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Abstract: 
Denna studie avser att ur en positivistisk ansats analysera hur marknadsförare bättre 
kan nå ut till invandrarbefolkningen, inte minst i anslutning till de större utländska 
högtiderna. Syftet är att försöka få handlarna att förbättra marknadsföringen mot 
denna målgrupp och nå ut med ett budskap som de kan identifiera sig med. 
Undersökningen belyser ur ett nytt, innovativt och explorativt perspektiv de faktorer 
som kan tänkas inverka på marknadsföringen och ägnar särskilt uppmärksamhet åt 
Parsons teori, Homophily teorin och nischmarknadsföring. Undersökningen är 
uppdelad i en förstudie där kontakt tagits med reklambyråer för livsmedelskedjor och 
belyser forskningsproblemet ur deras synvinkel. Huvudstudien genomfördes via en 
enkätundersökning och syftar till att belysa problemet ur målgruppens synvinkel. 
Resultatet påvisar att huvuddelen av marknadsförarna saknade tillräckliga kunskaper 
om invandrargruppen, samtidigt som invandrargruppen visat sig vara mottaglig för 
olika influenser. Därför föreslår vi att marknadsförarna till större del beaktar 
invandrarna som målgrupp i sina framtida kampanjer och i större grad försöker 
tillgodose de behov som de har i egenskap av outnyttjad köpkraft.   
 
Nyckelord: Etnicitet, Homophily Teori, Högtider, Invandrare, Kotler, Konsumentens 
köpprocess, Kultur, Marketing mix, Marknadsföring, Nisch marknadsföring, Parsons 
teori, Positivism, Segment marknadsföring, 
 
 
Abstract: 
This study endeavours to, from a positivist approach, analyse how Swedish marketers 
can better reach out to the minority, immigrant population in regards to the major 
foreign feasts. The purpose is to try to get them to improve their marketing towards 
this audience and reach out to them with a message that the groups in question can 
identify with. Through a new, innovative and explorative approach, the study sheds 
new light on the various factors that might affect the different factors that may affect 
the marketing. Particular consideration is made in regards to Parson’s theory, 
Homophily theory and Niche Marketing. The study is divided into a pre-study where 
contact was initiated with advertising agencies for major Swedish food chains, 
highlighting the research problem from the different advertising agencies point of 
view. The main study was conducted through surveys and aims to highlight the 
problem through the pertinent target group’s point of view. The result demonstrates 
that the lion share of marketers lacked sufficient knowledge about the immigrant 
group, while the immigrant group proved to be susceptible to various influences. 
Hence this study proposes that the marketers ought to consider the immigrant group 
in their future campaigns to a greater extent than they have done, and that they 
should make greater efforts to try to match the needs of the immigrant group. As it is 
now, this group is essentially all but an untapped resource of considerable 
purchasing power.  
 
Keywords: Consumer Purchase Behaviour, Culture, Ethnicity, Feasts, Homophily 
Theory, Immigrants, Kotler, Marketing Mix, Marketing, Niche Marketing, Parson’s 
Theory, Positivism, Segment Marketing 
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1. Introduktion 
 

I introduktionsavsnittet förs resonemang kring problematikens ursprung 
och hur det påverkar konsumenter såväl som marknadsförare. Under 
detta avsnitt tydliggörs vad som avses med en del av de nyckelbegrepp 
som används genomgående i studien, samt de avgränsningar som gjorts 
samt hur den akademiska debatten sett ut rörande ämnet. Vidare 
definieras även studiens syfte, forskningsfråga och avsedda 
forskningsbidrag.     

 

1.1: Inledning 
Sverige har på senare år tagit steget mot att bli alltmer mångkulturellt i takt med att 
invandringen till landet ökat. Idag har mellan 1,5-1,9 miljoner av Sveriges befolkning 
invandrarbakgrund. En naturlig konsekvens av detta är att marknaden blivit allt mer 
diversifierad allteftersom människor får andra intressen av varor och tjänster än det 
som hittills betraktats som ”typiskt svenskt”. Med invandringen kommer även 
förändrade vanor gällande inköp av livsmedel. Invandrare för med sig en egen kultur 
samtidigt som infödda svenskar får upp ögonen för ny mat och nya traditioner. Just 
livsmedel är någonting som tveklöst konsumeras mest och oftast av människor i den 
moderna, civiliserade världen. I en rapport över invandrares köpkraft har det dessutom 
visat sig att den är väldigt påtaglig och kommer att växa lavinartat de närmaste 
kommande åren.1 
 
Trots detta återspeglas inte denna utveckling i någon större utsträckning hos de 
svenska marknadsförarna i gemen. Det talas förvisso om vikten av att integrera 
invandrare i det svenska samhället men trots detta förbises invandrare som målgrupp 
för företagens varor och tjänster. Framförallt är det invandrarnas högtider som 
förbises av de stora livsmedelskedjorna. Detta leder till att invandrarna väljer att 
antingen importera de varor som den lokala livsmedelskedjan inte kan tillhandahålla, 
eller vänder sig till en livsmedelsbutik som specialiserat sig på import från just de 
berörda länderna. Naturligtvis leder detta till ett stort potentiellt bortfall för de stora 
livsmedelsbutikerna som då inte kan tillgodogöra sig denna intäkt. Tidigare studier 
pekar på att det endast är en fjärdedel av tillfrågade svenska företag som ens beaktar 
aspekter som kön, ålder och etnicitet i sin marknadsföring.2   
 
På senare år har många livsmedelskedjor, som exempelvis Coop och ICA, rönt stora 
framgångar med olika populära reklamfilmskampanjer som visats på TV. Emellertid 
riktar sig reklamen alltjämt mot den traditionella svenska marknaden allt medan 
invandrargrupperna får se sina varuintressen gå obemärkta förbi i reklamfilmerna. Det 
märks framförallt kring olika typer av religiösa och sekulära högtider, som till 
exempel det kinesiska nyåret, Ramadan, Rosh hashana, St. George’s Day, den 
Ortodoxa julen, Chanukka etc.  
 
                                                 
1 B. Fahimi & A. Fridholm, Den mångkulturella marknaden: En studie av invandrares köpkraft. 
Stockholm: Timbro, 2004 
2 G. Nilsson Fagerlind, Rapport från Svenskt Näringsliv, En mångfaldig marknad – hur matchar vi nya 
målgrupper?. 2001 
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En relevant fråga är således hur det kommer sig att marknadsförarna konsekvent 
missar att marknadsföra sig gentemot dessa grupper? Är det ett förbiseende eller en 
medveten strategi? Vilka problem stöter reklambyråerna på när de ska lansera olika 
sorter av reklamkampanjer? 
 

1.2: Historisk bakgrund 
Under 1960- och 1970- talen ökade invandringen till Europa och USA. Immigranterna 
var för de mesta ej från Europa. I Europa kom de flesta från Nordamerika och Asien. 
Detta ledde till att det religiösa landskapet förändrats på viktiga områden. Fram till 
1980-talet fanns det lite eller ingen dokumentation om nya religiösa minoriteternas 
situation i Europa och USA.  En del forskning inriktade sig på ekonomiska och 
politiska aspekter av invandringen.  Dessa lade dock väldigt lite vikt vid den religiösa 
dimensionen. Exempelvis riktade ofta forskare inom islam uppmärksamheten mot 
frågor om etnicitet och kultur och förbisåg religionen.3 
 
Mot slutet av 1980- talet kom spänningen mellan religiös identitet, sekularisering och 
privatisering upp till ytan i Europa, särskilt i förhållande till islam. De blev då tydligt 
att många icke-européer inte flyttade tillbaka till sina hemländer, som man förväntat 
sig. Invandrarnas barn blev vuxna och kom ut på arbetsmarknaden. Detta bidrog till 
ett ökat medvetande om att det fanns en religiös faktor i de sociala och politiska 
processer som hänger ihop med invandring och minoriteter. Därmed började också 
forskare att visa ett ökande intresse för tillväxten i de religioner som följde med 
invandringen. Religionen har fått en ökad betydelse som ett resultat av migration. Att 
lära sig den religiösa ideologin blir viktig för att hitta en form av tillhörighet. 
Religionen spelar i många fall en roll i en grupps försök att bevara sin kulturella och 
språkliga identitet.  
 

1.3 Definitioner  

1.3.1: Invandrare 
Det ska tillstås att begreppet ”invandrare” inte är helt enkelt att definiera. Skälet är 
helt enkelt att det inte finns någon generell definition och ordet i sig har fått en 
mångtydig innebörd. Ett problem som detta leder till är att begreppet måste definieras 
varje gång det används.4 SCB definierar det emellertid som en person vars bägge 
föräldrar är födda i utlandet.5 Det ska i sammanhanget poängteras att 
Kulturdepartementet har en annan tolkning där de anser att det räcker med att endast 
ha en förälder som är född utomlands, dock använder de inte begreppet ”invandrare” 
utan istället terminologin ”personer med utländsk bakgrund”. Det är anledningen till 
att de officiella siffrorna kring invandrarantalet i Sverige varierar så kraftigt. 
 
En etnisk grupp kan definieras som en grupp av människor med gemensamt ursprung. 
Det är i svensk lag förbjudet att registrera personuppgifter som avslöjar en människas 

                                                 
3 T. Eriksen & T. Sörheim. Kulturforskjeller i praksis.  Oslo: Ad notam Gyldendal, 1994 
4 SCB, Tabeller över Sveriges befolkning 2004. Befolknings och välfärdsstatistik., 2005, s. 386 
5 SCB, Personer med utländsk bakgrund: Riktlinjer för redovisning i statistiken. Meddelanden i 
samordningsfrågor för Sveriges officiella statistik, 2002. 
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etniska ursprung.6 Däremot är det fullt tillåtet att behandla sådana uppgifter om den 
registrerade lämnar sitt uttryckliga samtycke, vilket kan ställas mot Förenta Staternas 
och Eurostats rekommendation. Denna säger nämligen att människor är fria att själva 
deklarera till vilken etnisk grupp och/eller till vilken nationell grupp de anser sig 
tillhöra.7 Mot bakgrund av detta har respondenterna i denna undersökning själva varit 
fria att bestämma vilken etnisk och/eller vilken nationell grupp de anser sig tillhöra. 
 

1.3.2: Kultur 
Lyvall, Aru & Wictor argumenterar för att det för de flesta är en ganska klar 
uppdelning av kultur. dels i de skapande konsterna, dvs. konst, litteratur, musik 
(finkultur), dels i vad som utmärker människors inom en viss kultur.8 Begreppet 
kultur används även för att förklara människors vanor vad gäller kläder, ceremonier 
eller mattraditioner. Kulturen påverkar således även människors värderingar, 
kroppsspråk och sätt att förhålla sig till kunskap.  
 
Det går även att beskriva kultur som ett sätt att gemensamt lösa problem. På så sätt 
uppstår gemensamma tänkesätt och beteendemönster hos gruppen. Kultur omfattar 
vad ett folk tänker, säger, gör och tillverkar, dess seder och bruk, men också dess 
språk, konst, känslor och värderingar. Det har argumenterats för att kultur inte är 
något som är medfött, utan snarare något som är inlärt genom att växa upp i ett 
samhälle.9 Genom att dela erfarenheter, tankar och föreställningar känner man att man 
tillhör en gemensam grupp. Grovhugget kan det förklaras som att kulturen ger 
människan en social trygghet, vilket skapar en typ av ”vi”- känsla, eftersom 
individerna då har gemensam historia och gemensamma rötter. 
 

1.3.3: Etnicitet 
Debatten om etnicitet präglas av olika perspektiv där huvudskiljelinjen går mellan 
essentialistiska och instrumentella teorier. De essentialistiska synsättet definierar en 
etnisk grupp utifrån dess gemensamma historia och kultur. De är alltså enligt dessa 
innehållet i kulturen, format av historien som skiljer en etnisk grupp från en annan. 
Även om denna grupp är bred finns det en tendens inom denna riktning att anse 
etnicitet som något naturgivet och stabilt.  
 
Instrumentalteori betonar den socialt konstruerade aspekten av etnicitet. Enligt denna 
grupp ses etnicitet som en social, politisk och kulturell resurs för olika intresse och 
socialgrupper.10 Det finns oändligt många teorier om faktorer som definierar en etnisk 
grupp. Trots olikheterna mellan instrumentiellt och essentialiskt synsätt på etnicitet 
har båda dessa religioner som en gemensam påverkande faktor. Denna teori kan stärka 
förståelsen för studiens fokusering på religionernas högtider.  
 
En annan i sammanhanget relevant fråga är huruvida det går att generalisera efter 
etnicitet som variabel, och om det ens är eftersträvansvärt. Det är viktigt att komma 
ihåg att generaliseringar använts flitigt i den här typen av undersökningar och vissa 
                                                 
6 §13, PUL 1998:204 
7 SCB, 2002, s. 19 
8 A-C. Lyvall, A-S. Aru & I. Wictor. Internationell ekonomi, Malmö: Gleerup, 2004 
9 Ibid.,  
10 I. Furseth & P. Repstad, Religionssociologi, Liber, 2005 
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skulle nästan hävda att det är ett krav för dess genomförbarhet.11 Det är förvisso sant 
att en viss etnisk grupp kan ha preferenser/köpvanor som är mer framträdande än hos 
andra grupper. Samtidigt ska man komma ihåg att bara för att en viss grupp är 
överrepresenterad i ett visst handlingsmönster så betyder inte det på något sätt att det 
är representativt för alla individer inom den gruppen. Likaledes hjälper 
generaliseringar, där de går att göra, akademiker att arbeta med aggregerade storheter. 
I en tidigare studie av Lewis framgår det att generaliseringar om nationella 
karaktärsdrag sällan stämmer in på individer.12 Däremot stämmer de ofta in på ett 
större antal medlemmar av en viss kultur. Detta är någonting som även Hofstede har 
anammat då han nämner de centrala tendenserna som finns inom vissa olika länder.13 
Kort sagt finns det inte någon genomsnittsperson, däremot finns det genomsnittliga 
tendenser inom en viss kultur, och på den grunden är generaliseringar högst 
tillämpbara. De beskriver nämligen inte individer, utan sociala system.   
 

1.4: Avgränsningar 
Kulturdepartementet tolkar personer med utländsk bakgrund som att det räcker med 
att endast ha en förälder som är född utomlands, dock använder de inte begreppet 
”invandrare” utan använder istället terminologin ”personer med utländsk bakgrund” 
Denna definition kan således utläsas som att det enbart är individer som har minst en 
förälders som är född utomlands som kvalificeras som undersökningsobjekt inom 
ramen för denna studie.  
 
I denna undersökning har ingen avgränsning gjorts beträffande specifikt 
ursprungsland vid val av respondenter. Skälet till detta är att det vore kontraproduktivt 
och skulle motarbeta uppsatsens explorativa utformning, där syftet inte är att finna 
några regelbundenheter eller mönster hos en viss etnisk grupp. Istället handlar denna 
uppsats om att försöka förstå vilka tendenser det är som finns hos olika potentiella 
minoritetskunder.  
 
Denna studie har valt att avgränsa sig till tre olika intervjuer hos marknadsförarna för 
de tre största livsmedelskedjorna i Sverige. Detta urval kan i sin tur betraktas som fullt 
jämförbart då det sedan tidigare finns forskning som stödjer premissen att subjekt, 
oavsett omfång, är jämförbara så länge de agerar utifrån samma 
förutsättningar/situation.14 Detta stämmer i allra högsta grad i denna situation 
eftersom problemet i sig är vida spritt och allmänt förekommande, vilket innebär att 
samtliga stora livsmedelskedjor drabbas i någon utsträckning. Skälet till att just tre 
intervjuer hos tre olika respondenter valts, är för att en erforderlig triangulering 
mellan subjekten ska kunna uppnås, det vill säga att fler infallsvinklar ges så att 
studien inte blir alltför ensidig och förlitar sig helt på en enda källa. De 

                                                 
11 R. Gesteland, Cross-Cultural Business Behavior – Negotiating, Selling, Sourcing and Managing 
Across Cultures. Copenhagen Business School Press, 2005 
12 R. Lewis, När kulturer krockar: Arbeta och verka över gränserna. Stockholm: Svenska Förlaget 
liv och ledarskap AB, 1996, s. 9 
13 G. Hofstede, Organisationer och kulturer: Om interkulturell förståelse. Lund: Studentlitteratur, 
1991, s. 314 
14 J. Bell & T. Dexter, “Using Multilevel Models to Assess the Comparability of Examinations”, arbete 
presenterat vid Fifth International Conference on Social Science Methodology, Cambridge, October 3 – 
6, 2000 
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livsmedelskedjor vars marknadsförare intervjuades var: Coop, Vi och Willys.15 16 17 
Dessa valdes var för att de är butiker som är väl representerade runt omkring hela 
Stockholmsområdet och som ofta finns representerade bland invandrartäta områden. 
Dessutom har dessa butiker uttryckt en avsikt att bredda sitt sortiment och beakta 
invandrarna som kundgrupp. Som kommer att avhandlas vidare under avsnitt 1.7 och 
1.8, är denna studies huvudsakliga syfte just att undersöka hur marknadsförare bättre 
kan nå ut till invandrargrupperna, varför de ter sig vara lämpliga butiker att inkludera i 
denna undersökning   
 
Det ska samtidigt poängteras att de resultat och slutsatser som presenteras i denna 
undersökning enbart är representativa för denna studie. Således bör inga generella 
antaganden göras om hur situationen förhåller sig under andra omständigheter än vad 
som framgått av denna studie. 
  

1.5: Problem 
Idag har ca 17 % av Sveriges befolkning invandrarbakgrund, och det går att skönja en 
tydlig ökning av andelen invandrare de senaste tio åren.18 Trots detta är invandrare 
oftast en bortglömd målgrupp. Förvisso förs det med jämna mellanrum resonemang 
om att invandrare bör anpassa sig och att det är fel att tvinga företagen att anpassa sig 
efter minoriteters behov. Dock är detta ett haltande argument då en av grundpelarna 
inom marknadsföringen handlar om att säljaren ska lära känna kunden och möta 
dennes behov, och detta oavsett om kunden tillhör den ledande majoriteten eller inte. 
Det finns pragmatiska orsaker till detta och det handlar inte nödvändigtvis om att 
säljaren ska ta ett socialt ansvar, utan i slutändan handlar det snarare om att säljaren 
ska lyckas tjäna så mycket pengar som möjligt. En väsentlig del av detta är att 
marknadsföringen bör anpassa sig efter ökningen av invandrare.19 Faktum är att 
företagen har förutsättningar att skaffa sig större konkurrensfördelar ju förr de inser 
vikten av att analysera invandrares preferenser. Ett utmärkt exempel på att denna 
utveckling faktiskt går att genomföra i praktiken finns i USA, där det finns lång 
erfarenhet av etnisk och kulturell mångfald. I samma storlek som etniska 
minoritetsgrupper expanderar och deras disponibla inkomster ökar, utvecklas 
konsumtionen och mediamiljön konstant.20  Det är i dessa grupper som företagen ser 
sina potentiella kunder ur ett mångfaldsperspektiv. Att skapa ett medvetande om 
invandrare som målgrupp är inte nödvändigt bara för att säkra ytterligare framtida 
intäkter utan också för att kunna få till en marknad där stora grupper av individers 
efterfrågan ska kunna tillgodoses21.  
 

                                                 
15 Uppsalanytt ”Världens mat nu även på Coop Konsum”, Uppsalanytt i näringslivet, 2007 
16 I. Kroon, ” Willys lanserar etniskt sortiment”, Axfood pressmeddelande, 2003 
17 M. Thorén & M. Pramfeldt, ”Ramadan får butikerna satsa på nya varor”, Sveriges Radio – Ekot, 4 
november, 2005 
18 Fahimi & Fridholm, 2004 
19 F. Gutiérrez, “Advertising and the Growth of Minority Markets and Media”. Journal of 
Communication Inquiry, Vol. 14, No. 6, 1990, s. 15 
20 W. Lee & C. La Ferle, “Can English Language Media Connect with Ethnic Audience? Ethnic 
Minorities Media use and Representation Perceptions”. Journal of Advertising Research, Vol. 45, No. 
1, 2005, pp. 140-153 
21 G. Pires & J. Stanton, “Ethnic Marketing Ethics”. Journal of Business Ethics, Vol. 36, No. 1-2,  
2002, pp. 111-118 
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1.6: Akademisk debatt 
På många sätt och vis går det att göra dra en liknelse mellan hur företag bör betrakta 
sina invandrarkunder och konstvärlden.22 Man går in i ett konstgalleri där man 
betraktar tavlorna på väggen och känner sig konfunderad av vad de kan tänkas 
föreställa. Efter ett tag dyker kuratorn, eller en guide, upp och berättar mer om 
tavlorna. Han/hon beskriver hur konstnären upplevt sin tillvaro, vilka intressen 
konstnären haft och vad bilderna betyder för konstnären. När denna information 
delgivits känns tavlorna rimligtvis inte lika främmande längre och man kan betrakta 
dem ur ett nytt perspektiv och förstå saker man kanske inte lagt märke till tidigare. 
Den egna osäkerheten har alltså minskat och det blir till och med möjligt att relatera 
till tavlorna. På ett liknande sätt kan samma sak ske inom marknadsföringen, där 
kulturell träning kan hjälpa till att minska den misstro och osäkerhet som finns 
människor emellan och hjälpa personer från skilda kulturer att relatera till varandra. 
På detta sätt kan man tillvarata möjligheten att förbättra kommunikation och förståelse 
dels mellan kulturerna, dels mellan kund och säljare. Säljaren förstår invandrarens 
behov och invandraren känner att utbudet säljaren vill sälja är relevant för 
hans/hennes behov.    
 
I detta avseende förefaller det dessvärre som om reklambyråerna misslyckats, då de 
framförallt tenderar att rikta sina kampanjer mot majoriteten medan minoriteten 
nonchaleras. Även Per Karlströmer, Nordenchef för Western Union, menar till 
exempel att på samma sätt som julen är viktig borde exempelvis även den muslimiska 
högtiden Eid Al-Fitr värdesättas.23 Han menar att för många människor är jul en stor 
konsumtionshelg, vilket även gäller för Eid al- Fitr. Karlströmer anser att 
reklambyråerna gör ett stort misstag då de inte tar hänsyn till denna typ av högtid, 
som i Sverige firas av hundratusentals människor. Högtiden Eid Al-Fitr firas med mat, 
fest och presenter. Konsumenter i olika kulturer kräver olika produkter beroende på 
deras demografiska profil, livsstil och ekonomisk välfärd. Konsumenterna i 
västerländska kulturer kan ha olika typer av behov och mönster när de shoppar än 
konsumenterna i österländska kulturer.24 Även i Storbritannien har 
befolkningsutvecklingen blivit en källa till ökat intresse för marknadsförare, eftersom 
företag har börjat inse vikten av att rikta sina produkter och insatser för reklam mot 
minoritetsgrupper och etniska grupper.25 För att företag i Sverige inte ska missa 
försäljning till kunder med annan etnisk bakgrund gäller enligt Kotler och Kellers 
teorier att ta reda på hur, när och vad dessa konsumerar. De nämner även liksom Best 
hur viktig förståelse om kunderna är. Kotler och Keller utgår från ett köpbeteende 
som grundligare kommer att beskriva i studiens teoridel. Target marketing är en allt 
mer viktig del av marknadsföringsstrategin, särskilt med tanke på den växande 
kulturella mångfalden bland landets befolkning. Forskning har visat att 

                                                 
22 J. Nixon & G. Dawson, “Reason for cross-cultural communication training”. Corporate 
Communications: An International Journal. Vol.7, No. 3. 2002, pp. 184-191 
23 P. Karlströmer, ”Invandrare är en underskattad konsument”, i Svenska Dagbladet, 9 maj, 1997, s. 
408 
24 U. Yucelt, “Product choice in Different Cultures: An empirical Investigation among Turkish 
Consumers”. Journal of international marketing & marketing Research, 2000, Vol. 25, Issue 2, pp. 59-
68 
25 L. Emslie, R. Bent & C. Seaman, “Missed opportunities? Reaching the ethnic consumer market”. 
International Journal of Consumer Studies , Vol. 31, No. 2, 2007, pp. 168-173  
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marknadsförare måste ta hänsyn till non-target marknaden samt målmarknaden.26 
Bättre marknadsföring mot invandrargrupper kan både ge klirr i kassan och öka 
integrationen. Vilket företag har egentligen råd att bortse från 1,7 miljoner 
människor? Trots detta är området fortfarande en vit fläck på många av 
reklambyråernas karta. 
 
Utöver detta finns det även andra studier som påvisat att om konsumenten uppfattar 
säljaren som lik sig själv är det större chans att denna person gör ett köp. Detta är den 
så kallade Homophily teorin, vilken säger att en känsla av etnisk samhörighet ger ett 
ökat förtroende för produkten, och därmed gynnas också försäljningen.27 Teorin 
menar i förlängningen att om konsumenten upplever att personen i reklamen är lik 
honom/henne själv i något avseende så skulle detta ha ett fördelaktigt utfall för den 
personens benägenhet att köpa den varan. Således ger denna teori än mer stöd för 
varför företag borde intressera sig för etnisk mångfald då det skulle kunna hjälpa 
företagen att få ökat förtroende bland minoritetsgrupperna. 
 
Enligt samma teori nämns det att trots att vissa individer tillhör olika minoriteter kan 
samhörighet mellan dessa kännas ändå. Utifrån denna förståelse ter det sig relevant att 
även försöka förstå huruvida det är möjligt att generalisera etniska minoriteter till en 
målgrupp. Med andra ord, kan en marknadsföringsstrategi fungera på alla olika 
etniska minoriteter eller bör dessa ses som olika, specifika målgrupper? En studie som 
talar mot detta är Koeman, som menar att generaliseringar inte borde göras av etniska 
grupper för att få dessa till en homogen grupp. Skälet är att det finns alldeles för 
många olikheter som skiljer sig inom minoriteterna sinsemellan.28 Kotler och Keller 
namnger kriterier som bör uppfyllas för att en grupp ska kunna klassas som ett 
segment. De menar dock att segment kan se olika ut, vilket återkommer senare i 
studien.29 
 
I Sverige finns invandrare uteslutande i reklam där syftet är humoristiskt. I en artikel 
skriven av Karin Torgny menar hon att bara i två procent av undersökta TV-
reklaminslag förekom någon med annan etnisk tillhörighet än svensk.30 Schabloner 
och arketyper används, huvudsakligen i samband med matprodukter. I reklam för 
rispuffar springer asiater omkring i trekantiga hattar och kimonos i ett risfält, 
Sydamerikaner med banditkaraktär får göra reklam för nachochips, dessutom 
förekommer de främst för att representera det icke-svenska, ”de andra”. Visserligen är 
det icke-svenskar som medverkar i denna typ av reklam, samtidigt är det ställt utom 
allt tvivel att den tilltänkta målgruppen inte på något sätt är invandrare, utan att 
personerna i reklamen använts för att framstå som mer ”exotiska”. Således kvarstår 
problematiken där invandrare inte får medverka i reklamfilmer på ett naturligt och 
seriöst vis. 
 

                                                 
26 S. Grier &. A. Brumbaugh, “Noticing Cultural Differences: Ad meanings Created by Target and non-
Target Markets”. Journal of Advertising, Spring, Vol. 28, No. 1, 1999, pp. 79-93 
27 I. Torres, “A tale of two theories: Sympathy or competition?”. Journal of Business Research, Vol. 
60, No. 3, 2007, pp. 197-205 
28 J. Koeman, “Cultural values in commercials: Reaching and representing the multicultural market?”. 
Communications, Vol. 32, No. 2, 2007, pp. 223-253  
29 P. Kotler & K. Keller, Marketing Management (12th Ed.). New Jersey: Prentice Hall, 1994/2006 
30 K. Torgny, “I reklamvärlden är alla svenska vita” i Göteborg- Posten. 28 augusti, 1997, s. 62 
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Till viss del bottnar dessa problem i att det utförts otillräckliga mätningar i ämnet. 
Bland annat har vissa resonemang förts om att det litats för mycket på standardiserade 
mätningar och att marknaden utfört alldeles för få egna undersökningar.31 Detta ska 
ställas i kontrast till exempelvis de mer sofistikerade marknaderna USA och England, 
där annonsör och byråer undersöker marknaden innan de bestämmer målgrupp och 
kommunikationsstrategier. 
 
I Parsons teori (som kommer att avhandlas mer ingående senare i uppsatsen) går det 
att utläsa att de kulturella systemen, däribland religionen, utövar kontroll över 
personligheten, organismen och de olika sociala systemen. Det finns även tidigare 
otaliga studier som betonar födans vikt för kulturen.32 Det kan bland annat sägas att 
maten är bland det sista man överger när man flyttar till ett annat land och beroende 
på var man kommer ifrån är olika tidpunkter på året olika viktiga för konsumtionen.33 
Religionen är således en viktig aspekt i många människors liv och den styr till stor del 
många människors val av mat samt val av övriga produkter. Förvisso finns det idag 
redan ett antal butiker som har utbud som specialanpassats utifrån en viss kultur eller 
minoritetsgrupp, men i ett större perspektiv är dessa butiker ganska marginaliserade. 
Detta eftersom de främst finns i invandrartäta områden där de främst drivs lokalt av 
egna företagare och inte som del i en större, centraliserad kedja som når den breda 
allmänheten. 
 

1.7: Forskningsfråga 
Hur kan marknadsförare bättre nå ut till invandrarbefolkningen och därigenom 
förbättra sin marknadsföring mot denna målgrupp? 
 

1.8: Syfte 
Syftet med denna studie är att skapa en medvetenhet kring etniska minoriteter som 
målgrupp. Utgångspunkten är att det finns potentiella vinster att hämta för företag 
som inser fördelarna med att kunna nå ut till invandrarna med sin marknadsföring. 
Uppsatsens syfte är inte på något sätt att framlägga författarnas egna personliga 
åsikter om etniska grupper, vare sig ur ett socialt eller politiskt perspektiv, och 
uppsatsen avser inte heller att göra in inlägg i den pågående politiska debatten. Istället 
handlar denna uppsats om hur företag och marknadsförare kan öka sina vinster och sin 
kundkrets på ett mer fördelaktigt sätt, samtidigt som en förbisedd kundbas får sina 
behov tillgodosedda.    
 

1.9: Forskningsbidrag 
Resultatet av denna undersökning syftar till, med hjälp av befintliga teorier, bidra med 
en utökad förståelse av problematiken kring invandrares representativitet i 
kommersiell reklam, och vad som kan göras åt situationen och hur detta bäst görs. 
                                                 
31 R. Gelmanovski, "Invandraren bortglömd kund - Reklam direkt riktad till minoritetsgrupper är 
sällsynt, trots ökat behov” i Dagens Nyheter - Ekonomi. 29 juli, 1999, s. A12 
32 C. Lentz, Changing Food Habits: Case Studies from Africa, South America and Europe. Amsterdam: 
Harwood Academic, 1999 
33 M. Björklund, ”Invandrare – en bortglömd köpkraft” i Dagens Nyheter, Ekonomi. 29 juli, 1999, s. 
A12 
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Utgångspunkten är att belysa situationen på ett sätt som är intressant ur ett teoretiskt 
perspektiv samtidigt som det kan bidra med en utökad praktisk förståelse för de 
individer som arbetar inom branschen. Förhoppningen är att resultatet från denna 
studie ska kunna bidra till teoriutvecklingen inom området då det är ett område som 
fortfarande kan utvecklas och där det behövs mer teoretiska ramverk och 
empiribaserade studier.  
 
 

2. Teori 
 

I detta avsnitt avhandlas relevanta teorier och modeller som har 
anknytning till undersökningens syfte och problematik 

 

2.1: Segment marknadsföring 
Kotler och Keller förklarar hur svårt det är att nå ut till minoriteter genom 
massmarknadsföring. De menar att marknadsförare måste identifiera sitt 
marknadssegments möjligheter innan de kan bestämma vilka de ska rikta sig mot.   
Först och främst ska det dock definieras varför invandrare valts som målgrupp. Kotler 
och Kellers använder begreppet ”effective segmentation criteria”. Enligt denna teori 
finns det vissa kriterier som en målgrupp bör uppfylla för att kunna klassas som ett 
användbart segment. De nämner fem mått som bör uppfyllas för att hitta ett 
marknadssegment.34 
 

1. Mätbar (Storleken, karaktären och köpkraften) 
2. Väsentlig (Om segmentets storlek är tillräckligt stort och värt att inrikta sig på) 
3. Tillgänglig (Kan segmentet nås) 
4. Särskild (Är segmentet tillräckligt avvikande från andra segment) 
5. Tillämpbar (Går effektiva program att tillämpa på segmentet) 

 
Visserligen finns det mycket som skiljer sig inom invandrarsegmentet som 
exempelvis religion, kultur, ålder, inkomst etc. Kotler och Keller förklarar att varje 
segmentgrupp kan se olika ut. De menar att segmenten kan vara homogena, diffusa 
eller grupperade. Inom ett grupperat segment finns tydligt grupperade preferenser. 
 
Enligt Kotler och Keller finns tre olika strategier för att nå ut till så många som 
möjligt på bästa möjliga sätt inom ett grupperat segment. 
 

1. Positionera sig i centrum i hopp om att kunna attrahera alla grupper  
2. Positionera sig till den största segmentgruppen (koncentrerad 

marknadsföring) 
3. Utveckla flera varumärken, där varje märke positionerar sig i de olika 

grupperna. 
 
Dessa strategier är värda att tänka på då invandrargruppen i sig är mycket bred och för 
många väldigt diffus. Således är detta ett lämpligt segment som passar väl in just på 

                                                 
34 Kotler & Keller, 1994/2006, s. 262 
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invandrargruppen. Valet av denna teori kan anses som uppenbar då människor av 
vanföreställning har en tendens att se invandrare som en enda homogen grupp. Med 
detta avses att förklara vikten av att se de olika behoven som finns inom segmentet då 
modellen tydligt visar hur flera smågrupper kan finnas inom samma segment.  
 

2.2: Marknadssegmentering  
Best argumenterar utifrån utgångspunkten att det är förståelsen av kundbehovet som 
är det första steget i en lyckad marknadssegmentering. En organisation med en stark 
marknadsorientering strävar efter att förstå kundbehov för att utveckla strategier. Best 
menar att dessa används för att tillfredställa, attrahera och behålla målgruppens 
kunder. Det är viktigt att förstå att varje kund har olika köpbehov för att lättare dela 
upp marknaden i olika segment. Han menar att olika influenser spelar stor roll i 
kundens köpbeteende. Best definierar ett marknadssegment som ”en specifik grupp av 
konsumenter med liknande behov av köpbeteenden och en identifierbar karaktär”.35 
 
Han menar med andra ord att det finns olika anledningar till en konsuments behov, 
men att de faktorer som påverkar deras behov skiljer sig på flera viktiga sätt. Best 
menar att förståelse för att konsumenter har olika behov är användbart när 
uppdelningen av ett behovsbaserat marknadssegment ska bestämmas. 

 
Diagram: 1 

 
Best menar att demografi, livsstilskrafter och användningsbeteende styr kundbehovet. 
Behov och preferenser ändras exempelvis då personer flyttar demografiskt från en 
livssituation till en annan. Förändringar i inkomst, sysselsättning och utbildning bidrar 
alla till en ändring av kundbehov för ett mångtal av produkter. Exempelvis förändras 
sannolikt en students bilpreferenser under övergången från universitet till familjeliv.  
 
Även livsstilskrafter har en påverkan på våra konsumentbehov enligt Best. 
Livsstilskrafter som värderingar, attityder och intressen bidrar också till olika 

                                                 
35 R. Best, Market-Based Management. Prentice Hall (4th ed.), 2005, s. 137 
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kundbehov. Två kunder som liknar varandra demografiskt kan ha helt olika 
värderingar och attityder. Dessa influenser kan leda till att de efterfrågar olika 
produktpreferenser. Grannar har exempelvis inte alltid samma slags bilar. En granne 
kan exempelvis lägga stor vikt på miljön och därför köpa en etanolbil, medan en 
annan granne kanske gillar snabba bilar och därför köper en sportbil.  
 
Den tredje styrande kraften enligt Best är användningsbeteende. Han menar att hur, 
när och hur mycket en produkt används är betydelsefullt för att forma kundbehovet 
för en speciell produkt. Exempelvis kommer en barnfamilj med två eller tre småbarn 
antagligen ha ett annat slags användningsbeteende av en bil än en familj med två 
tonårsbarn. Med tanke på att användningsbeteendet reflekterar köp och 
behovspreferenser hos en kund kan dessa användas för att identifiera relevanta 
marknadssegment. 
 

2.3: Nisch Marknadsföring 
Att dela upp en marknad i homogena segmentgrupper är aldrig ett bra 
tillvägagångssätt enligt Best. Han menar att även när kunder i ett visst segment har 
gemensamma behov finns det fortfarande skillnader i demografi eller 
användningsbeteende som inte kan lösas helt med en singel segment strategi. Därför 
kan företag istället nischa sig inom ett visst segment för att lättare kunna anpassa sin 
marknadsföring till denna grupp av målkunder. Med denna metod kan man anpassa 
sitt utbud efter kundens speciella behov, livsstil och köpbeteende.36 
 

2.4: Konsumentens köpprocess 
Enligt Kotler och Keller är det viktigt att marknadsförare förstår köpprocessen för att 
sedan kunna göra den mer effektiv.37 Således använder sig denna studie av 
femstegsmodellen når det gäller konsumenters köpprocess. Modellen grundar sig på 
frågorna vem, vad, när, vart, hur och varför.  
 

1. Problemupptäckt 
 
Köpprocessen sätter igång då en köpare kommer på ett problem eller behov. 
Detta behov kan triggas upp av inre och externa drivkrafter. Med inre krafter 
räknas faktorer som hunger, törs, sex etc. Att exempelvis vilja ha en lika fin bil 
som sin granne räknas som en extern drivkraft till att trigga upp en person att 
göra ett köp. Marknadsförare bör enligt Kotler och Keller identifiera 
omständigheter som utlöser konsumenternas behov genom att samla 
information om dessa. De menar att de på detta sätt kan hitta strategier som 
kan höja konsumenters intresse.  
 
 
 
 
 

                                                 
36 Ibid., s. 154-155 
37 Kotler & Keller, 1994/2006, s. 197 
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2. Letande av information 
 
En tänkbart intresserad konsument kommer att bli intresserad av att hitta mer 
information. Kotler och Keller klassar detta intresse i två nivåer. Den mildare 
nivån kallas ”förhöjd lystring”. De menar att i detta stadium blir en person 
endast mer mottaglig till information om produkten. I den andra nivån som de 
kallar ”aktiv informationssökning” letar konsumenten efter information om 
produkten. De hör sig för med vänner, familj besöker affärer etc. Kotler och 
Keller menar att det finns fyra informationskällor som marknadsförare bör 
intressera sig extra mycket för.  
 
¤ Personliga: familj, vänner, grannar 
¤ Kommersiella: reklam, webbsidor, paketering, säljare 
¤ Allmänna: massmedia, konsumentbetyg- system 
¤ Expertis: de som använder produkten 
 
Hur mycket dessa faktorer påverkar beror på vilken kategori produkten hör till 
och köparens karaktär. Generellt får en konsument mest information från 
kommersiella källor. De säger dock att den mest resultatrika informationen 
kommer från personliga och allmänna källor som är självständiga. Kotler och 
Keller menar att varje informationskälla har en egen funktion inför en 
konsuments köpavgörande. Kommersiell information ger ofta en 
informationsfunktion medan personliga informationskällor ger en 
evalueringsfunktion.  
 

3. Evaluering av alternativ 
 
För att förstå evalueringsprocessen är det viktigt at förstå en konsuments 
värderingar enligt Kotler och Keller. De menar även att det är viktigt att förstå 
de grundläggande koncepten:  
 
1 Först försöker konsumenten tillfredställa ett behov.  
 
2. Sedan letar konsumenten efter fördelar med produktens lösning.  
 
3. Till sist ser kunden de olika produkterna som en bunt av attribut med olika 
förmågor att leverera tillfredställelse till dennes behov.  
 
Kotler och Keller förklarar att konsumenten kommer att ge mest 
uppmärksamhet till det attributet som levererar den mest attraktivaste 
behovslösningen. 
 

4. Attityder och tro 
 
Kotler och Keller beskriver även hur attityder och tro reflekterar evalueringen. 
De menar att genom lärande och erfarenhet skaffar personer attityder och tro, 
vilket i sin tur påverkar köpbeteendet. En tro beskriver det som en person tror 
om något. En attityd beskriver en persons bestående evaluering, personliga 
känsla och sätt att fungera med olika objekt och idéer. De menar att människor 
har attityder till nästan allt och att dessa attityder avgör om personer gillar eller 
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ogillar ett objekt, genom att dras till eller från det. Kotler och Keller råder 
marknadsförare att försöka anpassa sina produkter till olika attityder istället 
för att försöka ändra attityder. De menar att det är väldigt svårt at ändra någons 
attityd. 
 

5. Den förväntade värdemodellen  
 
Kotler och Keller tar även upp hur man kan beräkna vad en konsument kan 
tänkas handla. De menar att efter en attribut evalueringsprocess har kunden 
fått en bild utav hur olika produkters egenskaper ser ut. De rankar sedan 
produkten efter dess positiva och negativa sidor beroende på produktens 
betydelse. Det är på detta sätt som den förväntade värdemodellen skapas. 
Exempel: Jonas är intresserad av fyra olika datorer (A, B, C, D). Låt oss anta 
att han värdesätter tyngd, pris, storlek och design. Figuren nedan beskriver 
Jonas funderingar kring dessa attribut: 
 
Dator             
   Tyngd  pris  storlek  design 
A  10  8  6  4 
B  8  9  8  3 
C  6  8  10  5 
D  4  3  7  8 

 
Genom att ta reda på betydelsen för Jonas attribut kan man på detta sätt räkna 
fram vilken dator som Jonas förväntas att välja. Antag att 40 procent av Jonas 
betydelse ligger i tyngden, 30 procent i priset, 20 procent i storlek och 10 
procent i design. Då skulle man få följande uträkning: 
 
Dator1= 0,4(10) + 0,3(8) + 0,2(6) + 0,1(4)= 8,0 
 
Dator2= 0,4(8) + 0,3(9) + 0,2(8) + 0,1(3)= 7,0 
 
Dator3= 0,4(6) + 0,3(8) + 0,2(10) + 0,1(5)= 6,0 
 
Dator4= 0,4(4) + 0,3(3) + 0,2(7) + 0,1(8)= 5,0 
 
Enligt denna förväntade värdemodell förväntas Jens välja dator A, eftersom 
den har det högsta beräknade värdet. Om man antar att många 
datorkonsumenter har samma preferenser menar Kotler och Keller att en 
datortillverkare göra ett antal saker som kan influera en köpares beslut. De 
menar att det finns olika strategier för att stimulera större intresse i olika 
produkter. Tillverkaren kan: 
 
¤ Designa om produkten 
 
¤ Ändra tankar och tycke om märket 
 
¤ Ändra tankar och tycke om konkurrensmärken 
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¤ Försöka ändra köparnas tycker om vilka attribut som värdesätts 
 
¤ Dra köparens intresse till negligerade attribut 
 
¤ Försöka övertyga köparen om att byta deras idealnivå för en eller flera 
attribut. 
 

6. Inköpsval 
 
När köparen har kommit till inköpssteget menar Kotler och Keller att en 
köpare får göra fem subbestämmelser. De delar in dessa i märke, handlare, 
kvantitet, tid och betalningssätt. De förklarar också att det finns två generella 
faktorer som kan påverka inköpsvalet efter inköpsevalueringen. Den första 
faktorn menar de beror på attityder från andra. Denna påverkan har i sin tur 
olika kraft beroende på den andra personens negativa styrka för produkten och 
även hur motiverad kunden är att gå med på den andra personens tycke. Alltså 
menar de att ju mer den andra personen tycker illa om produkten och ju 
närmare den andra personen är konsumenten desto mer kommer konsumenten 
att justera sitt köp. Den andra personen har samma effekt åt andra hållet också. 
  
De menar också att oförutsedda situationers faktorer kan ändra 
köpintentionen. Jens kan exempelvis bli av med sitt jobb eller andra köp kan 
bli mer brådskande etc. De menar att man därför inte helt kan lita på 
preferenser och inköpsintentioner. En kunds val att skjuta upp eller undvika ett 
köp är stark influerat av olika risker. Kotler och Keller radar upp sex risker. 
 
¤ Funktionell risk - produkten lever inte upp till förväntningarna 
 
¤ Psykisk risk - produkten innehåller ett hot mot användarens psykiska 
välmående 
 
¤ Finansiell risk - Produkten är inte värd priset 
 
¤ Psykologisk risk - produkten påverkar det mentala välmåendet hos 
användaren 
 
¤ Tidsrisk – Produkten misslyckas på marknaden och resulterar i en kostnad i 
att hitta en annan produkt 
 
Kotler och Keller menar att dessa risker är viktiga för marknadsföraren att 
vara medveten om. De menar att konsumenter alltid kommer att höra sig runt 
bland vänner och söka information om produkten för att undvika risker. 
  

7. Efterköpsbeteende  
 
Kotler och Keller förklarar att det är viktigt att marknadsförare får kunden att 
känna sig nöjd med varan även efter köpet. Kunden kommer att vara oroad 
över att höra bra saker om andra märken. De menar också att kunden kommer 
att var mer alert då den hör positiva saker om sitt in köp. Därför är inte 
marknadsförarens jobb klart efter inköpet. De måste kontrollera 
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inköpstillfredställelse, efterköpsåtgärder och efterköpsproduktanvändningar 
förklarar Kotler och Keller.  
 
Inköpstillfredställelse - Vad som avgör om kunden blir nöjd med sitt inköp 
beror på produktens förmåga att uppfylla förväntningar menar Kotler och 
Keller. De menar att om en produkt inte uppfyller förväntningarna blir kunden 
missnöjd. Kunden blir däremot nöjd om den uppfyller förväntningen och 
överväldigad om den presterar bättre än förväntat. Dessa känslor avgör om 
kunden kommer att köpa produkten igen och hur väl kunden kommer att tala 
om produkten menar de.  
 
Efterköpsåtgärder – Enligt Kotler och Keller säger många marknadsförare 
att deras bästa reklam är nöjda kunder. De menar att en nöjd kund förmodligen 
kommer att sprida goda rykten om produkten till omgivningen. De menar att 
missnöja kunder kan komma att lämna tillbaka eller överge sin inköpta 
produkt. De kan i vissa fall klaga hos företag eller hos statliga nämnder. De 
kan även varna sin omgivning för produkten. Kotler och Keller menar att när 
detta infaller har marknadsföraren gjort ett dåligt jobb.  
 
De menar att det finns åtgärder för att undvika missnöjda kunder. Till exempel 
genom att skicka förslag till hur kunden kan förbättra sin produkt eller skicka 
tidningar som redogör för en produkts funktioner etc.  

 

2.5: Homophily Theory 
Som tidigare nämnts så handlar homophiliyteorin om hur konsumenten blir påverkad 
av samhörighetskänslan med de personer som porträtteras i marknadsföringen. Studier 
om homophilyteorin har påvisat att när mottagaren kände samhörighet med källan av 
meddelandet blev kommunikationen mer verksam.38 Studierna påvisade även att 
attitydförändringar angående produkten skedde lättare då konsumenten kände 
samhörighet med säljaren. 
 
Fenomenet av upplevd likhet mellan två människor avses som en “homophily” och 
definieras som “ graden av hur individer integreras med varandra genom värderingar, 
utbildning, social status etc.” 
 

2.6: Parsons teori 
Parsons anser att handlingssystem karakteriseras av en konstant cirkulation av 
information och energi, mellan olika subsystemen. Kultur, personlighet, socialtsystem 
och biologi – mekanismen har bearbetat en kontrollhierarki. Med detta menar han att 
kulturella system, däribland religionen utövar kontroll över personligheten, 
organismen och de olika sociala systemen.39 
 
Parsons utgår ifrån att religionen har en central funktion, då den har flera funktioner i 
samhället. Parsons menar att religionen blir en förutsättning för samhällets 
                                                 
38 Torres, 2007, s. 197-205 
39 T. Parsons, “The Theory of Human Behavior in its Individual and Social Aspects”, The American 
Sociologist. Vol. 27, No. 4, 1996, pp. 13-23 
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upprätthållande. Han menar även att religionen alltid kommer att finnas i vårt 
samhälle och att ett beteende alltid kommer att förändras utifrån handlingens orsaker. 
Med tanke på detta menar han att individerna mer eller mindre alltid kommer att 
styras av normerna i värdesystemet. Parsons menar att detta leder till att en handling 
faktiskt bäst beskrivs utifrån handlingens verkningar. På så sätt blir socialt handlande 
normstyrt och därmed ett reaktivt fenomen.40 
 
 

3. Metod 
 
I metodavsnittet avhandlas studiens valda metoder ur ett vetenskapligt 
perspektiv. Denna del behandlar även de begränsningar och 
avgränsningar som finns inom denna studie. Vidare beskrivs studiens 
tillvägagångssätt utförligt och de fördelar och betänkligheter som finns i 
att använda denna. 
 

3.1: Forskningsansats 
Detta avsnitt belyser hur tillvägagångssättet gått till när data insamlats för denna 
studie. Data har insamlats med hänsyn till relevans för frågeställningen. Det är i 
sammanhanget viktigt att komma ihåg att denna studie är explorativ i dess 
utformning. Med detta menas att fenomenet inte är baserat på forskning och att det 
fortfarande finns ny information att utvinna om fenomenet som sådant. Det ska även 
påpekas att det inte på något sätt råder enighet inom vetenskapen gällande vilket 
förhållningssätt som är lämpat att på bästa möjliga sätt återspegla verkligheten.41 I den 
akademiska disciplinen finns det således två huvudsakliga förhållningssätt, nämligen 
positivism och hermeneutiken. Det finns inget som talar för att endast ett 
förhållningssätt är universellt och bör användas för jämnan inom alla områden. Istället 
handlar det om att finna rätt förhållningssätt till rätt problemformulering. För att 
besvara forskningsfrågan har denna studie valt att använda en kvalitativ förstudie och 
en kvantitativ huvudstudie med ett positivistiskt synsätt.42 En vanlig feltolkning är att 
positivismen enbart har sin plats inom naturvetenskapen, men faktum är att mycket av 
positivismen lever kvar idag, också inom många samhällsvetenskaper, även om det 
inte talas lika brett om den idag som det gjordes i början av 1900-talet. Framförallt 
handlar det om positivistiska inslag när det talas om objektivitet, realism, empirism, 
och kvantifiering, och gemensamt är att de alla avser att förlita sig på det som är 
vetenskapligt rationellt.43 Detta betyder att den kunskap undersökaren kommer fram 
till ska vara empirisk prövbar och följa de vetenskapliga metodregler och 
kunskapskrav som finns. Utöver det ska forskaren avse att försöka förklara vad som är 
orsak och vad som är samband och hur de tu förhåller sig till varandra, samtidigt som 

                                                 
40 T. Parsons, "A Behavioristic Concept of the Nature of Morals”, The American Sociologist. Vol. 27, 
No. 4, 1996, pp. 24-37. 
41 D. Jacobsen, Vad, hur och varför?: Om metodval i företagsekonomi och andra 
samhällsvetenskapliga ämnen. Lund: Studentlitteratur, 2002, s.34 
42 T. Thurén, Vetenskapsteori för nybörjare. Stockholm: Runa, 1991/2004, s. 14-18 
43 B. Gustavsson, ”Kunskapande mångfald – från enhet till fragment”, i Gustavsson (red) 
Kunskapande metoder inom samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur, 2004, s.10 



 17

undersökaren själv ska i mest möjliga mån förhålla sig objektivt till sitt 
studieobjekt.44. 
 
Studien har inletts med en förundersökning, denna förstudie går ut på att författarna 
intervjuat ett antal individer. Därefter har en huvudundersökning genomförts med 
hjälp av enkäter. Syftet med detta förfarande, att börja med en förundersökning, är att 
stärka den teoretiska grunden, som trots relevans och duglighet, ändock är något 
föråldrad. Skälet till detta är att det hänt mycket inom ämnet på senare tid och på 
förekommen anledning är det trovärdighetsstärkande att använda ny, uppdaterad 
information om hur situationen ser ut idag på ett sätt som är relevant för denna studies 
mål. 
 

3.2: Vetenskaplig utgångspunkt 
Uppsatsen kommer som tidigare nämnts att utgå ifrån ett positivistiskt synsätt. 
Forskningsfrågan är inte lätt att få svar på, därför är det av intresse att försöka få 
förklaringar på problemfrågan.   
 
Positivismen har övertagit den naturvetenskapliga förklarningsmodellen. Målet är att 
finna kausala samband, även om man i praktiken ofta får nöja sig med formuleringen 
”samvariation”. Detta för att man oftast inte har tillräckligt med kunskaper för att 
exakt kunna avgöra hur påverkningsrelationen ser ut. Oftast vet man bara att de 
undersökta fenomenen hänger samman. Den säkraste kontrollmetoden är enligt 
naturvetenskaparna och positivisterna att göra experiment.45  
 
Studiens experiment bygger således på en kausal metod, där syftet är att få 
förklaringar. För positivister handlar det om kausalitetstänkande, vilket är främmande 
för hermeneutikerna, då begreppet förståelse är viktigt för dem. Det vill säga, finna en 
”betydelse” eller en ”mening”.46 
 
Positivisterna ser verkligheten som kaotisk och oöversiktlig. Enligt positivisterna är 
det enda man kan uppnå om man på allvar försökte få kunskap om verkligheten på ett 
”förutsättningslöst sätt” ett kaos av existentialomdömen, om otaliga enskilda 
observationer.47 Positivisterna menar att även detta resultat bara skulle vara en 
skenbar möjlighet, eftersom varje enskild observation består av ett oändligt antal 
element. Studiens eftersträvar att nå en generell kunskap, vilket är i enlighet med 
positivisterna ambition. Positivisterna menar att när det gäller studier av människor, är 
det viktigt att man ser bort från det specifika ”personliga” hos personerna, det vill 
säga så kallade ”bakgrundsvariabler”, som ålder, kön, utbildning etc. Utan det man 
vill ta hänsyn till är hur de olika individerna sinsemellan skiljer sig åt, vad varje 
enskild individ menar med sitt svar.48 Naturvetenskaparna och positivisterna ”skalar” 
således bort det specifika och det personliga för att kunna nå fram till allmängiltiga 
påståendet. För att naturkunskaperna och positivismen ska kunna nå sitt kunskapsmål, 
anser dem att man måste se bort från verklighetens ”oändliga mångfald”.  De menar 

                                                 
44 G. Wallén, Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur, 1996, s. 27 
45 S. Andersson, Positivism kontra hermeneutik. Göteborg: Bokförlaget Korpen, 1979/1982, s. 29 
46 Ibid., s. 30 
47 Ibid., s. 34 
48 Ibid., s. 40 
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att vetenskapliga kunskapen bygger på abstraktioner från verkligheten.49 
Positivismens forskningsmetod innebär därför en förenkling av verkligheten. De 
menar att den mest förenklade verklighetsmodellen utgörs av experimentsituationer.50 
För att kunna realisera det naturvetenskapliga forskningsidealet, måste man göra en 
strikt åtskillnad mellan subjektet (forskaren, den som studerar) och objektet (det som 
studeras). Det ska således råda distans mellan forskaren och forskningsobjektet. Med 
detta menas att forskarna endast ska vara åskådare, inte deltagare.51  
 

3.2: Förstudie – Författarnas förförståelse 
I inledningsfasen av denna undersökning har författarna genomfört en förstudie. 
Denna gjordes i syfte att få en överblick på problemet och för att på så sätt se hur de 
olika reklambyråerna såg på forskningsfrågan. Enligt Jensen leder ofta den kvalitativa 
metodens sätt till att problemställningen ändras eller utvidgas. Om problemställningen 
hade varit sluten innan datainsamlingen påbörjats på den kvantitativa studien hade det 
funnits en risk för utelämnande av viktiga punkter och problem som hade varit 
väsentliga för forskningsfrågan i dess helhet.52 
 
Samtidigt är det viktigt att undersökarna är medvetna om sin förförståelse om det 
område de avser att undersöka. Om detta förbises finns risken att forskaren ägnar sig 
åt dålig vetenskap eftersom han/hon då riskerar att enbart bekräfta sin egen 
förförståelse i och med att ny, motstridig information tillkommer som sedan omtolkas 
så att den stämmer in med undersökarens egen eventuella fördom.53 För att motarbeta 
detta krävs således öppenhet och en ambition att ta till sig den information som finns 
inom området. Syftet är att förbättra undersökaren egen initiala förförståelse på det 
utsatta området.   
 
Av den anledningen har intervjuer genomförts med individer som författarna känt till 
har besuttit en viss kunskap i området som varit av stort värde under uppsatsens gång. 
På så sätt har författarna kunna få kunskap om hur uppfattningar och situationer ser ut 
idag. Detta för att försöka få en bild av hur marknadsförare ser på målgruppen, 
invandrare och de som firar icke-svenska högtider. Ett ytterligare skäl har varit att få 
reda på hur mycket kunskap de har om denna målgrupp. Tanken är nämligen att denna 
förstudie ska ge ett underlag till vilka teorier som bäst lämpat sig för denna studie, 
samt bidra till en utformning av de frågor som ingick i den kvantitativa 
huvudundersökningen. 
 
 
 
 
 

                                                 
49 Ibid., s. 44 
50 Ibid., s. 48 
51 Ibid., s. 73 
52 R. Gelmanovski, "Invandraren bortglömd kund - Reklam direkt riktad till minoritetsgrupper är 
sällsynt, trots ökat behov” i Dagens Nyheter - Ekonomi. 29 juli, 1999, s. A12 
53 P. Ödman, Tolkning, förståelse, vetande. Stockholm: Almqvist och Wiksell Förlag AB, 1979, s. 83 
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3.2.1: Tillvägagångssätt 
Intervjuförfarande 
 
Eftersom syftet med förundersökningen var att få en överblick samt förstå var 
problemet låg, var det nödvändigt för författarna att genomföra egna efterforskningar 
för att få reda på vem det var som skötte den största delen av företagens 
marknadsföring. På förekommen anledning initierades kontakt med reklambyråer för 
respektive livsmedelskedjor, Coop, Vi och Willys. 
 
Intervjuförfarandet skedde genom kvalitativa, semistrukturerade intervjuer. Detta 
inbegriper att frågor ställdes till respondenterna som berörde vissa områden som de 
fann relevanta. En fördel med denna metod är att den i viss mån styr intervjun åt ett 
vist håll samtidigt som den håller en grad av flexibilitet i sin utformning som tillåter 
respondenterna att utveckla och elaborera kring sina egna reflektioner och tankar 
kring de specifika områden som efterfrågas.54 Förutom detta tillåter formatet även att 
följdfrågor kan ställas till respondenten i de fall de behövs.55  
 
Skälet till att en sådan infallsvinkel valts istället för strukturerade intervjuer som 
skulle kunna gå att kvantifiera var för att vid kvalitativa undersökningar finns 
utrymme för intervjuarnas egna uppfattningar och synsätt, vilket ligger i linje med 
studiens frågeställning. Med detta vill sägas att vid kvalitativa intervjuer är intresset 
riktat mot den intervjuades ståndpunkter medan kvantitativa undersökningar ofta 
speglar forskarens egna intressen. Det finns således ingen absolut skillnad mellan 
kvalitativa och kvantitativa metoder, utan det viktigaste är att välja den metod som 
bäst lämpar sig för studiens frågeställningar. Det finns ingenting som förhindrar 
användandet av en infallsvinkel i ett avseende och en annan i ett annat då inget 
konkurrensförhållande mellan dem råder. Tvärtom kan en sådan strategi faktiskt leda 
till att studien stärks eftersom det handlar om strategiska val som prövats efter dess 
lämplighet på det berörda området. 56 
 
En frågeställning som till stor del är explorativ i sin natur och koncentrerar sig på ett 
begränsat antal enheter torde använda sig av metoder som är öppna för kontextuella 
aspekter och går inpå djupet.57 Den kvalitativa metoden är således ett önskvärt 
tillvägagångssätt för förundersökningen, och ytterligare ett argument som talar för att 
använda en kvalitativ metod i detta skede är att det tillåter intervjun att röra sig i olika 
riktningar. Detta är fördelaktigt eftersom det ger kunskap om vad respondenten själv 
upplever som relevant och viktigt.58 Ett annat skäl till varför kvalitativ forskning på 
förundersökningen valts är för att vid denna typ av intervju har undersökaren 
möjlighet att ställa följdfrågor i händelse att respondenten svarat på ett otydligt eller 
ofullständigt sätt och intervjuaren har även möjlighet att variera ordningsföljen på 
frågorna.59  
 

                                                 
54 M. Denscombe, The Good Research Guide: For Small-scale Social Research Projects. Buckingham: 
Open University Press, 1998/1999, s. 113 
55 A. Bryman, Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber, 2001/2002, s. 301-302 
56 I. Holme & B. Solvang, Forskningsmetodik (Andra upplagan). Lund: Studentlitteratur, 1997, s. 701 
57 Jacobsen, 202, s. 71 
58 Bryman, 2001/2002, s. 300 
59 Ibid., s. 300 
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Då det är ett begränsat antal som intervjuats är denna metod den som är bäst lämpad 
till omständigheterna eftersom denna typ av intervju är förhållandevis flexibel och 
följsam beträffande den riktning intervjupersonernas svar går i. Detta leder i sin tur till 
att undersökningens fokus också anpassas efter de viktiga frågor som dyker upp under 
intervjuerna.60 En ytterligare anledning till varför en kvalitativ intervju är lämplig, är 
för att undersökningen eftersträvat utförliga och detaljerade svar för att verkligen 
förstå hur de olika reklambyråerna resonerar och anser om problemfrågan. Ett 
problem man som undersökare ska vara medveten om gällande kvalitativa 
undersökningar är att problemområdet kan ändras i takt med att undersökaren får fram 
mer information.61 Det har i den här studien i mesta möjliga mån försökt avvärjas 
genom att undersökarna varit medvetna om vilka frågor som varit relevanta för 
problemområdet.  
 
Datainsamlingsmetod 
 
I denna studie har telefonintervjuer valts som undersökningsmetod, vartefter de 
transkriberats. Innan telefonkontakt med reklambyråerna skickades det ett 
meddelande till berörda byråer där undersökningens syfte beskrevs i detalj för att i 
god forskningsanda förbereda respondenten i förväg .62 Detta för att respondenterna 
skulle få en trovärdig anledning till varför de ska delta samt för att de ska lägga 
värdefull tid på att svara på frågorna i en intervju som ingår i en vetenskaplig 
undersökning.63 
 
Själva valet av telefonintervjuer har skett eftersom det varit den mest lämpliga 
metoden inom ramen för denna studie. De främsta skälen till detta har delvis varit för 
att de varit i linje med respondenterna egna önskemål, som givetvis måste beaktas i 
enlighet med god sed. Framförallt har emellertid telefonintervjuer varit ett medvetet 
val, eftersom det sedan tidigare är känt att respondenter är mindre benägna att låta sig 
påverkas av intervjuaren. I och med att denne inte ser intervjuaren kan respondenten 
inte låta sig påverkas av intervjuarens person på samma sätt som vid ett fysiskt möte 
enligt den såkallade one-to-one metoden.64 På så sätt minskas risken för den såkallade 
intervjuareffekten i mesta möjliga mån, vilket torde leda till att tillförlitligheten stärks 
ytterligare.65 En annan risk som undanröjs är den så kallade prestigebiasen, vilket 
innebär att de frågor som ställs är prestigeladdade, vilket skulle kunna innebära att 
respondenten överdriver sina svar.66 Detta skulle i förlängningen leda till att svaren 
varit av mindre värde, eftersom de då inte hade återspeglat verkligheten på ett 
rättvisande sätt.    
 
 
 

                                                 
60 Ibid., s. 300 
61 Jacobsen, 2002, s. 144 
62 Bryman, 2001/2002, s. 131 
63 Ibid., s. 130 
64 Denscombe, 1998/1999, s. 114 
65 Bryman, 2001/2002, s. 128-129 
66 K. Dahmström, Från datainsamling till rapport – att göra en statistisk undersökning (Fjärde 
upplagan). Lund: Studentlitteratur, 2005, s. 94 
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3.2.2: Metodkritik  
Det föreligger emellertid en möjlig svaghet med att använda telefonintervjuer. Det är 
framförallt att de personer som genomför telefonintervjuerna inte kan se personen de 
intervjuar. Det utesluter bland annat möjligheten att kunna reagera på respondenternas 
ansiktsuttryck, i händelse att de ställs inför en fråga som väcker förundran eller 
osäkerhet. Vid en personlig intervju kan intervjuaren reagera på sådana tecken genom 
att kanske upprepa eller försöka klargöra innebörden av frågan. Trots detta 
möjlighetsbortfall ter sig telefonintervju efter en noggrann avvägning mellan för- och 
nackdelar ändå vara det bästa alternativet som finns till förfogande eftersom denna 
möjlighet inte uppväger den negativa risk en intervjuareffekt skulle kunna ha på 
undersökningen.    
 

3.3: Huvudstudie 
Huvudstudien syfte var att få svar på hur berörda människor ser på forskningsfrågan. 
Skälet till detta var att utröna på vilket sätt de uppfattar detta ett problem, och om de 
ens ser detta som ett problem/dilemma. Det som kan uppnås med en 
enkätundersökning är att genom en individ som firar en utländsk högtid, förstå hur de 
tänker och tycker. Visionen med denna undersökning är att försöka med hjälp av de 
teorier som använts kunna få förklaringar. Det vill säga om det finns något märkbart 
samband som hänger ihop med detta dilemma eller om det kan hänga ihop med andra 
faktorer. Frågan är i så fall om det är anledningen till att det inte är en självklarhet i 
Sverige att marknadsförare även riktar sin reklam mot större utländska högtider. 
 

3.3.1: Enkätundersökning 
Resultatet av förundersökningen påvisade att den bästa metoden för att kunna få 
förklaringar och kunna hitta en lösning på forskningsfrågan var att göra en 
undersökning där fokuseringen skulle ligga på den ”utsatta” gruppen. Således har 
denna studie valt att genomföra en enkätundersökning. Valet av enkätteknik har 
många fördelar. Framför allt är denna teknik fördelaktig ur ett ekonomiskt perspektiv 
med hänsyn till den mängd av intervjuer som genomförts för denna studie. En annan 
fördel är att enkäter är snabbare att administrera. Som tidigare nämnts kan många 
typer av undersökningar påverka de svar respondenten ger på grund av intervjuarnas 
kön, etnicitet och sociala bakgrunder, vilket kan medverka till en skevhet i de svar 
respondenten lämnar.67 
 
Fördelar 
 
I likhet med telefonintervjuer elimineras intervjuareffekten vid enkätundersökningar 
eftersom intervjuaren inte finns närvarande vid ifyllandet av enkäten. En annan fördel 
med enkäter framför till exempel intervjuer är att respondenten kan vara anonym. 
Underförstått kan individen i fråga svara på frågan utan att tänka på huruvida 
intervjuaren anser att han/hon har rätt eller fel. Vid enkäter tenderar människor även 
att vara ärligare än vid intervjuer, vilket är ett starkt argument till att använda dem i 
detta sammanhang.68  
 
                                                 
67 Bryman, 2001/2002, s. 146 
68 Ibid., s. 146-147 
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Nackdelar 
 
Det skall emellertid inte förnekas att det även finns nackdelar med 
enkätundersökningar. Det kan exempelvis vara svårt för respondenten att besvara 
enkäten om något är oklart. Därför är det väldigt viktigt att säkerhetsställa att de 
frågor som ställs är klara och tydliga, så att inte en del frågor blir överhoppade eller 
missuppfattade.69 En annan viktig sak i en enkätundersökning är att det inte kan 
ställas allt för många frågor som kan upplevas som oviktiga av respondenten. 
Respondenter har i enkätundersökning nämligen en viss tendens att tröttna fortare på 
frågorna jämfört med i en intervju. Framför allt om frågorna inte engagerar dem och 
verkar uttröttande. Studier har emellertid visat om forskningsfrågan är viktig för 
respondenterna, så minskar bortfallet, därför är det viktigt att inte ställa för många 
frågor.70  
 
En annan viktig nackdel med enkätundersökning är att respondenterna kan läsa 
igenom hela enkäten innan de besvara frågorna. Om detta skulle vara fallet är ingen 
av frågorna oberoende av varandra och därmed går det inte att vara säker på att 
frågorna besvarats i den ordning som undersökaren tänkt sig.71 Risken att 
undersökaren istället får tillbaka enkäter som bara delvis är besvarade är 
förhållandevis stor, eftersom det inte går att övervaka eller hjälpa respondenten. Även 
respondenter med skriv- och läs svårigheter eller som inte förstår hjälplig svenska kan 
ha problem med att fylla i enkäten.72 En av de allvarligaste begränsningarna med 
surveyenkäter är emellertid risken för ett bortfall som är större än om man hade avsett 
att använda intervjuer och detta ökar givetvis risken för fel och skevheter. Skillnaden 
mellan de som besvarar enkäten kan leda till att resultatet från stickprovet kan 
påverkas. Om bortfallet skulle vara stort ökar risken för skevheter i resultatet.73  
 
Utformning 
 
I denna studie användes slutna frågor samt en öppen fråga för enkätundersökningen. 
Anledningen var att det var dels för att det var enklare för respondenterna att fylla i 
denna typ av enkät och dels för det tog mindre tid än om öppna svarsfrågor använts. 
Vid slutna frågor är det lätt att bearbeta svaren, och jämförbarheten i svaren ökas, 
dessutom kan innebörden av en viss fråga klargöras för respondenten. Ibland kan 
respondenten vara osäker på vad en fråga egentligen betyder eller vad den syftar till, 
varför en tillhörande beskrivning av de olika svarsalternativen kan det hjälpa dem att 
klargöra detta.74 
 
På grund av det välkända problemet med bortfall, brukar det ofta rekommenderas att 
enkäten ser så kort eller så tunn ut som möjligt, delvis för att inte respondenterna ska 
avskräckas från att besvara den.75 Dillman et al. menar att en attraktiv och 

                                                 
69 Ibid., s. 147 
70 J. Altschuld & M. Lower, “Improving mailed questionnaires: Analysis of a 96 percent return rate”, 
New Directions for Program Evaluation. Vol. 1984, No. 21, 1984, pp. 5-18 
71 Bryman, 2001/2002, s. 147  
72 Ibid., s. 148 
73 Ibid., s. 148 
74 Ibid., s. 160 
75 Ibid., s. 150 
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professionell utformad layout ökar svarsprocenten.76 Han menar att undersökaren inte 
ska minska marginalerna, typsnittet och radavståndet, för detta gör att den ser ”tät” 
eller överfull ut. Om hänsyn tas till detta minskar även överhoppande av misstag. 
Dillman et al. rekommenderar även att undersökaren ska försöka variera mellan 
typsnitt, storlek och stil. Detta för att respondenten inte ska bli förvirrad.77  
 
Nackdelen med slutna frågor kan vara att det finns ofta stort mått av spontanitet i 
respondenternas svar eller att de förmedlar intressanta svar som inte täcks av 
svarsalternativen. Därför har det på en fråga lämnats utrymme för respondenterna att 
ange sitt eget svar.78 Svarsalternativen har skrivits i både horisontell och vertikal 
utformning, eftersom denna utformning var den som var mest användarvänlig och 
estetiskt tilltalande ur en respondents perspektiv. På de vertikala svarsalternativen fick 
respondenterna betygsätta från 1-4.  
 
I början av enkäten beskrevs undersökningens syfte, var författarna studerade, vad den 
var avsedd för och vad tillvägagångssättet var.79 Detta för att det skulle bli så klart och 
tydligt som möjligt för respondenten att ange sina svar. Enkäten innehöll 15 stycken 
frågor, varvid svarsalternativen skilde sig åt från fråga till fråga. Enkäten var utformad 
så att den ställde personliga sakfrågor, attitydfrågor och frågor som rör åsikter.  
 

3.4: Urval 
På grund av denna studies frågeställning är det inte önskvärt att eftersträva 
slumpmässighet i urvalet. Istället har urvalet av respondenter i denna studie skett 
genom ändamålsenligt urval.80 Detta urval utgår ifrån antagandet att undersökaren vill 
fördjupa sin insikt i en viss fråga vilket enbart kan göras genom att studera den 
population som är relevant för studien. Det innebär att respondenterna väljs ut utifrån 
ett antal kriterier som gör dem relevanta för frågeställningen. De kriterier som varit 
aktuella för att har varit att personen ifråga firar en utländsk högtid. Varför 
avgränsningen gjorts mot detta urval är för att högtiderna påverkar 
konsumentbeteendet. Religion är en gemensam faktor för flera invandrare och 
högtider hänger alltsomoftast samman med religioner i någon sorts utsträckning.. 
Således är detta urval lämpligt inom ramen för denna studie. 
 
Trots att ingen slumpmässighet eftersträvats i denna undersökning har dock 
författarna försökt att ha en spridning av respondenter i termer av kön, ålder, 
ursprungsland etc. i den grad det varit möjligt. Detta har gjorts i syfte att öka 
mångfalden och variationen bland respondenter och för att i mesta möjliga mån 
försöka motarbeta överrepresentation av en viss grupp eller typ i undersökningen.       
 

                                                 
76 D. Dillman, R. Tortora & D. Bowker, ”Principles for Constructing Web Surveys”, SESRC Technical 
Report 98-50, Washington: Pullman, 1998 
77 Bryman, 2001/2002, s. 150-151 
78 Ibid., s. 162 
79 Ibid., s.153 
80 S. Merriam, Fallstudien som forskningsmetod. Lund: Studentlitteratur, 1994, s. 60 
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3.5: Intervjuplats 
Valet av intervjuplats har skett med hänsyn till studiens syfte, där undersökningen 
utförts på två olika platser i Stockholm för att få en jämn och trovärdig spridning 
bland svaren. Detta innebär att platser har valts utifrån utsikterna att kunna få access 
till studiens målgrupp. En av dessa orter är Kista centrum, som befolkas till stor del av 
invandrare med diverse olika bakgrunder, men som samtidigt är ett modernt 
köpcentrum med många butiker och ett varierat utbud av näringsverksamhet. Det är 
därför med enkel logik det kan förmodas att frågeställningen aktualiserats för de 
invandrare som vistats i det området.  
 
Som kontrast till detta har Stockholms Centralstation valts som andra intervjuplats. 
Denna plats har valts eftersom det är ett område som dagligen trafikeras av stora 
mängder människor av olika ursprung. Genom denna spridning har undersökningen i 
mesta möjliga mån försökt undvika överrepresentation av en viss grupp och istället 
lett till en bredare spridning och därmed ett mer representativt underlag.      
 
Rent praktiskt gick enkätundersökningen till så att författarna delade upp sig på olika 
platser i samma område med samma antal enkäter. Sammanlagt delades det ut 45 
enkäter. Frågeställningen fördes huruvida respondenterna firade en icke-svensk 
högtid, vilket uppmuntrade till att få så många personer som möjligt med olika etniska 
bakgrunder att ställa upp i enkätundersökningen.  
 

3.6: Kvalitetssäkring 

3.6.1: Validitet 
Validiteten bestämmer huruvida utforskaren faktiskt undersöker det han/hon anser sig 
studera.81 Den avgör om studien går att generalisera eller inte och om resultaten 
fångar några av de fenomen som faktiskt finns. Det ska påpekas att validitet i sig är ett 
relativt begrepp på så sätt att den inte styrs av några givna formella regler, utan enbart 
av riktlinjer. Dessa säger principiellt att när det gäller kvalitativa studier så ska 
forskaren presentera en ärlig återgivning av respondentens upplevelser och tolkningar. 
I denna uppsats kommer dessa i förundersökningen att garanteras att i allra högsta 
grad fått komma till tals i undersökningen och få vara delaktiga i utformningen av 
sina svar.  
 
I huvudundersökningen kan validiteten stärkas genom att ta reda på huruvida andra 
forskningsresultat talar för eller emot studiens resultat.82 Trots att området behöver 
mer forskning finns det ändå tidigare undersökningar som bekräftar att fenomenet 
finns och som tyder på att marknadsförare faktiskt negligerar invandrare som 
målgrupp.83 Således har denna undersöknings resultat relevans för området om de 
tänkbara anledningarna till varför situationen förhåller sig på det viset. 
 

                                                 
81 Bryman, 2001/2002, s. 43-44 
82 E. Gummesson, ”Fallstudiebaserad forskning”. i Gustavsson, B. (red). Kunskapande metoder inom 
samhällsvetenskapen. Lund: Studentlitteratur, 2004 , s. 136 
83 Nilsson Fagerlind, 2001 



 25

En annan viktig del i att säkra validiteten är att forskaren genomgående granskar, 
omprövar och reviderar det egna arbetet.84 Det innebär att författarna i den här studien 
fortlöpande kontrollerat rimligheten, trovärdigheten och pålitligheten i de strategier 
som använts för studiens datainsamling, analyser och presentationer. Utöver detta har 
studien även aktivt tillämpat deltagarkontroll, vilket innebär att respondenterna själva 
fått bedöma den tolkning som gjorts gällande den information de lämnat för att 
säkerställa att de svar de bidragit med varit de korrekta.85 
 
Denna studie har även redogjort för de eventuella diskrepanserna som skulle kunna ha 
uppstått i och med att en full redogörelse lämnats angående författarnas egna 
förförståelse av fenomenet och önskan att vilja förstå fenomenet bättre.86  
Generaliserbarhet kommer att uppnås i denna studie i och med att kriteriet för 
Generaliserbarhet beträffande läsaren eller användaren kommer att uppnås.87 Det 
innebär att individer i liknande situationer kommer att kunna bedöma i vilken 
utsträckning resultaten från denna studie analogt kommer att kunna tillämpas på deras 
egen situation. På det viset kommer denna studie att kunna knyta an till det 
forskningsbidrag som diskuterades i avsnitt 1.9 då detta resultat mer än väl kan 
komma att ge vägledning åt andra omständigheter där liknande situation råder.88   
 

3.6.2: Reliabilitet 
Reliabiliteten är i essentiellt detsamma som tillförlitlighet, och innebär att de 
mätningar som gjorts är korrekt utförda.89 Framförallt handlar det inom positivismen 
om att andra forskare ska komma fram till liknande resultat om en liknande studie 
utförs på samma premisser. Dock behöver inte resultaten vara exakta, speciellt inte 
när det handlar om komplexa områden som det som studien avhandlar. Istället handlar 
det i de flesta fall om att läsaren ska kunna följa i samma spår och granska vad som 
gjorts.90 För förundersökningen har detta i mest möjliga mån gjorts genom diverse 
olika åtgärder. Framförallt då genom att telefonintervju har använts för att eliminera 
intervjuareffekten och därmed gjort undersökningen oberoende av undersökarens 
person.  
 
För huvudundersökningen kommer detta att ske genom att slumpfaktorn eliminerats i 
mesta möjliga mån. Det är ett ytterligare skäl till varför inget slumpmässigt urval 
gjorts gällande val av respondenter, utan det har istället handlat om ett ändamålsenligt 
urval. Till syvende och sist försäkras emellertid den största graden av reliabilitet av att 
undersökningen i detalj beskrivit hur undersökningsprocessen gått till och hur 
informationen införskaffats och analyserats.91 Slutligen har uppsatsen följt 
metodologiska ramverk för bland annat intervjuteknik och enkätundersökningar.92 

                                                 
84 B. Starrin; G. Larsson; L. Dahlgren & S. Styrbom. Från upptäckt till presentation: Om kvalitativ 
metod och teorigenerering på empirisk grund. Lund: Studentlitteratur, 1991, s. 32 
85 Merriam, 1994, s. 179 
86 Ibid., s. 179 
87 Ibid., s. 187 
88 Gummesson, 2004, s.134 
89 Thurén, 1991/2004, s. 22 
90 Gummesson, 2004, s. 134 
91 Merriam, 1994, s. 183 
92 Denscombe, 1998/1999 
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Utöver detta har noggrant arbete genomförts för att försäkra att uppsatsens formalia 
förhåller sig i enlighet med beprövad vetenskap.93  
 
 

4. Empiri 
 

Detta avsnitt behandlar den empiriska undersökningen, där förbindelsen 
mellan data och verklighet undersöks.  

 

4.1: Empiri och dess betydelse 
Data kommer från de latinska datum, vilket betyder något som är givet.94 När 
verkligheten observeras, och på något sätt registreras, har verkligheten blivit data. Det 
mesta av den sociala verkligheten kan registreras och klassificeras. Data kan föreligga 
i många olika former som till exempel anteckningar från en intervju, officiella 
dokument, frågeformulär etc. Inom forskning används också ordet empiri, av det 
grekiska empeira, som betyder försök eller prov.95 Empiri betyder att påståenden om 
verkligheten måste grundas på erfarenhet, inte på tyckande. Grovt förenklat går det att 
säga att data och empiri är synonymt med varandra. Verkligheten är som sagt väldigt 
omfattande och komplex, det är omöjligt att registrera ”allt”, men avsikten är ändå att 
i det här avsnittet i mesta möjliga försöka förvandla data till bilder av verkligheten. 
Med detta ska det illustreras vad det är som observeras samt hur dessa observationer 
värderas i förhållande till tidigare kunskaper och verklighetsuppfattningar.96  
 

4.2: Resultat av förundersökning 
Projektledaren för Willys marknadsföring Peter Andreasson och projektledaren för 
Vi’s marknadsföring Johan Windahl på reklambyrån Hallberg Torstensson ser 
invandrare som en målgrupp. Windahl projektledare för Vi menade dock att 
invandrargruppen är svår att se som en ordinarie grupp, då det finns flera grupper 
inom gruppen. Coop´s ansvariga projektledare Daniel Smedfors på reklambyrån 
Forsman & Bodenfors, ansåg inte att de såg invandrare som en målgrupp. Han ansåg 
att gruppen inte går att ”klumpa ihop”, han menade att det är stor skillnad på vad en 
Sydeurope och en person från mellanöstern vill ha. Smedfors berättade att Coop inte 
tycker att det finnas någon betydelse i vart man kommer ifrån. Han berättade att 
exempelvis deras reklamfilm är riktade mot alla i Sverige, svensk som invandrare. 
Han gav exemplet att en specifik reklamfilm till kurder skulle kunna leda till att 
kurderna kände sig utanför och inte som vilken svensk som helst. 
 
Hur de olika projektledarna anpassar sin marknadsföring efter invandrargruppen 
varierar. Smedfors projektledare för Coop sa att de satsade sin reklam på hela 
majoriteten. Trots att Coop inte klassar invandrare som en målgrupp förklarade han att 
de ändå försökte anpassa sitt utbud med exempelvis produkter som Kosher och Halal 

                                                 
93 K. Widerberg, Vetenskapligt skrivande - kreativa genvägar. Lund: Studentlitteratur, 2003 
94 A. Johannesen & P. Tufte, Introduktion till samhällsvetenskaplig metod. Malmö: Liber, 2003, s. 23 
95 Ibid., s. 23 
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kött. Smedfors poängterade att Coop tillör Coop-föreningen. Detta resulterar i 
svårigheter för Coop att variera sortimentet från butik till butik. Smedfors menade att 
paraplykommunikation inte fungerar under minoritetshögtider så som Chanukka och 
Ramadan. Coop´s grundidé är att stå för stadga, ekonomisk nytta för alla sina 
medlemmar, oberoende var man kommer ifrån. Deras motto är: ”Alla ska vara 
nöjda”. 
 
Windahl projektledaren för Vi förklarade att de anpassade sin reklam till invandrare. 
Han berättade att de bl.a. uppmärksammat högtider så som Ramadan. Willys 
projektledare förklarade däremot att de anpassade sin marknadsföring med flera olika 
aktiviteter. Han förklarade också att de har ett globalt sortiment som efterfrågas av 
invandrare. 
 
Coop och Vi´s projektledare hade gemensamt att de inte tycker sig besitta tillräckligt 
med information om invandrarmålgruppen. De menar båda två att man alltid kan lära 
sig mer om denna grupp. Varken Coop eller Vi har haft egna 
marknadsundersökningar om invandrargruppen. Windahl från Vi förklarade dock att 
han ibland hört sig runt med vänner och bekanta. Willys som ansåg sig besitta 
tillräcklig kunskap om invandrargruppen hade däremot egna marknadsundersökningar 
om dessa.  
 
Coop´s reklambyrås organisation innehåller ett fåtal invandrare. Coop´s projektledare 
förklarade att organisationen innehöll 250 anställda varav 6-7 invandrare. Vi’s 
reklambyrå har 13 anställda, men inga invandrare arbetade där. Projektledaren för 
Willys förklarade att de inte förde statistik på hur många som är födda utomlands 
respektive som har utländska föräldrar. Han sa dock att de hade många medarbetare 
med utländsk härkomst. Han förklarade att de strävar efter att deras sammansättning 
ska spegla våra kunder avseende ålder, kön och etnisk härkomst. 
 

4.2.1: Reflektioner efter intervjuerna 
Sammanfattningsvis gav samtliga respondenter ett relativt tillfredställande svar. 
Förvisso var några respondenter mer utförliga i sina svar än andra, men som helhet låg 
kvaliteten på svaren på en hög nivå. Något som var uppseendeväckande under 
intervjuns gång var projektledarnas reaktioner på frågorna. Det föreföll som om detta 
inte var ett ämne som diskuteras alltför ofta. Ett tydligt exempel på detta var när 
frågan om de ansåg sig ha kunskap om denna målgrupp dök upp. Där svarade 
nämligen samtliga förutom en ”nej”, och av deras tonläge att döma gick det inte att 
undgå att uttyda att de själva lät förlägna och skamsna över att erkänna det. Även 
frågan hur många invandrare eller personer med utländsk bakgrund som arbetar på 
deras reklambyrå, gick det även där att uttyda en obekväm stämning över att de fanns 
så få personer i gruppen representerade. Det fanns en förnimmelse av osäkerhet i 
deras svar, nästan som om de själva blev förvånade över sina egna svar. Detta visar att 
detta är ett tydligt problem, som många reklambyråer inte ens själva observerar. Trots 
detta är förhoppningen att berörda byråer kommer att komma till en ny insikt efter 
denna intervju och följaktligen åtgärda problemet i framtiden. 
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4.3: Resultat av huvudstudie  
Det rådde relativt jämn könsfördelning mellan respondenterna, 18 stycken män 
respektive 27 stycken kvinnor. 

 

 

 

 
 

 
 
Diagram: 2 
 
Tabellen visar vilken högtid som respondenternas 
ansåg som sin viktigaste. 
 

 
 

 
Diagram: 3 

 
Diagrammet illustrerar hur stor procentdel som handlar på en specifik matbutik vid 
sin/sina högtider. 

Högtider 
Antal som 
firar 

Arabiskt nyår  2 
Assyriskt nyår  3 
Judiskt nyår  1 
Jon Kippur  3 
Kurdiskt nyår  1 
Iranskt nyår  11 
Ortodox jul  4 
Ortodox påsk  9 
Pesach (Judisk påsk) 1 
Ramadan/ Eid al fitr 7 
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Diagram: 4 

 
Diagrammet illustrerar hur stor procentdel av enkätdeltagarna som tycker att de flesta 
matbutiker har vad de efterfrågar under sin/sina högtider? 
 

 
Diagram: 5 

 
Detta diagram visar vilka matbutiker som enkätdeltagarna föredrog. 
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Diagram: 6 

 
Detta diagram visar medeltalet på en skala mellan 1-4 hur mycket deltagarna i 
enkätundersökningen påverkas av dessa fyra influenser. 1 står för en låg 
influenspåverkan, medan 4 står för hög influenspåverkan 
 
 

 
Diagram: 7 

 
Till denna fråga har de som deltagit i studien fått rangordna hur de prioriterar 
attributen från siffra 1 till 4. Siffra 1 motsvarar en låg prioritet och siffra 4 en hög 
prioritet. Diagrammet visar medeltalet bland prioriteterna. De mörkblå staplarna visar 
hur deltagarna prioriterar attributen vanligtvis, medan de ljusblå förklarar hur 
deltagarna prioriterar attributen vid högtider. 
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Diagram: 8 

 
Till denna fråga har deltagarna i enkätundersökningen rankat vad de prioriterar mellan 
graderna 1 till 4.  Siffra 1 motsvarar en låg prioritet medan siffra 4 motsvarar en hög 
prioritet. Diagrammet visar deltagarnas medeltal bland prioriteterna.  

 
Diagram: 9 

 
Diagramet visar hur stor procentdel som skulle vilja och som inte skulle vilja se mer 
marknadsföring gällande deras/deras högtider.  
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Diagram: 10 

 
Diagrammet illustrerar hur många som tycker att det finns marknadsföring som är 
anpassad för sin/sina högtider. 
 

 
Diagram: 11 

 
Diagrammet visar hur många procent av respondenterna som hellre handlade i 
matbutiker som de känner samhörighet med. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 33

5. Analys 
 

I detta avsnitt analyseras den empiriska studien tillsammans med den för 
studien relevanta teorin. Analysförfarandet är av explorativ karaktär och 
är uppdelat i underrubriker som avgränsar förstudien från huvudstudien 
i syfte att underlätta läsarens förståelse av de olika resultaten. 
 

5.1: Analys av förstudie 
Willys och Vi´s marknadsförare är ense om att invandrare går att segmentera, medan 
Coop’s marknadsförare inte anser att det går att klumpa ihop gruppen invandrare till 
ett segment. Butiken Vi anser att invandrargruppen går att segmentera då det bedöms 
att de uppfyller kriterierna för detta enligt Kotler och Kellers teori (se avsnitt 2.1).  
Förvisso tillstås det att det finns flera faktorer som skiljer sig inom segmentet 
beträffande ålder, kön, demografi etc., vilket även Best nämner i sin 
marknadssegmentteori. Best definierar marknadssegment som ”en specifik grupp av 
konsumenter med liknande behov av köpbeteenden och en identifierbar karaktär”.97 
 
Parsons teori menar att kulturella system, däribland religionen utövar kontroll över 
personligheten, organismen och de olika sociala systemen. Parsons utgår ifrån att 
religionen har en central funktion, då den har flera funktioner i samhället. Parsons 
menar att religionen blir en förutsättning för samhällets upprätthållande. Teorin menar 
även att religionen alltid kommer att finnas i vårt samhälle och att beteenden alltid 
kommer att förändras utifrån den. Denna studie har bl.a. undersökt folk som firar 
utländska högtider eftersom det ingalunda går att förneka att högtider utgör ett stort 
inslag inom praktiskt taget samtliga religioner. 
 
I studien har flera av respondenterna skrivit samma högtider, där de frågades vilken 
de ansåg vara sin mest framträdande högtid. Baserat på Parsons teori går det med fog 
att anse att gemensamma högtider ger olika grupper av konsumenter liknande behov 
av köpbeteenden och en identifierbar karaktär. Således går att dela in 
invandrargruppen i ett segment. Det ska även beaktas att invandrare har olika 
religioner, varvid de även firar olika högtider. Således kan invandrargruppens 
segment anses tillhöra det som Kotler och Keller klassar som ”grupperat segment”.98 
 
Kotler och Keller förklarar att det finns tre olika strategier för att nå ut till så många 
som möjligt inom ett grupperat segment och dessa strategier används mycket tydligt 
av de intervjuade projektledarna. Willys projektledare förklarar exempelvis att de har 
ett globalt sortiment vilket direkt kan härledas till Kotler och Kellers strategi om att 
utveckla flera varumärken, där varje märke positionerar sig i de olika grupperna. Ett 
par exempel på denna förekomst är sedvanan att köpa in Kosher kött inför judiska 
högtider och Halal kött inför muslimska högtider. Vi använder sig tydligt av 
”koncentrerad marknadsföring” då de valt att positionera sig till den största gruppen 
inom det segmentet, nämligen muslimer. Vi´s projektledare förklarade exempelvis hur 
de tar hänsyn till ramadan som firas av muslimerna. 
 

                                                 
97 Best, 2005, s. 135 
98 Kotler & Keller, 1994/2006, s. 242 
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Det är problematiskt att Coop inte ens beaktar invandrargruppen som ett segment. 
Diagram nr 4 visar att endast 13 % av dem som firar utländska högtider tycker att de 
flesta matbutiker har vad de söker under sin/sina högtider och att hela 51 % vill se 
mer marknadsföring inför sin/sina högtider (se diagram 9). Coop’s projektledare 
berättade exempelvis att deras reklamfilmer är riktade mot alla i Sverige, Svensk som 
invandrare. Han ansåg inte att invandrargruppen var ett segment, utan att de satsade 
sin reklam på hela majoriteten. 
 
Att dela upp en marknad i homogena segmentgrupper är aldrig ett bra 
tillvägagångssätt enligt Best.99 Coop sätt att se på effektiv marknadsföringsstrategi går 
således emot Bests teori om hur effektiv Nisch-marknadsföring kan vara. Trots att 
Coop inte klassar invandrare som en målgrupp förklarade Coop´s projektledare 
Smedfors att de ändå försöker anpassa sitt utbud med exempelvis produkter som 
Kosher och Halal kött. Utifrån denna studies undersökning finns det ingen som 
föredrar att handla på Coop trots att de köper in produkter anpassade för utländska 
högtider. Med dessa belägg tyder det på, av allt att döma, att Coop misslyckats med 
att nå ut med sin marknadsföring till personer med dessa inköpsbehov. Förslagsvis har 
Coop´s förening mycket att lära och vinna på att ta hänsyn till ovan nämnda teorier. 
Givetvis skall Coop´s strävan att se alla som lika individer inte på något sätt förringas 
i sammanhanget, men samtidigt har företaget mycket att vinna på att se och ta hänsyn 
till minoritetsgrupper. 
 
Willys som verkar ha stort medvetande om denna målgrupp är enligt diagram 2 även 
den matbutik som de flesta i studien föredrog. Efter författarnas intervju med Willys 
gick det att skönja en stor grad av medvetande om denna målgrupp. Detta visar tydligt 
att det ger resultat att se denna målgrupp som ett segment.  
 
Både Vi och Coop ansåg att de hade för lite kunskap om invandrare eller om personer 
som firar utländska högtider De berättade även att de inte gjort några egna 
markandsundersökningar. Willys ansåg sig däremot besitta kunskap om denna 
målgrupp, vilket kan upplevas som ganska självklart i och med att de även gjort egna 
marknadsundersökningar om invandrare och deras köpbeteende. I syfte att identifiera 
var problemet låg genomfördes det i studien en förundersökning.  Resultatet förtäljde 
att ett av de största problemen var att marknadsförarna helt enkelt besitter för lite 
kunskap. Denna brist på kunskap beror sannolikt på att de helt enkelt inte 
uppmärksammat denna målgrupp. Vad som går att säga är att Vi och Coop valt att 
inte lägga ner tid/resurser på invandrarsegmentet.  
 
Anledningarna till detta går enbart att spekulera i, men en av anledningarna till varför 
Willys föredras av respondenterna i studien kan vara för att de gjort 
marknadsundersökningar, som i sin tur gjort att de har fått mer förståelse för denna 
kundgrupp och deras behov. Best menar att för att få en lyckad 
marknadssegmentering är det viktigt att förstå kundbehovet för att utveckla strategier. 
I Figur 1 (konsument marknad/konsument behov) framgår det att det finns många 
olika faktorer som ger förklaringar till en konsuments behov. Förträffligheten i just en 
marknadsundersökning ligger i att det med enkelhet går att utläsa vad en målgrupp har 
för behov. På förekommen anledning är en av rekommendationerna att 

                                                 
99 Best, 2005, s. 154 
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livsmedelsbutikerna bör göra fler undersökningar, eftersom just detta kan vara 
nyckeln till att nå ut till berörda målgrupper.  
 
Att Homophily theory kan ha betydelse i och med att de flesta i enkätundersökningen 
föredrog Willys är något som borde beaktas. Teorin förklarar att konsumenten blir 
påverkad av samhörighetskänsla från de personer som porträtteras i 
marknadsföringen. Teorin förklarar även att attitydförändringar angående produkten 
sker lättare, då konsumenten känner samhörighet med säljaren.100 Förundersökningen 
visar att Willys är det enda av de tillfrågade företagen som har tänkt på att ha 
invandrare eller anställda med utländsk bakgrund i sin organisation. Enligt teorin kan 
även detta påverka invandrarkonsumenternas attityder mot livsmedelbutikerna och 
även öka medvetandet om invandrargruppen.  
 

5.2: Analys av huvudundersökning 
För att kunna ge marknadsförare idéer om strategier har studien med hjälp av teorier 
som underlag undersökt invandrares åsikter och tycken.  
 
Köpprocessen sätter enligt Keller och Kotler igång då en köpare kommer på ett 
problem eller behov den behöver. Detta behov kan triggas upp av inre och externa 
drivkrafter. Kotler och Keller menar att det finns fyra informationskällor som 
marknadsförare bör intressera sig extra mycket för.  
(Se avsnitt 2.4, letande av information) 
 
Generellt får en konsument mest information från kommersiella källor menar de. De 
säger dock att den mest givande informationen kommer från personliga och allmänna 
källor som är självständiga anseenden. Enligt undersökningen var det personliga 
influenser som påverkade respondenterna mest, vilket stämmer in på deras teori. Vår 
studie visar dock att kommersiella influenser har större påverkan än allmänna, vilket 
går emot teorin.  
 
Studien visade att bland de kommersiella influenserna är det TV och tidningar som 
har starkast inverkan på respondenternas uppmärksamhet. Dock visar studien en 
relativt jämn fördelning mellan de påverkande faktorerna. Det som skiljde sig markant 
var radions påverkan på uppmärksamhet, vilket visade sig vara det minst gångbara 
kommersiella alternativet. 
 
Personliga åsikter från familj, grannar etc. är alltså en mycket viktig faktor när 
konsumenten befinner sig i köpprocessens informationsletande stadiet. Vad som 
avgör om kunden är nöjd med sitt inköp beror på om produktens förmåga uppnår dess 
förväntan menar Kotler och Keller. Beroende på kundens tillfredställelse avgörs om 
kunden kommer att köpa produkten igen och hur väl kunden kommer att tala om 
produkten. Därför är det viktigt att kunderna är nöjda med sina inköp så de sprider 
positiv talan om den besökta matbutiken. 
 
I köpprocessens evalueringsfas menar Kotler och Keller att attityder och tro är viktigt 
(Se avsnitt 2.4, attityder och tro). Studien visade att invandrare hellre handlade i 
matbutiker som de kände samhörighet med. Detta är värdefull information då denna 
                                                 
100 Torres, 2007, s. 197-205 
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faktor påverkar både tro och attityd till matbutiken. Om kunderna känner samhörighet 
med en matbutik kan marknadsföring ske mer effektivt enligt homophily theory.101 
 
För att undersöka teorin tillfrågades respondenterna om de hellre handlade i 
matbutiker som de kände samhörighet med. Diagram 11 visar att endast 35 % hellre 
handlade i matbutiker där de kände samhörighet och att hela 65 % inte brydde sig. 
Detta är inget markant bevis, men bör ändå has i åtanke. 
 
Genom att använda resultat från studien går det att påverka Kotler och Kellers 
”förväntade värde modell” Om det antas att många kunder har samma preferenser 
menar Kotler och Keller att en marknadsförare kan göra ett antal saker som kan 
influera en köpares beslut(Se avsnitt 2.4, förväntade värde modell).. Studien visar att 
attributen ser olika ut när en person som firar utländska högtider ska handla inför 
sin/sina högtider. Pris och kvalitet tycks vara viktigare inför högtidernas inhandlande, 
medan prioriteringen av utbud, närhet, rabatt och hjälpsamhet rankas lägre vid 
tillfället.  
 
En annan anledning till vikten i kundernas belåtenhet är att denna faktor även spelar 
in i köpprocessens inköpsfas enligt Kotler och Keller. De förklarar att attityder från 
andra kan påverka inköpsvalet efter inköpsevalueringen. Attityder och tro från andra 
har olika kraft beroende på den andra personens negativa styrka för produkten och 
även hur motiverad köpkunden är att gå med på den andra personens tycke. Så även i 
detta stadium har nöjda kunder stor påverkan. Kotler och Keller har viktiga förslag till 
åtgärder för att undvika missnöjda kunder som bör beaktas. Förslagen är bland andra 
att skicka förslag till hur kunden kan förbättra sin produkt eller skicka tidningar som 
redogör för en produkts funktioner etc. 
 
När köparen har kommit till inköpssteget menar Kotler och Keller att en köpare måste 
bestämma fem sub-bestämmelser. De delar in dessa i märke, handlare, kvantitet, tid 
och betalningssätt. Studien har undersökt hur sub-bestämmelserna ser ut och om de 
ser annorlunda ut under inköp inför utländsk högtid. Studien visar en väldigt jämn 
fördelning av vad som vanligtvis prioriterades vid inköp i matbutik. Det som 
prioriterade högst var kvalité, medan rabatt/erbjudanden prioriterades lågt. Studien 
visar även hur prioriteterna ser ut vid olika högtider. Dessa var inte lika jämna där 
rabatt och pris skiljer sig markant. Enligt denna undersökning bör därför 
marknadsförare försöka pressa priser och upplysa om god kvalité på produkterna inför 
högtider.  
 
 

6. Slutsats 
 

Det avslutande kapitlet förmår att försöka besvara studiens initiala 
forskningsfrågor samt diskutera kring dessa. Slutsatserna bygger på den 
information som framkommit under arbetets gång och som kunnat 
kopplas samman med de vetenskapliga teorierna som finns inom 
området. Avslutningsvis ges rekommendationer på hur marknadsförare 
kan försöka avhjälpa situationen. 

                                                 
101 Ibid., s. 197-205 
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6.1: Avslutande diskussion 
Det finns flera strategier för marknadsförare att nå ut med marknadsföring till 
invandrare. Diagram 9 visar att hela 51 % av respondenterna i studien vill se 
marknadsföring inför sina högtider. Enligt flera teoretiker är kunskap nyckeln till en 
framgångsrik marknadsföring. Efter förstudien visade de sig att två av tre 
marknadsföringsföretag saknade kunskap om invandrargruppen. Ansvarige för 
Coop’s marknadsföring såg inte ens invandrargruppen som ett segment, vilket kan 
bedömas som en svaghet utifrån tidigare nämnda teorier av bland andra Best, Keller 
och Kotler. Genom att förbigå detta segment visar studiens data att marknadsföringen 
undgår invandrare. Det ska i sammanhanget framhärdas att ingen av respondenterna 
ansåg sig föredra Coop, trots att butikskedjan säger sig anpassa varor efter utländska 
högtider. 
 
Utan kunskap om invandrargruppen är det svårt, för att inte säga omöjligt, att veta hur 
kundernas behov ser ut. Därför kan inte vikten av att marknadsförare upplyser sig 
själva om målgrupperna understrykas tillräckligt noga, bland annat genom att de 
exempelvis genomför erforderliga marknadsundersökningar. Även den egna 
organisationens sammansättning kan avgöra hur mycket kunskap en reklambyrå har 
om segmentet. För att kunna ta bättre hänsyn till en högtid är en grundförutsättning att 
aktören i fråga känner till den.  
 
Studiens data visar hur personer som firar utländska högtider i stor grad blir 
påverkade av olika influenser, samtidigt som det tydliggörs vilka attribut som 
föredras. Attributen har en relativ jämn påverkan, likaså influenser. Nämnvärt är att 
personliga influenser såsom familj, vänner, grannar etc. prioriteras högst av det som 
influerar respondenterna. Därför måste vikten att få och behålla nöjda kunder 
understrykas, vilket enligt Keller och Kotler görs genom att kundens förväntan 
uppnås. Utifrån mer kunskap om gruppen är det sedan enklare att hitta strategier för 
att nå ut till segmentet på bästa sätt. Det finns flera åtgärder som kan användas, 
studien har dock lagt tyngst vikt på att förstå köpprocessen. Genom att förstå denna 
process kan strategier utformas steg efter steg. För att strategierna ska bli mer 
fördelaktigt mottagna är det värt att tänka på Homophily teorin. Teorin talar för att 
mottagligheten förbättras då konsumenten känner samhörighet med exempelvis 
butiken, vilket även bevisades i studien. Detta kan ses som en katalysator för 
strategier inom köpprocessen. För att strategier ska utformas på ett fördelaktigt sätt är 
det viktigt med att marknadsförarna gör marknadsundersökningar. Återkommande 
under hela processen är att se invandrargruppen som ett segment och att hitta kunskap 
om detta. Kunskap om segmentet förefaller dessvärre saknas hos marknadsförare, en 
del vet inte ens att det existerar. Med stöd av Parsons teori är högtider en faktor som 
med fördel kan studeras när de kommer till marknadsundersökningar. Dessa ritualer 
ger en specifik grupp av konsumenter med liknande behov av köpbeteenden och en 
identifierbar karaktär. Genom att ta hänsyn till denna kundkrets kan marknadsförare 
öka sina vinster, samtidigt som en förbisedd kundbas får sina behov tillgodosedda.  
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