utförs det inte särskilt mycket externa 

marknadsföringsaktiviteter. De aktiviteter som däremot utförs visar sig mest internt i form av 

utbildningar för att nyttja branschens kompetens, detta för att företagets externa 

kommunikation med konsumenter och företagskunder inte ska brista lagligt sett, vid behov 

används även en jurist för att assistera i marknadsföringsfrågor. Inom den bransch som 

företaget befinner sig i, är de personliga mötena med företagskunder betydande och dessa 

möten tar oftast plats vid vinmässor runtom i världen. Marknadsföringsstrategin gentemot 
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företagskunder styrs även av Systembolaget och dess offertförfrågningar på drycker från olika 

länder. Vidare fokuserar företaget på att nå ut till både befintliga och nya kunder med sin 

kommunikation. (Anonym, 2016)  

 

4.2.1 DEN DIGITALA ASPEKTEN 

 

Domaine Wines använder sig av deras officiella hemsida och Facebook för att kommunicera 

med konsumenter, företagskunder och journalister. Den officiella hemsidan fungerar som ett 

visitkort som tillhandahåller kunderna med information om företaget. Företaget menar att 

lagar begränsar dem från att införa någon typ av E-handel eller blogg där de kan förmedla tips 

till sina kunder. Detta bland annat då de inte får uttrycka sig säljande på offentliga 

plattformar. (Anonym, 2016) Vid en närmare observation framkom det att Domaine Wines 

även bedriver en digital vinklubb där de förser konsumenter med råd om mat och vin som 

ingår i företagets sortiment. Denna klubb omfattar medlemstidningar, digitala erbjudanden till 

vinprovning eller övriga evenemang genom nyhetsbreven. (DomaineWines, u.å.) Vidare har 

företaget även ett Instagram-konto som inte varit aktiv sedan år 2014 (Instagram, 2016). 

Tanken bakom användandet av de digitala kanalerna ligger i att synas men det fria 

kommunikationsflödet är begränsat, då användarna inte får uttrycka sig säljande heller. 

Därmed finns det parametrar som förbjuder vissa (säljande) ord som inte får lov att 

förekomma. Detta är ytterligare ett bevis på hur begränsad och kontrollerad marknaden är, 

vilket gör att Domaine Wines inte kan grunda en stor del av deras marknadsföring i sociala 

medier. Vidare har inte företagets aktiviteter på de digitala kanalerna bidragit till något 

försäljningsresultat. Detta då det är en annorlunda bransch där sortimentet är levande i form 

av att vinet ersätts efter 3 månader - 1 år, därmed blir det inte aktuellt för företaget att 

profilera varumärket genom att finnas på digitala kanaler. Vad gäller kärnvärden vill Domaine 

Wines uppfattas som ett företag som är bra att arbeta med då vinbranschen är riskfylld och det 

finns flertalet saker som kan gå fel. Då de strävar efter att utforma en enkel och förståelig 

officiell hemsida, är det betydande att de anställda speglar dessa egenskaper vid till exempel 

personliga möten med företagskunder. Om de inte matchar budskapet som de kommunicerar 

på de digitala kanalerna med det de står för, kan det orsaka brus i kommunikationen i form av 

att den missuppfattas vilket kan skada företagets image. (Anonym, 2016) 

 

4.2.2 DEN INTERNATIONELLA ASPEKTEN 

 

I dagsläget är Domaine Wines verksamma i flertalet länder i bland annat Europa, Amerika 

och Sydamerika, där de satsar på att bygga långsiktiga relationer med vinproducenterna. Med 

internationaliseringsmöjligheterna menar företaget att den digitala närvaron i världen har ökat 

och blivit starkare, vilket innebär en bättre tillgänglighet av information kring till exempel 

vinleverantörerna. Dock innebär det här även att företaget är noggrannare med sin 

faktagranskning då de menar att det inte alltid är en produktkunnig person som förmedlar 

informationen på Internet. Mot bakgrund av detta är det viktigt att bygga upp ett bra nätverk 

internationellt för att kunna få bättre koll på hur det egentligen ligger till. Domaine Wines 
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arbetar med bildspråk och enkla texter för att göra sig förstådda på den internationella 

marknaden. Till exempel visar de upp produkterna för att deras samarbetspartners ska kunna 

se vilka varumärken de tillhandahåller i sitt sortiment då dessa har en egen 

igenkänningsfaktor. Vikten av att utforma enkla texter grundar sig i att företaget arbetar på 

otaligt många internationella marknader och är i kontakt med företagare på olika nivåer, det 

kan vara allt från vinmakare till marknadsassistenter och då skiljer sig de engelska 

språkkunskaperna bland dessa. Det är även lätthänt att kommunikationen missuppfattas då 

människor har olika referenspunkter och synen på alkohol skiljer sig mellan olika länder. 

Därmed är det svårt att förklara branschen utåt, ett exempel kan vara det speciella med 

monopolmarknader som oftast jämförs med den kanadensiska marknaden för alkohol, vilket 

inte är detsamma som den svenska. Domaine Wines har därmed ett standardiserat innehåll på 

deras kanaler och anpassar endast språket efter de olika marknaderna. Vidare delar de inte 

heller upp deras målgrupp i olika segment. (Anonym, 2016)  

 

4.3 SEMPER AB 

 

Semper är Nordens ledande aktör inom barnmat- och glutenbranschen. Företaget grundades år 

1939. Under år 1942 expanderade företaget och nya produkter började utvecklas vilket ledde 

till att Semper år 1948 lanserade världens första modermjölksersättning som var 

industritillverkad. Sempers nisch utgörs både av deras produktkategori det vill säga barnmat, 

modersmjölksersättning och glutenfritt men även av deras fokus på forskning då de arbetar 

nära med Umeå Universitet och har ett råd av nutritionsexperter som assisterar företaget i att 

framställa produkterna. Sempers målgrupp varierar beroende på produktkategori, för 

barnmaten som är den centrala produkten i företaget består målgruppen på konsumentsidan av 

småbarnsföräldrar med barn från 6 månader upp till 3 år gamla. På företagssidan utgörs 

Sempers målgrupp av dagligvaruhandelskedjor som även är deras främsta försäljningskanal. 

(Hellström, 2016; Semper, u.å.) Semper har en strukturerad marknadsföringsstrategi och 

lägger fokus på nya kunder vid utformandet av denna då de har kort tid med varje befintlig 

konsument på grund av att målgruppens barn växer upp och produkterna blir inte aktuella i 

deras liv längre. Därmed är det viktigt för de att optimera den tiden genom att alltid vara 

närvarande genom mediesatsningar som pågår året om i syfte att rekrytera nya konsumenter. 

Vad gäller företagskunder har Semper ingen specifikt utformad marknadsföringsstrategi som 

riktas endast mot de, utan de aktiviteter som genomförs för konsumenter är öppna för 

företagskunder att ta del av också. (Hellström, 2016) 

 

4.3.1 DEN DIGITALA ASPEKTEN 

 

Semper använder sig av sin officiella hemsida, Facebook och Instagram, men även 

annonsering (banners och reklamfilmer) på YouTube. Valet av kanaler grundar sig i att 

företagets målgrupp är aktiv på dessa digitala plattformar. Målet med dessa kanaler är bland 

annat att uppnå en viss engagemangsnivå, föra en dialog med konsumenterna, förmedla 

företagets budskap samt öka exponeringen. Semper arbetar inte med företagskunder digitalt, 
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utan har en organisation av Key Account Managers som hanterar kontakten med 

företagskunderna. Valet av att vara aktiva på digitala kanaler grundar sig i att företaget är 

beroende av att förse konsumenterna med stöd och kunskap via dessa kanaler. Det är även 

mer kostnadsmässigt effektiv att ha kontakt med målgruppen genom sociala medier än genom 

traditionella medier. Vidare integrerar och samordnar Semper informationsflödet mellan 

företagets intranät och Internet. Dock dras det inte stor användning av detta för att samordna 

kommunikationen mer än vid publicering av pressmeddelanden. Då företaget fortfarande 

tillämpar direktreklam i form av postutskick, uppskattar de att 75-80 % av deras 

marknadsföring grundar sig i digitala kanaler. Vad gäller det fria flödet av kommunikation 

försöker företaget att vara öppna och raka i sina svar. De besvarar inte alla kommentarer, men 

om det handlar om något känsligt försöker de att svara så fort de kan. De tar inte bort 

kommentarer från andra användare, och om någon skulle kommentera något som är olämpligt 

ber de personen att sluta med det annars kan det leda till att dessa användare blir blockerade 

från sidan. Aktiviteterna som Semper har på deras digitala kanaler mäts varje månad genom 

att exempelvis se över statistiken för hur många gånger deras varumärke nämns i sociala 

medier, på så sätt kan de tydliggöra om deras digitala insatser givit resultat samt dra lärdom 

från dem. Ledorden som företaget vill kommunicera är trygghet, öppenhet och nutrition. De 

försöker i samband med dessa ledord, kommunicera sådant som konsumenter vill ta del av, 

till exempel inspiration och recept. Semper är medvetna om att utformningen av deras 

budskap kan påverka deras image, därför arbetar de konstant med att se om något de har 

publicerat har skapat en diskussion och vad det kan bero på. De har även en Content Manager 

som arbetar med att se över sådana aktiviteter. Sempers kommunikation styrs av olika 

lagstiftningar, därmed behöver de säkerställa att det som kommuniceras i deras kanaler är 

lämpligt. Vidare belyses även vikten av att kommunicera enhetligt på samtliga marknader för 

att ge intrycket av ett och samma varumärke. (Hellström, 2016) 
 

4.3.2 DEN INTERNATIONELLA ASPEKTEN  

 

Semper är verksamma i Sverige, Norge, Danmark och Finland, företaget har även 

internationaliserats via export till andra länder. Anledningen till expansionen via 

internationalisering låg i att den svenska barnmatsmarknaden ansågs vara begränsad. 

Marknaden ändras inte om barnafödandet inte ökar, därav var det enda sättet att växa på att 

hitta nya nationella marknader att etablera sig på. Utmaningen i att vara aktiv på den 

internationella marknaden grundar sig i att det finns stora skillnader mellan marknaderna. I 

Norden tenderar företag att anta att det endast finns likheter mellan de nationella marknaderna 

på grund av att den geografiska distansen är kort, men det finns skillnader i bland annat 

prissättning, matvanor och språk. Till exempel i Norge finns det handelsbegränsningar som 

resulterar i att det tillkommer kostnader för produkter som inte producerats i Norge. Semper 

är ett litet bolag som omsätter ca 1 miljard om året och varje produkt som de säljer är små 

volymer jämfört med andra produkter på dagligvaruhandeln. Semper har inga organisationer 

på de andra marknaderna utan de har endast ett par personer på plats. Därmed utgår företaget 

från Sverige då landet är företagets viktigaste marknad som står för 75 % av omsättningen på 
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grund av det höga antalet av konsumenter i Sverige i jämförelse med de övriga nordiska 

länderna där antalet föräldrar är lägre. Detta har bidragit till att det svenska perspektivet styr 

marknadskommunikationen en del då denna utformas i Sverige och tillämpas på de övriga 

nationella marknaderna. Därmed agerar de inte utifrån de lokala marknaderna, däremot 

anpassas språket på dessa marknader. Det är viktigt för Semper att vara sann mot sitt 

varumärke, och samtidigt vara öppen för att anamma olika geografiska skillnader. Det är även 

viktigt att vara konsekvent genom att använda sig av speciella element i marknadsföringen 

som utmärker varumärket från andra, exempel på sådana element kan vara färg, design eller 

form. Vidare segmenterar inte Semper sin marknad då deras målgrupp är för liten för att göra 

det. (Hellström, 2016) 

 

4.4 ISTIKBAL  

 

Istikbal är ett internationellt nischföretag inom möbelbranschen som grundades år 1957 i 

Turkiet. Sedan starten har företaget satsat på att tillhandahålla unik design, kvalitet och med 

tiden har det även blivit viktigare för företaget att producera miljövänliga produkter. 

Företagets nisch ligger i designen samt tillverkningen av möblerna som har inspirerats från 

den turkiska kulturen där familj och gäster står i centrum, därmed är möblerna funktionellt 

utformade för att ge människor möjligheten att underhålla flertalet gäster. Företagets 

målgrupp på konsumentsidan består av personer som söker efter funktionella kvalitetsmöbler 

med en unik design, vilket är det som urskiljer företaget mot andra möbelföretag. Istikbals 

målgrupp på företagssidan utgörs av digitala återförsäljare. Denna målgrupp är snäv då de inte 

är i behov av dessa på samma sätt som konsumenterna med tanke på att varumärket är känt 

över hela världen. Istikbal har en strukturerad marknadsföringsstrategi som grundar sig i den 

digitala närvaron på bland annat sociala medier. Deras marknadsföringsaktiviteter är främst 

digitalt bundna och riktar sig mot konsumenter men är öppen för företagskunder att ta del av 

också. Däremot ställer de ut på olika evenemang där de ämnar nå ut till företagskunder genom 

personlig kontakt. Vidare har dessa marknadsföringsinsatser fokus på nya kunder inom båda 

kundgrupper. (Caglar, 2016) 

 

4.4.1 DEN DIGITALA ASPEKTEN  

 

Istikbal använder sig av Facebook och Instagram för att kommunicera med konsumenter, men 

har även deras officiella hemsida tillgänglig för både konsumenter och företagskunder. För 

tillfället pågår en konstruering av en hemsida som är anpassad till den svenska marknaden för 

att underlätta för de svenska konsumenterna att kunna ta del av informationen. De skickar 

även ut erbjudanden via E-post och SMS samt delar ut broschyrer till konsumenter. Då 

Istikbal är ett företag som är verksam på en internationell marknad, styrs användningen av 

digitala kanaler lokalt i varje land. Målet med användningen av de digitala kanalerna är att 

förse konsumenter och företagskunder med information om företaget och dess produktutbud, 

men även för att dela olika kampanjerbjudanden. Vid inläggsskapande på Facebook har de 

möjligheten att använda sig av publiceringsverktyg där de kan välja vilka som kommer att 
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exponeras för kommunikationen, detta genom att exempelvis dela in användarna efter land 

eller ålder. Valet av kanaler grundar sig i att en stor del av målgruppen är aktiva på dessa 

digitala plattformar och det underlättar kommunikationen med konsumenterna. Då företaget 

är mest aktiva på de sociala medierna, utgör användningen av dessa en stor del av Istikbals 

marknadsföring. Istikbals kärnvärden är kvalitet, funktionalitet och exklusivitet. Dessa 

kärnvärden försöker de kommunicera likvärdigt på de internationella marknaderna då de vill 

att varumärket ska uppfattas på samma sätt över hela världen. Detta för att reducera risken att 

företagets image påverkas negativt. Vad gäller det fria flödet av kommunikation på sociala 

medier strävar företaget efter att hjälpa kunden och utreda frågetecken kring information om 

företaget eller produkten, men om en person skriver något som är stöttande eller kränkande 

väljer de att ta bort den kommentaren då de upplever att detta är det bästa sättet att undvika 

konflikter på. Vidare utvärderar Istikbal även resultaten av deras aktivitet på sociala medier 

och menar att hälften av deras försäljning kommer från konsumenter som har nyttjat en 

kampanj som Istikbal har delat. De märker att en frekvent aktivitet på sociala medier 

attraherar fler konsumenter. (Caglar, 2016) 

 

4.4.2 DEN INTERNATIONELLA ASPEKTEN 

 

Istikbals expansion började i slutet av 1990-talet då de insåg de att det fanns fler möjligheter i 

utlandet, och idag är de aktiva i flertalet länder i bland annat Europa, Asien och Afrika. 

(Caglar, 2016; Istikbal, u.å.) Caglar (2016) har tidigare arbetat för företaget i Turkiet och 

menar att det finns betydande skillnader vad gäller kommunikationen till konsumenter på den 

svenska och den turkiska marknaden. Möblerna som Istikbal säljer har sin inspiration från den 

turkiska kulturen och det kan därmed vara svårt att kommunicera detta till personer från andra 

kulturer. I Turkiet är det en hög efterfrågan på kvalitetsmöbler som är exklusiva och 

funktionella, detta grundar sig i den turkiska livsstilen när det kommer till synen på 

socialisering. I Turkiet värdesätter de umgänget med familj och vänner, därmed är hemmen 

stora till ytan för att människor ska få plats med större möbler som ger dem möjligheten att 

bjuda över fler. På detta sätt skiljer sig Istikbals möbler från andra svenska möbelföretag och 

utformningen av möblerna har en stark koppling till dess ursprung. Med tanke på att kulturen 

i Mellanöstern är snarlik vad gäller gästvänlighet har Istikbal lyckats bra på de marknaderna 

(t.ex. Iran och Egypten). Då det finns komplikationer med att kommunicera ursprunget av 

möblerna, upplever de att det är viktigt att vara tydlig och informativ i kommunikationen samt 

få människor att känna att de kan ta del av den turkiska kulturen genom att köpa möblerna. 

Kommunikationen anpassas efter de olika marknaderna på så sätt att de styrs lokalt och 

anpassas efter språket, däremot strävar de efter att hålla sig till företagets kärnvärden. En 

utmaning i att bedriva verksamheten på en internationell marknad grundar sig i att Turkiet 

inte är EU-medlem vilket har försvårat exporteringsprocessen på det sättet att det kan ta 

längre tid innan konsumenterna får sina varor. Vidare upplever företaget att detta är svårt att 

kommunicera med svenska konsumenter när det kommer till sådana problem då de är snabba 

med att vilja reklamera sina varor eller begära en återbetalning. Men det är lättare att 

förhandla med konsumenter på marknaderna i Mellanöstern då den kundgruppen har mer 
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förståelse för sådana situationer. Dock har detta inte resulterat i någon segmentering av 

marknaden. (Caglar, 2016) 

 

4.5 DON DEVIDA 

 

Don Devida etablerades år 2014 med målet att hjälpa människor i nöd och inspirera 

människor via konst och design (DonDevida, 2015a). Don Devida är ett företag inom 

textilbranschen som säljer ekologiska kläder för att förmedla ett positivt budskap. I dagsläget 

säljer företaget T-shirtar och halsdukar. Företagets nisch beskrivs som spirituellt lagt då 

spiritualismen ligger till grund för hela företagets verksamhet och speglas i allt arbete. Till 

exempel är det spirituella namn på kollektionerna och dolda budskap i klädestrycken. Det som 

ytterligare utgör deras nisch är den ekologiska inriktningen och etiken kring att hjälpa fattiga 

barn. Don Devidas målgrupp på konsumentsidan består av personer som är spirituellt 

medvetna och är mellan åldrarna 19-40. Företaget har dock ännu inte etablerats tillräckligt för 

att ha några företagskunder. Vidare har Don Devida en ostrukturerad marknadsföringsstrategi 

då företaget är i en uppstartsfas och formas efter förutsättningarna på marknaden. Don 

Devidas arbete med välgörenhetsprojekt utgör större delen av deras marknadsföringsstrategi. 

Vidare utgör även produkter gjorda på alpackasiden en del av deras marknadsföringsstrategi 

då det är något som inte finns särskilt mycket av i Europa, vilket gör att dess satsning kommer 

att kunna bidra till att företaget sticker ut från mängden på ett säljfrämjande vis. Fokuset med 

marknadsföringsinsatserna ligger på både befintliga och nya kunder men då företaget inte har 

tillräckligt stor kundbas inriktar de sig mer på att få in nya kunder, detsamma gäller för 

leverantörer och potentiella företagskunder. (Vasquez, 2016) 

 

4.5.1 DEN DIGITALA ASPEKTEN 

 

Don Devida använder sig av sin officiella hemsida, Facebook, Instagram, YouTube, och 

SoundCloud (DonDevida, 2015a). Det som brukar delas på dessa digitala kanaler är bland 

annat uppdateringar kring samarbeten och projekt. Företaget har gemensamma mål för 

användningen av de digitala kanalerna, allt som läggs upp på den ena tenderar att läggas upp 

på de andra också då det inte upplevs finnas någon mening med att splittra på budskapen. 

Kanalvalet har det däremot inte lagts särskilt mycket tanke bakom då de på grund av de 

rådande trenderna i samhället ansågs som ett “måste”. Innehållet på de digitala kanalerna är 

riktad mot både konsumenter, leverantörer och framtida företagskunder då det hänvisas till 

dessa kanaler vid exempelvis kontakt med nya leverantörer. Vidare belyses det att en stor del 

av marknadsföringen grundar sig i aktiviteterna på de digitala kanalerna då Don Devida är ett 

digitalgrundat företag. Vad gäller det fria flödet av kommunikation på sociala medier är detta 

inget som oroar företaget och det förekommer inga regler för användarna av dessa kanaler. 

Användarna får skriva vad de vill så länge det görs med respekt och företaget avstår från att 

rensa bort åsikter. Om det dock skulle förekomma inlägg som är negativt laddade kommer 

dessa att tas bort, men det är inget som hittills har förekommit. (Vasquez, 2016) 
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Resultaten för användningen av kanalerna utvärderas av Don Devida och dessa visar på 

ökandet av det affärsmässiga nätverket och exponering. Uppföljningen visar även på att det, 

som tidigare nämnt, är de personliga inläggen som får störst genombrott och att det är fler 

kvinnor än män som är aktiva på Don Devidas digitala kanaler. Företagets kärnvärden är 

inspiration, kärlek, gemenskap och självförverkligande och dessa har lagt grunden till allt 

arbete och all kommunikation utåt, meningen är att kärnvärdet ska kommuniceras på alla sätt 

som går. Vad gäller att kommunicera ut dessa ord till leverantörer och samarbetspartners visar 

det sig snarare i form av krav som läggs på dessa i form av rättvisa arbetsförhållanden och 

hållbar produktion. Vasquez (2016) hänvisar till den officiella hemsidan där han menar att 

budskapet som grundar sig i namnet “Don Devida” skrivits ut som en dikt och för att förstå 

vad varumärket är byggt på är den texten insiktsfull. Detta då texten är det första som 

Vasquez formulerade innan företaget tog fart. Vidare är uppfattningen att utformningen av 

budskapet är av stor vikt för påverkan av företagets image och därmed försöker de att hålla 

det enhetligt på samtliga digitala kanaler genom att framföra samma inlägg på dem. (Vasquez, 

2016) 

 

4.5.2 DEN INTERNATIONELLA ASPEKTEN 

 

Vad gäller den internationella aspekten valde Don Devida att hålla E-handeln öppen för hela 

världen sedan början då de inte upplevdes finnas någon mening med att begränsa företaget till 

den svenska marknaden. Befintligheten på den internationella marknaden kommer med stora 

möjligheter, men utmaningen ligger i att det inte kommer att duga med att bara sälja 

halsdukar då sortimentet i sådana fall måste breddas ut med andra typer av klädesplagg. 

Vidare anpassar sig inte Don Devida efter de olika nationella marknaderna, språket som 

används på de digitala kanalerna är engelska då Vasquez (2016) antyder att det är ett språk 

som alla kan förstå. På tal om mångkulturella marknader och vad som är viktigt att tänka på i 

det avseendet förklarar Vasquez (2016) att det handlar om att vara sig själv och känna efter 

med hjärtat för att sedan förmedla det utåt, på så sätt är det enkelt att sticka ut från mängden. 

Vidare tilläggs det att det alltid kommer att finnas några som inte gillar det som framförs men 

att det inte går att anpassa sig efter alla. Det förklaras även att små missuppfattningar på de 

olika nationella marknaderna inte är särskilt farligt när ett företag är litet. För Don Devida har 

det förekommit en gång i form av sjalarna som säljs, trots att det inte kommunicerats att dessa 

inte är ekologiska till skillnad från resten av sortimentet hade konsumenterna uppfattat dessa 

som ekologiska och reagerat i efterhand på felinformationen. Det tilläggs att sådana misstag 

kan ordnas genom att gå ut med korrekt information och vara tydliga då detta hittills har 

fungerat bra för företaget. Vad gäller segmentering är det inget som Don Devida fastställt än, 

trots att målgruppen hittills varit 19-40 åriga personer från båda könen har det visat sig att 

alpackahalsdukarna är efterfrågade av personer som sträcker sig upp till 60 årsåldern. Detta 

tyder på att halsdukarna kommer bredda målgruppen åldersmässigt men inga planer på vidare 

segmenteringar återfinns. Leverantörerna däremot segmenteras utefter de produkter som de 

producerar. (Vasquez, 2016) 
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4.6 MY NEWS DESK 

 

My News Desk etablerades år 2003 och är ett företag som är digitalt grundat och riktar sig in 

på PR tjänster. Idén till företaget föddes ur skapandet av en plattform som skulle kunna 

assistera företag i att öka engagemanget hos dess opinionsbildare i form av bloggare och 

journalister. My News Desk samlar sina kunders pressmeddelanden och annat 

marknadsföringsmaterial på ett och samma ställe (Newsroom) för att underlätta hanteringen 

av dessa. Vidare kan all information från Newsroom synkas ihop med kundernas övriga 

digitala kanaler i form av sociala medier. Företagets nisch utgörs av erbjudandet av en unik 

PR-tjänst men även av att de ligger långt fram vad gäller olika typer av programvaror som 

stödjer deras marknadsföringsprocess. (MyNewsDesk, 2016; Sjödin, 2016) Företagets 

målgrupp består endast av företagskunder då det är ett B2B företag och de riktar in sig mot de 

personer som arbetar med kommunikation på företag. My News Desk har en strukturerad 

marknadsföringsstrategi då de bland annat vill utbilda och inspirera befintliga och potentiella 

kunder. Företaget vill lyfta fram fördelarna med att använda sig av ett nyhetsrum hos dem 

samt på vilket sätt deras tjänst kan underlätta kommunikatörens arbetsuppgifter. Därmed 

utgörs större delen av marknadsföringsstrategin i att lyfta tillämpandet av PPC, 

marknadsföring via E-post och innehåll på sociala medier samt PR etc. Företaget fokuserar 

både på att bibehålla befintliga kunder, och har även som strategi att skapa ett intresse hos 

potentiella kunder. (Sjödin, 2016) 

 

4.6.1 DEN DIGITALA ASPEKTEN 

 

Förutom deras officiella hemsida använder My News Desk sig även av Facebook, LinkedIn, 

Twitter, Instagram, Flickr samt E-postmarknadsföring. Företagets kanalval grundar sig i att 

använda sig av de plattformar som ligger i tiden och företaget testar sig fram. Mot bakgrund 

av att My News Desk är ett B2B företag riktas deras digitala aktiviteter ut till endast 

företagskunder. Fokus inom dessa aktiviteter ligger på att försöka skapa ett relevant innehåll 

som går att sprida genom alla de plattformar som de är aktiva på. Detta gäller oavsett om 

företaget har ett fysiskt eller digitalt evenemang, all typ av promotion riktas mot det digitala. 

Det är en stor del av företagets marknadsföring som grundar sig i digitala kanaler då de anser 

att det är där de innehar bäst spridning och det underlättar uppföljning av marknadsinsatser 

vilket är en viktig aspekt av företagets arbete. My News Desk har flertalet interna kärnvärden 

som de arbetar med inom företaget, dock kommuniceras inte dessa utåt utan de hålls avskilda 

från det externa budskapet. Detta budskap grundar sig i inspiration och utbildning till 

företagskunder vilket visar sig i form av storytelling där kunderna själva berättar hur My 

News Desks tjänster har hjälpt dem i deras kommunikationsarbete. Ytterligare sätt att göra 

detta på är att bidra med tips och undersökningar som delas på de digitala kanalerna och som 

ämnar assistera företagskunderna med deras fortsatta arbete. Vad gäller det kommunikativa 

flödet är det inget som My News Desk ämnar kontrollera utan de låter användarna av deras 

digitala plattformar dela med sig av sina åsikter och tankar fritt. Detta då det oftast brukar 
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vara positiv respons som meddelas och det är något som företaget uppmanar till 

engagemangsmässigt. (Sjödin, 2016) 

 

4.6.2 DEN INTERNATIONELLA ASPEKTEN 

 

My News Desk är verksamma i Sverige, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Storbritannien 

och Singapore. Anledningen till att företaget expanderade till internationella marknader var 

att behovet av att på ett smidigt sätt nå ut till rätt personer digitalt inte bara återfanns hos 

företag i Sverige, utan i utlandet också. Då företaget inte är välkänt på den internationella 

marknaden, arbetar de med att bygga en stark närvaro samt bygga upp varumärket. De 

kommunicerar tjänsten på ett annorlunda sätt internationellt då de bland annat inte har en nära 

kontakt med journalister utomlands som bevakar nyheter på samma sätt som de har i Sverige. 

När det kommer till kommunikationen strävar företaget efter att ha ett gemensamt språk på 

samtliga kanaler, för att reducera risken för att kommunikationen ska bli spretig. Däremot 

anpassas språket efter de olika marknaderna då kommunikationen till målgrupperna skiljer sig 

mellan olika länder. Ett exempel på detta är att de i Sverige har möjligheten att skicka 

undersökningar via E-post, medan det i andra länder finns restriktioner på vilka personer de 

får skicka E-post till. Därmed försöker My News Desk att ha ett internationellt 

förhållningssätt vad gäller kommunikationen i den mån som det är möjligt. Företaget 

segmenterar främst målgruppen efter kunder och icke-kunder, men de tar även hänsyn till 

region och titel eller bransch för speciella evenemang eller specifika innehåll på 

kommunikationen. (Sjödin, 2016)  
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5. ANALYS 

 
Detta kapitel analyserar och diskuterar insamlad data med hjälp av den teoretiska 

referensramen i syfte att hitta eventuella likheter och skillnader mellan företagens digitala 

marknadskommunikation. 

 

5.1 INTERNATIONELLA NISCHFÖRETAG 

 

Resultatet av denna studie visar hur vissa internationella nischföretag hanterar sin digitala 

marknadskommunikation. Dessa företag befann sig alla i olika typer av branscher och olika 

typer av faser i sin verksamhet vilket kan ha påverkat resultatet. Detta då respondenterna 

beskriver sin verklighet ur olika perspektiv. Tabell 12 visar att Domaine Wines, Semper, 

Istikbal och My News Desk innehar en strukturerad marknadsföringsstrategi. Detta då 

Domaine Wines styrs av lagar och regleringar inom sin bransch. Semper strävar efter 

främjandet av konsumentkontakten och lägger därmed upp tydliga strategier som bygger på 

de upplagda målen. Istikbal har en tydligt inriktad strategi som bygger på närvaron på sociala 

medier och My News Desk har en tydlig vision för hur de vill nå ut till sina kunder. Dessa 

företag motsätter sig Toften och Hammervolls (2009) teorier kring att internationella 

nischföretag förlitar sig på sin nisch och låter denna utgöra större delen av marknadsföringen 

och dess planerade strategi. Däremot bekräftar Nya Mix Well och Don Devida, Toften och 

Hammervolls (2009) teori då de visar på en ostrukturerad marknadsföringsstrategi som är 

tämligen oplanerad vilket visar sig i ett osäkert tillvägagångssätt.  

 

Vid utformningen av den övergripande marknadsföringsstrategin har Nya Mix Well, Domaine 

Wines, Don Devida och My News Desk både befintliga och nya kunder i åtanke dock lägger 

de alla extra fokus på nya kunder. Semper och Istikbal fokuserar däremot endast på nya 

kunder vid utformandet av sin marknadsföringsstrategi. Detta går emot Toften & 

Hammervolls (2009) teorier kring att internationella nischföretag förlitar sig på sina befintliga 

kunder och deras word-of-mouth för att nå ut till en större kundbas. Duncan & Moriarty 

(1998) menar att fokus borde ligga på befintliga kunder vid utformningen av 

marknadskommunikation då det är mer kostnadseffektivt att satsa på relationsbyggande 

aktiviteter än på transaktionsaspekten genom att fokusera på nya kunder. Däremot förklarar 

Herman (2015) att digitala kanaler är det mest kostnadseffektiva sättet att nå ut till kunder på, 

vilket visar på möjligheten att inte behöva utesluta någon av dessa kundgrupper. Mot 

bakgrund av att Nya Mix Well, Domaine Wines, Don Devida och My News Desk fokuserar 

på både befintliga och nya kunder visar det att dessa företag utnyttjar större delar av de 

digitala kanalernas potential i denna aspekt.  
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Tabell 12. Marknadsföringsstrategi i de olika företagen. 

 

5.2 DEN DIGITALA ASPEKTEN 

 

Samtliga företag använder sig av sina officiella hemsidor, Facebook, Instagram och E-post 

som digitala kanaler. Nya Mix Well använder sig även av sökordsoptimering via Google. 

Semper, Don Devida och My News Desk använder sig av YouTube, och utöver denna kanal 

använder Don Devida sig även av SoundCloud. My News Desk använder sig även av Flickr, 

Twitter och LinkedIn för att kommunicera med sina företagskunder och Istikbal 

kommunicerar även med konsumenter via SMS (se Tabell 13). Samtliga företag menade att 

kommunikationen på de digitala kanalerna var öppen för konsumenter, företagskunder och 

samarbetspartners dock nämnde samtliga företag, förutom My News Desk, att fokuset främst 

låg på konsumenter och att föra en dialog med dessa. Detta motsätter sig Toften och 

Hammervolls (2009) teori om att internationella nischföretag främst fokuserar på sina 

företagskunder i sin kommunikation. Nya Mix Well resonerar även att alla företagare är 

konsumenter i något skede, vilket påminner om Li och Bernoffs (2008, s. 101) perspektiv om 

att det inte är företagen i sig som interagerar med varandra utan det är människorna i 

företagen som gör det. Därmed antas det att även Nya Mix Well antyder att samma 

kommunikativa trender råder för såväl B2C som B2B verksamheten.  

 

Nya Mix Well, Domaine Wines och Istikbal anser även att fysiska möten med företagskunder 

är mer effektiva resultatmässigt, vilket innebär att de inte anpassar aktiviteten på de digitala 

kanalerna efter företagskunder. Då Duncan och Moriarty (1998) talar om vikten att stärka 

relationen med både konsumenter och företagskunder genom sin marknadskommunikation för 

att de kommunikativa insatserna ska bli så kostnadseffektiva som möjligt, tydliggörs det att 

dessa företag inte nyttjar alla möjligheter som de digitala kanalerna förser dem med. 

Aktiviteterna på de samtliga företagens digitala kanaler var främst i produktfrämjande syfte 

där vissa lyfter vikten av att synliggöra sina produkter och dess användning på dessa kanaler. 

Detta antyder att Toften och Hammervolls (2009) teorier kring att internationella nischföretag 

brister i tillämpandet av extern kommunikation i promotionsyfte inte stämmer i dessa fall. 

Dock stämmer Lee et al. (2006) teori kring att digitala kanaler assisterar i att främja företaget 

engagemang för samhällsansvar in på Don Devida som låter denna aspekt utgöra större delar 

av deras digitala marknadskommunikation. 

Marknadsföringsstrategi 

 Strukturerad Ostrukturerad Befintliga 

kunder 

Nya 

kunder 

Nya Mix Well AB  x x x 

Domaine Wines x  x x 

Semper AB x   x 

Istikbal x   x 

Don Devida  x x x 

My News Desk x  x x 
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Tabell 13. Digitala kanaler som används i de olika företagen. 

 

Vidare visade samtliga företag en grundlig förståelse kring för- och nackdelarna med digital 

marknadsföring då dessa företag bland annat talade om de digitala kanalernas påverkan på 

företagets image och den kostnadseffektiva interaktionen med konsumenterna. Även den 

negativa aspekten av det fria flödet av kommunikation diskuterades av samtliga respondenter 

på de deltagande företagen där exempelvis Domaine Wines använde sig av parametrar för att 

undvika förekommandet av olämpliga ord och uttryck. Detta medan Nya Mix Well och 

Semper hanterade det likvärdigt genom att reda ut dispyter med konkret fakta och säga ifrån 

när användare missbrukar öppenheten på något sätt. Dock tar Semper vidare hanteringen av 

olämpligheter genom eventuell blockering av användare om dessa visar på kontinuerlig 

oordning. Istikbal visade på mindre tolerans då de inte har något emot att rensa sidorna på 

olämpliga åsikter som kan vara skadegörande. Don Devida och My News Desk visade på 

motsatsen av detta då de upplever att ju mer öppenhet desto bättre och att åsikter är något som 

inte ska rensas, detta kan däremot bero på att företagen hittills inte stött på något negativt i 

deras kommunikativa flöde på de digitala kanalerna. Då inga av dessa företag hade tydliga 

regler kring användningen av sidorna, minskar de även risken för att användare ska undvika 

att ta del av innehållet på sidorna på grund av att de motsätter sig den begränsade öppenheten 

(Tǎlpǎu, 2014). Vidare visar dessa företagens grundliga förståelse för de digitala kanalernas 

för- och nackdelar, det som Tǎlpǎu (2014) beskriver som en förutsättning för att kunna 

utveckla integrerade marknadsföringsstrategier. Då Domaine Wines, Semper, Istikbal, Don 

Devida och My News Desk utvärderade resultaten av sina kommunikativa insatser på de 

digitala kanalerna, var det enklare för de att anpassa användningen av kanalerna utifrån 

målgruppen vid de tillfällen där de hittat faktorer som de ser ger mer positiv resultat (Gurǎu, 

2008). Detta menar Tarafdar & Zhang (2005/2006) är viktigt, speciellt för den officiella 

hemsidan då det hjälper företagen att möta kundernas förväntningar. Nya Mix Well däremot 

lutade mer åt Broekemier et al. (2015) teorier kring bristen av kunskap för resultatet som 

sociala medier kan ge då de inte vet hur dessa kan utvärderas för att i sin tur kunna se de 

konkreta effekterna som dessa kan bidra med. Detta drar tämligen ner på medvetenheten som 

Digitala Kanaler 

 Nya Mix 

Well 

Domaine 

Wines 

Semper  Istikbal Don 

Devida 

My 

News 

Desk 

Officiell Hemsida x x x x x x 

Facebook x x x x x x 

Instagram x x x x x x 

Flickr      x 

Twitter      x 

LinkedIn      x 

YouTube   x  x x 

SoundCloud     x  

E-post x x x x x x 

SMS    x   
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Nya Mix Well har vad gäller användningen av digitala kanaler. Dock motsätter sig övriga 

företag Broekemier et al. (2015) teori.  

 

I Tabell 14 tydliggörs om företagen tillämpar Gurǎus (2008) huvudsakliga kommunikativa 

synergier och anpassningar av budskapet. Då samtliga företag använder sig av en kombination 

av olika digitala kanaler antyder detta att de tillämpar Gurǎus (2008) första huvudsakliga 

kommunikativa synergi som innefattar integrationen och samordningen av olika 

kommunikationssätt. Detta innebär att dessa företag har en möjlighet att skräddarsy och 

integrera sina budskap då den ökar flexibiliteten av den integrerade kommunikationen. Vidare 

tillämpar samtliga företag förutom Domaine Wines, Gurǎus (2008) andra huvudsakliga 

kommunikativa synergi som innefattar integrationen och samordningen av olika typer av 

information. Detta då de använder sig av en komplex kombination av text, ljud och bilder på 

samtliga digitala kanaler. Gurǎu (2008) menar att detta kan ge företagen möjligheten att 

lättare utforma sitt budskap efter särskild efterfrågan hos målgruppen, dock finns det risker 

med komplexa meddelanden som också kan leda till motsatt effekt. Gurǎus (2008) tredje 

huvudsakliga kommunikativa synergi som innefattar integrationen och samordningen av 

komplexa informationsflöden mellan företagets intranät och Internet tillämpades endast av 

Semper. Detta innebär att resterande företag inte har möjligheten att skapa kunddatabaser i 

syfte att urskilja olika kundsegment samt underlätta samordningen av kampanjer som är 

målgruppsbaserade. Mot bakgrund av detta tydliggörs det att samtliga företag förutom 

Domaine Wines, har goda förutsättningar för att kunna implementera en integrerad 

kommunikationsstrategi då de tillämpar flest synergier (Gurǎu, 2008).  

 

Samtliga företags budskap respekteras och integreras med företagets kärnvärden, vilket 

antyder att samtliga företag tillämpar Gurǎus (2008) första huvudsakliga anpassning av 

budskap. Dock tillämpar Semper och My News Desk även Gurǎus (2008) två sista 

huvudsakliga anpassningar av budskap då de övriga företagen inte har särskilda mål för de 

olika kommunikationskampanjerna och därmed inte anpassar budskapen därefter, samt att de 

inte väljer att anpassa sig efter specifika målgruppsegenskaper vid utformningen av sitt 

budskap. Detta tydliggör att Nya Mix Well, Domaine Wines, Istikbal och Don Devida inte har 

ett tillräckligt integrerat budskap på sina digitala plattformar, vilket kan kopplas med deras 

kanalval då Holm (2006) menar att det krävs att innehåll och form av ett budskap ska vara 

tillräckligt enhetligt för att ett företag ska kunna välja lämpade kanaler. Med detta synliggörs 

varför dessa internationella nischföretag inte grundar sina kanalval i något särskilt. Däremot 

visade det sig att dessa företag använde samma kanaler som de andra företagen (Semper och 

My News Desk) som hade ett enhetligt budskap, vilket kan visa att Holms (2006) tidigare 

nämnda teori inte stämmer i dessa fall. Dock kan det vara så att de valda kanalerna inte är 

lämpade för just de företagen vilket visar på att Holms (2006) teori kan stämma in i dessa fall 

trots allt. 
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Tabell 14. Tillämpandet av Gurǎus (2008) huvudsakliga kommunikativa synergier och 

anpassningar av budskapet i de olika företagen.  

 

5.3 DEN INTERNATIONELLA ASPEKTEN 
 

Samtliga respondenter från deltagande företagen diskuterade kring möjligheter och 

utmaningar som kan frambringas när verksamheten bedrivs på en internationell marknad. Den 

gemensamma nämnaren för Nya Mix Well, Domaine Wines, Semper och My News Desk var 

deras betoning av svårigheten i att interagera med konsumenter, företagskunder och 

samarbetspartners då den främsta barriären beskrevs vara språkmässig. Detta tyder på att 

Arasaratnams (2012) teorier kring vikten av att kunna hantera interkulturell kommunikation 

genom att tyda bland annat språk, värderingar och normer stämmer i dessa fall. Vidare var 

Don Devida och Istikbal de enda som inte betonade språket som en utmaning för den 

interkulturella kommunikationen. I Don Devidas fall kan detta bero på att Vasquez sköter 

tillverkning och projektsamarbeten i Sydamerika. Då han har en latinamerikansk bakgrund 

har han språkkunskaper i spanska, men även svenska och engelska. I Istikbals fall kan det ha 

att göra med att företaget har resurser på plats i varje nationell marknad vilket gör att den 

språkliga barriären reduceras på så vis. Medan de övriga företagen styrs från Sverige och inte 

har någon organisation i de övriga nationella marknaderna. För att kunna hantera 

interkulturell kommunikation krävs det enligt Vuckovic (2008) medvetenhet kring vissa 

nyckelelement, Tabell 15 visar vilka av dessa element företagen visade sig vara medvetna om. 

Samtliga företag visade på medvetenhet kring kultur, vidare visade alla förutom Don Devida 

även medvetenhet kring perception vilket på grund av dess influens av personlighet visar att 

                                                             
1
 Integrationen och samordningen av olika kommunikationssätt. 

2 Integrationen och samordningen av olika typer av information. 
3 Integrationen och samordningen av komplexa informationsflöden mellan företagets intranät och Internet. 
4 Budskapet ska respekteras och integreras med företaget kärnvärden. 
5 Budskapet ska anpassas efter det strategiska och taktiska målen som är uppsatta för kommunikationskampanjen 

som den berör. 
6 Budskapet ska ta hänsyn till de olika specifika egenskaperna som finns hos deras målgrupp och i deras 

kanalval. 

 

Integrerad Marknadskommunikation 

 Nya Mix 

Well 

Domaine 

Wines 

Semper Istikbal Don 

Devida 

My 

News 

Desk 

Synergi 1
1
 x x x x x x 

Synergi 2
2
 x  x x x x 

Synergi 3
3
   x    

Anpassning 

1
4
 

x x x x x x 

Anpassning 

2
5
 

  x   x 

Anpassning 

3
6
 

  x   x 
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företagen även är medvetna om denna faktor. Då Tǎlpǎu (2014) menar att personligheten är 

en påverkansfaktor för det förtroende som kunderna innehar för ett företag, anses detta vara 

en möjlighet för företagen att bearbeta kundförtroendet. Semper och My News Desk visade 

även medvetenhet kring en annan aspekt vilket var kommunikationsstil och detta kan enligt 

Vuckovic (2008) assistera företagen i att uttrycka sig på ett anpassat sätt. Nya Mix Well, 

Semper och Istikbal talade bland annat om livsstil och kostvanor. Benämningen av livsstil och 

kostvanor visar på medvetenhet kring eventuella skillnader i dessa avseenden på de olika 

nationella marknaderna, vilket Cambra-Fierro et al. (2009) menar är viktiga aspekter för 

företag inom matrelaterade branschen att känna till för att kunna segmentera sin marknad. 

Dock är det endast Nya Mix Well och My News Desk som har valt att segmentera och trots 

den tidigare medvetenheten har Nya Mix Well valt att utesluta kulturell segmentering. Sett 

utifrån Cambra-Fierro et al. (2009) teori har detta företag gått miste om möjligheten att öka 

sin konkurrenskraft. Domaine Wines talade om olikheter i referenspunkter och visade även på 

medvetenhet kring roller. Don Devida visade däremot endast på medvetenhet kring den 

kulturella aspekten. Detta visar att företagets respons i sociala kommunikationer inte är fullt 

ut grundat på alla Vuckovics (2008) kommunikativa beteenden som kan vara av värde för 

sammanhanget i syfte att kunna besvara med en respons som blir mottaget på önskat sätt.  

 

Interkulturell Kommunikation 

 Nya 

Mix 

Well 

Domaine 

Wines 

Semper Istikbal Don 

Devida 

My 

News 

Desk 

Kultur x x x x x x 

Perception x x x x   

Roller   x     

Identitet       

Kommunikationsstil   x   x 

Personlighet x x x x   

 

Tabell 15. Företagens medvetenhet kring Vuckovics (2008) nyckelelement för att kunna 

hantera interkulturell kommunikation. 

 

Samtliga företag, förutom Nya Mix Well, försökte hantera den interkulturella 

kommunikationen genom att ha ett anpassat språk på sina digitala kanaler, vare sig det endast 

var engelska eller specifika språkliga anpassningar till de särskilda nationella marknaderna. 

Nya Mix Well var den enda som hade ett helt standardiserat förhållningssätt och förlitade sig 

på sina företagskunder i form av återförsäljare för vidare kommunikativ anpassning. En 

sammanställning av detta illustreras i Tabell 16, vilket visar att alla företag, förutom Istikbal 

och My News Desk, överlag lutar mer åt det standardiserade hållet vad gäller deras aktiviteter 

på digitala kanaler vilket, trots fördelen av att kunna presentera en enhetlig bild av företag, har 

sina nackdelar. Detta då Szymanski et al. (1993) menar att det krävs en del anpassning för att 

insatserna ska ge någon typ av resultat då det inte finns särskilt många marknader som är 

homogena. Även Singh et al. (2005) lyfter vikten av att anpassa innehållet av digitala kanaler 
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till de olika nationella marknaderna genom att ta hänsyn till den kulturella aspekten av 

kommunikation. Med detta tydliggörs det att Nya Mix Well, Domaine Wines, Semper och 

Don Devida inte tillämpar ett tillräckligt anpassat förhållningssätt på de digitala kanalerna för 

att uppnå optimal respons på sina kommunikativa insatser. 

 

Standardisering Kontra Anpassning och Segmentering 

 Nya 

Mix 

Well 

Domaine 

Wines 

Semper Istikbal Don 

Devida 

My News 

Desk 

Standardiserat 

Språk 

x      

Standardiserat 

Innehåll 

x x x  x  

Anpassat 

Språk 

 x x x x x 

Anpassat 

Innehåll 

   x  x 

Segmenterar x     x 

Segmenterar 

Inte 

 x x x x  

 

Tabell 16. Företagens hantering av interkulturell kommunikation genom standardisering, 

anpassning och segmentering.  

 

Nya Mix Well och My News Desk var de företagen bland respondenterna som segmenterade 

sin marknad, och gjorde detta efter land och typ av kund. Vid segmentering tog Nya Mix Well 

hänsyn till faktorer såsom försäljningen samt kundbehovet och My News Desk tog hänsyn till 

de olika innehållen i kommunikationen som förekom på grund av separata evenemang. Enligt 

Baalbaki och Malhotras (1993) teori innebär att de har en blandning av miljömässiga- och 

marknadsföringsaspekter vid segmentering, vilket är en kombination att föredra. Valet av 

segmentering för My News Desk grundade sig i evenemangsinnehållen medan valet av 

segmentering för Nya Mix Well grundade sig i att den svenska marknaden vara begränsad på 

grund av dess storlek och det fanns ett behov av att utöka kundbasen. Nya Mix Well lutar 

därmed åt Toften och Hammervolls (2009) teorier kring att de få internationella nischföretag 

som väljer att segmentera marknaden gör det på grund av begränsningar på den inhemska 

marknaden. Vidare bekräftas även Toften och Hammervolls (2009) teori om att få 

internationella nischföretag segmenterar sin marknad då Domaine Wines, Semper, Istikbal 

och Don Devida inte segmenterade marknaden (se Tabell 16). Detta då Domaine Wines var 

begränsade i sitt urval på grund av monopolmarknaden som de befinner sig på, Semper och 

Istikbal såg inte nyttan i att segmentera. Don Devida menade att det kan komma längre fram 

då de för tillfället befinner sig i en uppstartsfas och behöver fastställa målgruppen innan den 

kan segmenteras.  
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6. SLUTSATS 

 
Detta kapitel inleds med besvarandet av studiens frågeställningar för att avslutningsvis 

besvara arbetets huvudfråga vilket genomförs med analysen som utgångspunkt. Denna 

uppdelning uppstod i syfte att bryta ner frågan i hanterbara enheter för att kunna lyfta de 

olika aspekterna av den digitala marknadskommunikationen. Vidare utmynnar detta i förslag 

på fortsatta studier inom ämnet.  

 

6.1 BESVARANDE AV FRÅGESTÄLLNING  

 

Hur tillämpar internationella nischföretag integrerad marknadskommunikation på sina 

digitala kanaler gentemot konsumenter och företagskunder? 

 

Internationella nischföretag visar på grundlig förståelse av för- och nackdelarna med digital 

marknadsföring och har därmed oftast inga regler för dess användning. Dessa internationella 

nischföretags grundliga förståelse bidrar till en förutsättning för utvecklandet av integrerade 

marknadsföringsstrategier. Vissa av dessa företag följer även upp sina kommunikativa 

insatser på de digitala kanalerna för att utvärdera resultaten vilket gör det enklare att utforma 

målgruppsbaserade inlägg. Då internationella nischföretag integrerar sitt kommunikationssätt 

och de olika typerna av information som de förmedlar utåt, antyder det att vissa har goda 

förutsättningar för implementerandet av en integrerad kommunikationsstrategi. Dock visar 

dessa företag även att de inte anpassar budskapet tillräckligt för att kunna anses redan inneha 

ett integrerat budskap på sina digitala kanaler. 

 

Hur hanterar internationella nischföretag interkulturell kommunikation på sina digitala 

kanaler gentemot konsumenter och företagskunder? 

 

Den främsta utmaningen med att bedriva en internationell verksamhet för internationella 

nischföretag i denna studie, var den språkmässiga barriären vad gäller både B2C och B2B, 

vilket de hanterar genom att anpassa språket på de digitala kanalerna. Vidare visar dessa 

företag även på medvetenhet kring skillnader främst inom aspekter såsom kultur, perception 

och personlighet, men även roller och kommunikationsstil, vilka är av vikt vid hanteringen av 

interkulturell kommunikation i en försäljningskontext. Dock har inte denna medvetenhet 

kommit till användning vid hantering av den interkulturella kommunikationen. 
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Har internationella nischföretag ett standardiserat eller anpassat förhållningssätt vad 

gäller kommunikationen på sina digitala kanaler gentemot konsumenter och 

företagskunder? 

 

Vissa internationella nischföretag anpassar inte sitt budskap på de digitala kanalerna efter de 

olika nationella marknaderna. De har istället ett standardiserat innehåll som är kopplat till 

företagets kärnvärden vilket innebär att de inte tar tillvara på möjligheten att öka sin 

konkurrenskraft. Språket är däremot det enda som anpassas på företagens digitala kanaler, 

detta förhållningssätt gäller både för B2C och B2B. Vidare segmenterar inte de flesta 

internationella nischföretag sin marknad heller, trots att de har tillräckligt goda förutsättningar 

att segmentera sin marknad, kulturellt sett, för att bli mottagna på önskat sätt på de olika 

nationella marknaderna. De få internationella nischföretag som väljer att segmentera sin 

marknad baserar segmenteringen på både miljö- och marknadsföringsaspekter, och gör det 

med såväl konsumenter som företagskunder. 

 

 Huvudfråga: Hur marknadskommunicerar internationella nischföretag digitalt? 

 

Denna studie visar att internationella nischföretag använder sig av sin officiella hemsida, 

sociala medier och sökordsoptimering som digitala kanaler att föra sin 

marknadskommunikation på gentemot konsumenter och företagskunder. Vidare utvecklar 

vissa internationella nischföretag en strukturerad marknadsföringsstrategi då dessa strävar 

efter att främja konsumentkontakten på de digitala kanalerna genom att öka närvaron på 

främst sociala medier, vilket antyder att en stor del av marknadsföringsstrategin grundar sig i 

de digitala kanalerna. Kommunikationen på de digitala kanalerna ämnar nå ut till både nya 

och befintliga kunder, men fokuset ligger främst på nya kunder, vilket grundar sig i att 

antingen bibehålla en stadig kundbas eller utöka denna. Det visar sig även att vissa 

internationella nischföretag främst riktar den digitala marknadskommunikationen till 

konsumenter, detta då kommunikationen med företagskunder oftast utgörs av fysiska möten 

då de anses vara mer effektiva. Detta tydliggör att vissa internationella nischföretag inte 

särskiljer den digitala marknadskommunikationen mellan företagskunder och konsumenter på 

ett avsevärt vis. Det som skiljer marknadskommunikationen åt mellan B2C och B2B är 

därmed det stora fokuset på att nå ut till konsumenter via digitala kanaler medan B2B 

kommunikationen grundar sig mer i fysiska aktiviteter. 

 

Som tidigare nämnt har de fåtal studier som undersökt internationella nischföretag fokuserat 

på ett B2B perspektiv och utgått ifrån industriella företag. Slutsatsen som dras i detta kapitel 

inger förståelse för både internationella nischföretags digitala marknadskommunikation men 

även för hanterandet av denna kommunikation inom B2C och B2B perspektivet samt sett 

utifrån olika företagstyper. Detta visar att denna studie bidragit till att det lagts en grund som 

akademiker kan studera vidare på och som praktiker kan dra nytta av genom att göra sig 

medvetna om nuläget inom internationella nischföretag och digital marknadskommunikation. 
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6.2 FRAMTIDA STUDIER  

 

Studien undersökte hur internationella nischföretag marknadskommunicerar digitalt, detta 

genom att betrakta den digitala och internationella aspekten av kommunikationen. Då digital 

marknadskommunikation är ett brett område, och det hittills funnits fåtal studier som 

undersökt detta område i sin helhet, finns det utrymme att fylla ut fler kunskapsluckor i 

framtida studier. Detsamma gäller för internationella nischföretag. Därmed finns det även en 

möjlighet att studera dessa områden ur olika kontext för att bidra till en större övergripande 

bild av ämnet. Mot bakgrund av att deltagande respondenter i denna studie var få skulle det 

även vara av intresse att utföra en liknande studie med ett större antal respondenter i syfte att 

få mer generaliserbara resultat. Det vore även av intresse att låta denna studie utgöra en grund 

för en kvantitativ studie. Ett intressant sätt att genomföra detta på skulle kunna vara att 

undersöka området utifrån företagskundernas och konsumenternas perspektiv, men främst 

konsumenternas då det inte finns många studier om detta perspektiv inom internationella 

nischföretag. Detta i syfte att få en helhetsbild av båda sidorna av kommunikationen, det vill 

säga sändare och mottagare. Vidare är detta intressant då det finns flertalet teorier som påvisar 

att det finns en distinkt skillnad mellan B2C och B2B verksamheter, vilket därmed utgör en 

bra grund att använda för vidare fördjupning inom området.  
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