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Författarnas förord 

Under arbetet med C-uppsatsen inom Medie- och kommunikationsvetenskap med internationell 
inriktning på Örebro universitet reste vi till Indien för att utföra intervjuer. Resan till Indien var 
den första i ordningen för Anna-Karin medan Henric tidigare besökt landet under ett flertal 
tillfällen. Vi reste med flyg från Stockholm till Mumbai i Indien. Redan på flygplatsen i Mumbai 
stötte vi på våra första problem. Väskorna med kläder, böcker, hygienartiklar samt den tekniska 
utrustningen för inspelning av intervjuerna låg kvar på en terminal i Europa eftersom vårt 
anslutningsflyg från Sverige försenats på grund av stor sjukfrånvaro bland flygledarna. Efter att 
ha fått en enormt bra hjälp, såväl praktisk som ekonomisk, av personalen på Mumbais flygplats 
kunde vi finna ett anslutande inrikesflyg: Trots att vi var trötta och rejält försenade valde vi 
ytterligare tolv timmars väntande, av ren snålhet, på det billigare inrikesflyget till vårt slutmål 
Bangalore i den sydindiska delstaten Karnataka. På plats i det tropiska Bangalore hittade vi rum 
på ett centralt hotell dit vårt bagage sedan levererades tre dagar efter vår framkomst. 

Efter dessa inledande problem kunde arbetet påbörjas och vistelsen samt arbetet i Indien kunde 
fortgå utan större problem. Kontaktpersonerna i Indien som vi fått kontakt med via Svensk-
Indiska föreningens viceordförande, L. Håkan Sandlund, visade sig vara mycket hjälpsamma och 
gästfria och ställde gärna upp med praktisk hjälp. 

De centrala delarna av Bangalore utstrålade en kosmopolitisk atmosfär med blänkande 
skyskrapor, moderna köpcentrum och en enorm trafik. Trafiken visade sig senare vara en av de 
stora tidstjuvarna i samband med intervjuerna. Att ta sig från punkt A till punkt B kan ta mycket 
lång tid. Den hårda trafiken kanske bäst kan illustreras med att vissa av stadens övergångsställ har 
texten ”Don’t walk – Run” målat med stora tydliga bokstäver. 

Även om de centrala delarna av Bangalore i mångt och mycket utstrålar en kosmopolitisk 
atmosfär finns alltid de inhemska kulturerna närvarande i såväl mat och dryck som gästfrihet och 
kroppsspråk med mera. Under våra två veckor tyckte vi oss få en bra inblick i såväl indiskt 
vardagsliv såväl som yrkesliv.  

Under uppsatsens arbete har Electrolux avvecklat sin indiska enhet och licenserat ut användandet 
av varumärket Electrolux till en indisk producent. Detta har skett efter att intervjuerna gjorts och 
är således inget som påverkar vårt arbete. Även om uppsatsen är skriven med Electrolux som 
exempel är resultaten tillämpbara på andra produktkategorier och varumärken. 

Vi vill tacka alla som har gjort det här arbetet möjligt. 

Tack L. Håkan Sandlund, viceordförande i Svensk-Indiska föreningen samt VD för Sanson 
I.B.C. International för alla dina värdefulla idéer som ledde fram till uppsatsens syfte och inte 
minst för alla dina kontakter i Sverige såväl som i Indien. 

Tack Electrolux för att ni delat med er av era kunskaper och erfarenheter när det handlar om 
marknadsföring i Indien och inte minst för ert generösa bidrag till resan. 

Tack även till Inger Larsson, vår handledare som gett oss ovärderliga perspektiv och ett stort 
stöd i uppsatsarbetet. 

Vi vill slutligen tacka den indiska ambassaden och alla de personer i Indien som ställt upp med 
hjälp för att finna respondenter och med övriga praktiska tips i Indien och alla andra som på något 
sätt hjälpt oss med information. 



 

Sammanfattning 

Vi har rest till Bangalore, Indien, för att intervjua en ung indisk medelklass om deras 
medievanor, attityder kring reklam och varumärken samt om deras köpbeslut i samband 
med inköp av kapitalvaror. Vi har använt Electrolux som genomgående exempel i 
uppsatsen men även undersökt preferenser vid andra varutyper och varumärken. 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för vår undersökning. Eftersom vi 
saknade förförståelse kring ämnet föll valet av metod på en kvalitativ intervjumetod. Med 
de personliga intervjuerna har vi haft möjlighet att plocka upp nya och intressanta trådar 
och fördjupa oss i dessa. Vi har på plats i Indien intervjuat 14 respondenter och dessa 
kom vi i kontakt med genom ett snöbollsurval där en stor Indienkännare i Sverige 
rekommenderade oss att kontakta några företag i Bangalore, Indien. Vi har även 
intervjuat en representant för Electrolux i Indien via telefon. Intervjuerna har förberetts 
genom att skriva intervjuguider som har fungerat som ledsagare genom intervjuerna.  

De teorier vi baserat uppsatsen på är till stor del teorier kring interkulturell kom-
munikation med Hofstedes kulturteorier och Gudykunst & Kims grundbegrepp. Detta har 
kompletterats med tidigare forskning inom genus och konsumtion i Indien. För att kunna 
besvara frågorna kring marknadsföring har vi tagit ett avstamp dels i kulturstudierna men 
även kompletterat detta med viss marknadsföringsteori.   

Vi har kommit fram till att det inom gruppen finns stora likheter i medieval, trots det 
enorma utbudet av tv-kanaler, nyhetstidningar och periodiska tidskrifter. I under-
sökningen har det framkommit att reklamen är något som oftast uppskattas och som i 
stora drag påverkar individerna i deras köpbeslut. Vi har även funnit att även om 
medierna fyller en stor och viktig roll så har de sociala nätverken ofta det slutgiltiga av-
görandet. 

Det har visat sig att de traditionella genusrollerna i stora drag håller i sig genom att 
kvinnor i större utsträckning än män fattar de avgörande besluten i samband med 
inskaffandet av vitvaror och heminredning medan männen oftast fattar besluten om 
övriga kapitalvaror. Vi har dock märkt att den kvinnliga ökade ekonomiska autonomin 
gentemot mannen lett till att kvinnorna börjar få större inflytande även där. Noteras bör 
även att männen inte helt står utan inflytande vid inköp av vitvaror och att vi även kan se 
en tendens till mer jämlika beslut. 

Ett bra sätt att marknadsföra vitvaror är därför genom typiskt kvinnliga medium så som 
såpoperor och damtidningar. Detta bör dock kompletteras med andra medier så som 
engelskspråkiga underhållningskanaler, nyhetstidningar och annonstavlor. Internet har 
ännu inte vunnit någon plats som reklammedium men har ändå en viktig funktion som 
förlängning av det sociala nätverket samt som informationskälla genom bland annat 
företagens hemsidor. 

Vi har fått svar på våra frågor men tycker vidare forskning inom detta ämne vore 
spännande. 
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1 INLEDNING 

Idén till att skriva en uppsats inom interkulturell kommunikation och indiska medier 
väcktes av att vi båda har ett stort personligt intresse och engagemang inom detta ämne.  
En av författarna har dessutom ett stort kontaktnät inom Indienrelaterade frågor där det 
framkom att mångfalden av medier och avsaknaden av kunskaper om detta, ofta är ett 
problem för företag som vill etablera sig i Indien. 

Indien är ett land där mycket händer inom mediemarknaden och den ekonomiska sektorn. 
Sänkta importtullar 1991 ledde till en kraftigt ökad ekonomisk tillväxt och ökad 
konsumtion. I dag har många svenska och västerländska företag produktion samt 
försäljning i landet och Indien är Sveriges tredje största exportland i Asien efter Japan 
och Kina. Inom media har nyligen FM-bandet släppts för kommersiellt bruk och satellit-
tv tillåts utan myndighetskontroll. Dessa faktorer gör forskning om medievanor med syfte 
på marknadsföring mycket intressant, då många stora europeiska företag saknar kunskap 
om hur man når ut till och anpassar kampanjernas innehåll till köpstarka konsument-
grupper i Indien.   

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka kanaler inom indisk reklambaserad 
media den yngre indiska medelklassen (20 – 35 år) använder i samband med inköp av 
kapitalvaror. Vi kommer även att inta ett genusperspektiv. 

Våra frågeställningar är: 

1. Vilka reklambaserade medier föredrar den yngre medelklassen vid sådana inköp? 
Finns det några skillnader i detta avseende mellan könen? 

2. Föredrar gruppen indiskt eller utländskt programmaterial när de använder sådana 
medier vid dessa inköp? 
Varför görs dessa val och skiljer det mellan könen? 

3. Vilka attityder har gruppen till reklam? 
Skiljer det mellan de olika medierna? 
Skiljer det mellan könen? 

4. Vilka värden föredrar gruppen kring dessa produkter? 
Skiljer det mellan könen? 
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1.1.1 Avgränsningar 

Vi har valt att begränsa oss till att undersöka en ung urban indisk medelklass i 
åldersintervallet 20 – 35 år, eftersom de anses vara en mycket köpstark grupp som har 
vuxit upp med moderna medier, såsom kabel- och satellit-tv med mera. Yngre personer 
ses dessutom som mer förändringsbenägna än äldre generationer.1 Vi har valt att intervjua 
personer i Bangalore, Karnataka, då dessa personer finns väl representerade i staden. Vi 
har även valt att begränsa oss till att undersöka marknadsföringen av kapitalvaror. Vi har 
valt att använda Electrolux som exempel i uppsatsen.  Företaget är väl lämpat för 
uppsatsens syfte, eftersom Electrolux är ett västerländskt företag som säljer och 
marknadsför kapitalvaror i Indien. 

1.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som finns och som är relevant för vår studie kommer att behandlas 
i teori-avsnittet. 

1.3 Disposition 

Uppsatsen inleds med ett avsnitt där vi ger en kortfattad introduktion till Indien och till 
Electrolux i Indien. I teoriavsnittet går vi igenom de för uppsatsen relevanta teorierna 
samt definierar viktiga begrepp. I efterföljande kapitel presenterar vi våra undersöknings-
metoder samt hur urval av intervjupersoner har gjorts. Uppsatsen fortsätter sedan med 
resultatredovisning och analys för att sedan avslutas med diskussion och slutsats. 

                                                 
1 Kotler (2000), s.197ff 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel kommer vi att ge en introduktion till Indien, indiska medier och till 
Electrolux i Indien. 

2.1 Introduktion till Indien 

I följande avsnitt ges en introduktion om Indiens politiska system, språk, kultur och 
ekonomiska utveckling. 

2.1.1 Indiens styre 

Indien är en parlamentarisk förbundsrepublik. Parlamentet har två kammare. Lok Sabha 
eller folkets hus (federala parlamentet) har 552 ledamöter där alla utom två ledamöter 
väljs in var 5:e år i allmänna val. De resterande två ledamöterna representerar f.d. anglo-
indiska intressen och väljs in av Indiens president om han anser att dessa grupper inte 
redan finns representerade i folkets hus. Rajya Sabha eller delstatsparlamentet represente-
rar de olika delstaterna och unionsterritorierna. 2  

År 2002 valdes Aavul Pakkiri Jainulabidin Abdul Kalam till president. Presidenten i In-
dien har ungefär samma ställning som Sveriges konung och den styrande makten ligger 
istället hos premiärministern som går i spetsen för det invalda regeringspartiet. Premiär-
ministern i Indien heter när uppsatsen skrivs Manmohan Singh och det styrande partiet 
heter Indian Congress Party. 3 

Varje indisk delstat har ett eget parlament och en egen regering. Det egna självbestäm-
mandet är dock långt ifrån oberoende av centralstyret i Delhi. En stor del av beskatt-
ningen går till centralregeringen som i sin tur fördelar dessa medel till delstaterna. I del-
staterna fattas främst beslut rörande jordbrukspolitik, polis, skola och universitet medan 
man på centralnivå sköter övriga politiska frågor rörande bland annat utrikespolitik, pen-
ning- och valutapolitik, post och tele, transport och industripolitik.4 

2.1.2 Indiens ekonomiska utveckling 

Indiens ekonomiska utveckling tog fart 1991 då Indien övergick från en planekonomisk 
politik till en marknadsekonomi. Man sänkte tullarna, inledde privatiseringar, möjlig-
gjorde utländskt ägande och lättade valutarestriktionerna. Dessa förändringar ledde till att 
den ekonomiska tillväxten omedelbart steg från låga 2 % till att nu ligga runt 8 %. Fort-
farande brottas Indien med ett budgetunderskott på ca 10 %, men detta är något 
regeringen arbetar med. 5  

                                                 
2 http://parliamentofindia.nic.in 2005-04-24 
3 http://parliamentofindia.nic.in 2005-04-24 
4 Ståhl (2003), s.40ff 
5 Froste (2005), s.28 
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Att Indien går från ett jordbrukssamhälle till ett industri- och IT-samhälle syns inte minst 
på den minskande andelen av jordbruket i BNP som minskat från 31 % till 22 % under de 
senaste tio åren. Ännu står IT-industrin enbart för 3 % i BNP men den beräknas växa till 
7 % fram till år 2008. Den ekonomiska utvecklingen visar sig tydligt på den indiska 
börsen där Mumbai-börsen nästan dubblerats i värde mellan 2002 och 2004. De utländska 
investeringarna som möjliggjordes i och med den ekonomiska reformen har sedan mitten 
av 90-talet legat runt sex miljarder dollar för att under 2004 hamna nära 15 miljarder 
dollar.6 Enligt den indiska ambassaden i Stockholm är det inte bara inom industri och IT 
en stor tillväxt sker. Landsbygden och jordbruket står för den största ekonomiska 
tillväxten för tillfället med en årlig tillväxt på 30 %.7 

Indien och Sverige har ett långt förflutet med bilateral handel vilket inleddes 1906 av 
Ericsson. Idag är Indien nummer 21 i storleksordning bland Sveriges exportmarknader 
och den tredje största marknaden i Asien efter Kina och Japan. Över 100 svenska företag 
har idag verksamhet i Indien; ABB, Alfa Laval, Atlas Copco, Electrolux, Ericsson, Ikea, 
Volvo och flera svenska klädfabrikat för att nämna några. År 2002 gick 0,8 % av 
Sveriges totala export till Indien medan enbart 0,3 % av Indiens totala export gick till 
Sverige.8 

Ännu ett tecken på ett nytt ekonomiskt tänkande är den ökade belåningen hos privat-
personer. Några siffror är svåra att få tag på men enligt den indiska ambassaden i 
Stockholm har lån för konsumtionsprodukter exploderat under de senaste åren. Att ta ett 
lån för en bil eller en konsumtionsvara var för några år sedan otänkbart för den stora 
massan men börjar idag bli accepterat. Detta kan kanske delvis förklaras med kraftigt 
sänkta räntor och nya låneinstitut sedan den ekonomiska liberaliseringen.9 En ökad 
ekonomisk köpkraft fås även genom ökade löner för anställda i företag i Indien. Löne-
skillnaderna mellan en ABB-anställd i Västerås och Bangalore är idag enbart en på fyra 
och inte längre en på kanske tio eller tjugo som tidigare var vanligt.10 

När en delegation från den svenska tidningen Affärsvärlden besökte Indien kunde de se 
tydliga tecken på den ekonomiska tillväxten och menade på ett seminarium (ordnat av 
Svensk - Indiska föreningen) i Stockholm den 25 april 2005 att Indien menar allvar med 
sin satsning på näringslivet. Landets infrastruktur är eftersatt och bland annat saknas bra 
hamnar för containerhantering och många av vägarna är i dåligt skick om man jämför 
med Kina. Kina har sedan länge fokuserat på infrastruktur och på export medan Indien 
varit mer konsumtionsinriktat. Detta är på väg att förändras och Indien satsar mycket på 
infrastruktur. Affärsvärldens representanter fortsatte sedan med att berätta att Kina är lite 
av en sammansättningsfabrik, medan Indien vinner på sin high-tech-industri. På frågan 
om Indien kommer att bli en ny ekonomisk supermakt förutser Affärsvärldens redaktion 
att fler jobb kommer att flyttas till Indien och att indiernas självförtroende växer. Det är 

                                                 
6 Froste (2005), s.28 
7 Möte med Anil Trigunayat på indiska ambassaden i Stockholm, 2005-04-25 
8 Indien – din fördel, Indian Embassy 
9 Möte med Anil Trigunayat på indiska ambassaden i Stockholm, 2005-04-25 
10 Seminarium med Affärsvärlden, Stockholm, 2005-04-25 
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inte längre nödvändigt att skaffa prestigefyllda jobb i utlandet. En av redaktionens med-
lemmar ville även dra saken så långt att hon ”/…/ ställer mig frågande till vad man ska 
utbilda sig till i Sverige i framtiden”, men denna pessimism delades inte av en annan av 
redaktionens medlemmar som deltog på seminariet.11 

En stor del av Indiens ekonomiska tillväxt kan alltså förklaras med en hög utbildnings-
nivå. I Indien finns det över 250 universitet, 1500 forskningscentrer och över 10 000 
högre utbildningscentrer. Varje år utexamineras bland annat 200 000 ingenjörer, 5000 
filosofie doktorer och 21 000 med övriga akademiska examina.12  

2.1.3 Bangalore 

Bangalore är huvudstad i den sydindiska delstaten Karnataka. I Karnataka bor cirka 52,7 
(2001) miljoner innevånare13 varav runt 5,7 miljoner i Bangalore. Bangalore, är Indiens 
femte största stad efter Delhi, Mumbai (tidigare Bombay), Kolkata (tidigare Calcutta) och 
Chennai (tidigare Madras).14  

Enligt marknadschefen på indiska Electrolux är Karnataka och Bangalore en viktig och 
växande marknad även om marknaden är större i Mumbai, Delhi och Chennai. 

[Bangalore] is a market which is representing young middle class, young consumer power, a rep-
resentation of a modern educated community of customers. [Bangalore] is globally alive /…/ is 
globally conscious. /…/ there are more middle class in Bombay, Delhi and in Chennai than in 
Bangalore but Bangalore probably has a higher share of high end products. More technically ad-
vanced higher end products. IPA15 

Bangalore ligger på Deccanplatån i södra Indien men den relativt höga höjden över havet 
(991 meter) gör att temperaturerna sällan blir extrema. 16 

Kommunikationerna mellan Bangalore och övriga Indien är väldigt goda då staden är en 
knytpunkt i det indiska järnvägsnätet17. Dessutom finns en flygplats med såväl nationella 
som internationella rutter. Under 2008 kommer en ny stor internationell flygplats att 
invigas i Bangalore för att ytterligare förbättra kommunikationerna med omvärlden.18  

                                                 
11 Seminarium med Affärsvärlden, Stockholm, 2005-04-25 
12 India – Scripting Future Histories 
13 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=222324&i_word=karnataka 2005-08-30 
14 http://www.citymayors.com/gratis/indian_cities.html 2005-09-01 
15 IPA är vår första intervjuperson. Se urval.  
16 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=123460&i_word=bangalore 2005-08-30 
17 http://www.indianrail.gov.in/2005-09-14 

18 http://www.karnataka.com/watch/blr-airport/ 2005-09-14 



Reklambaserade medier i Indien 
 

8 

Figur 1. 
Översiktskarta över 
huvudstäder och 
viktiga orter i Indien 
19 
Kartans olika 
färgnyanserna visar 
olika delstaters 
områden. 

 

2.1.4 Indiens språk 

I landet finns 18 officiella språk och hundratals mindre lokala språk och dialekter. De 18 
officiella språken är i storleksordning: hindi, bengali, telugu, marathi, tamil, urdu, guja-
rati, kannada, malayalam, oriya, punjabi, assamese, kashmiri, sindhi, nepali, konkani, 
manipuri och sanskrit. Hindi, som främst används i de norra delarna av landet i det som 
brukar kallas hindi-bältet talas av ca 400 miljoner invånare. Engelskan har ingen officiell 
status i Indien längre men används ofta i affärssammanhang och inom politiken. Vid de 
mer prestigefyllda universiteten och inom privata skolor används engelska medan de 

                                                 
19 http://www.indien.nu/kartor-guider/stadsoversikt/ 2005-08-30 
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statliga skolorna i regel har undervisningen på de lokala delstatsspråken. I den för studien 
utvalda delstaten Karnataka har huvuddelen av befolkningen språket kannada som 
modersmål.20 

Every campaign in India whether in print or electronic has to have, if you want to address all India 
audience and consumer, you need a mix of five to seven languages campaigns. Our campaigns, if 
you want to roll out all over India, if you have a geographic focus then maybe we can do with one 
or two languages. But if you want to penetrate all India, if you want to address all India, India 
needs campaigns in about five to seven languages, including English, Hindi and three or four local 
languages. IPA 

Som citatet av Electrolux indiske marknadschef ovan antyder, leder mångfalden av språk 
till problem som kampanjer i Sverige sällan stöter på. För att nå hela den indiska 
marknaden krävs det en mix av fem till sju språk. För regionala kampanjer kan man klara 
sig med ett eller två olika språk. 

2.1.5 Det mångkulturella Indien 

Förutom språken är Indien såväl religiöst som kulturellt mångfaldigt. Landets olika delar 
har under årtusendena stått under många olika kulturella influenser vilket inte märks 
minst på arkitekturen, språken och maten. 

Av Indiens lite drygt en miljard människor är ca 80 % hinduer, 12 % muslimer, vilket ger 
Indien världens största muslimska befolkning efter Indonesien. 2,5 % av befolkningen är 
kristna och 2 % är sikher. Utöver dessa religioner är religioner som buddhismen, zoro-
astrianismen, jainismen och judendomen starkt representerade vid vissa platser och utgör 
tillsammans ett betydande antal människor. 21   

Det är inte bara de olika religionerna som står för det mångkulturella i Indien utan som 
tidigare nämndes har olika muslimska ”härskare” styrt över stora delar av landet, medan 
de södra delarna i större grad bibehöll sina hinduistiska kungadömen. Senare låg stora 
delar av Indien under brittiskt kolonialstyre, medan andra delar av landet låg under fransk 
och portugisisk flagga. Men det är inte bara militära erövringar som påverkat Indiens 
kultur, utan landet har även ett mångtusenårigt förflutet som handelsnation.22 

2.2 Media i Indien 

I detta avsnitt ska vi presentera mediebilden i Indien. Marknaden för kabel-tv, dags-
tidningar och veckopress har exploderat sedan Indiens liberalisering av den ekonomiska 
politiken i början av nittiotalet.  

                                                 
20 Ståhl (2003), s.4 
21 Indien, din fördel 
22 Ståhl (2003), s.5ff 
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2.2.1 Annonstavlor 

Då en av uppsatsens författare har rest till Indien vid ett flertal tillfällen har det 
uppmärksammats att annonstavlor är ett välanvänt medium för reklam av produkter av 
olika karaktär. Reklamtavlorna är ofta handmålade av varierande kvalité även om de ofta 
är målade med en riklig detaljrikedom men har under de senaste åren, och då främst i 
storstäderna, ersatts av tryckta varianter i en hög grad. Annonstavlorna fungerar som 
annonsplats för ett vitt omfång av produkter, från billiga konsumtionsprodukter så som 
godisk och läskedryck till dyra kapitalvaror så som tv-apparater och bilar. Vi har inte 
hittat några tillförlitliga källor eller siffror på denna form av marknadsföring i Indien. 

2.2.2 Biografer 

De uppgifter vi fått tag på angående biobesök är daterade till 1990 varpå siffrorna enbart 
kan tas som en fingervisning. Under 1990 beräknades antalet biobesök i Indien uppgå till 
75 miljoner i veckan fördelat på drygt 12000 biografer, varav ett tusental ambulerande 
biografer. Indien är världens största filmland varpå det är naturligt att de flesta filmerna 
på de indiska biograferna är inhemska.23  

2.2.3 Dagstidningar 

Eftersom Indien är en nation med en mångfald av språk finns det även en mångfald av 
dagstidningar på de olika lokala språken. Tidningar på hindi har störst spridning tätt följt 
av engelska, urdu, bengaliska och marathi. Rikstäckande dagstidningar är i de flesta fall 
engelskspråkiga för att kunna nå ut till befolkningen i de olikspråkiga delstaterna, men 
innehåller ofta även ett till området anpassat lokalt material. I mars 1996 fanns 41000 
registrerade nyhetstidningar i Indien med en total upplaga på 72,3 miljoner. De engelsk-
språkiga, inflytelserika nyhetstidningarna har störst spridning bland den utbildade urbana 
medelklassen till skillnad från många av dem på lokala språk som ofta bevakar jordbruks-
frågor. 24 Det är svårt att få tag på siffror angående upplagor, men presentationen nedan 
baseras på de största nyhetstidningarna och mediegrupperna.  

Mycket av den indiska pressen kontrolleras genom främst fyra stora aktiebolag: 

• Times of India Group som ger ut bland annat The Times of India och Economic 
Times på engelska, Navbharat Times (hindi), The Maharashtra Times samt de pe-
riodiska tidskrifterna Femina och Filmfare. 

• Indian Express Group ger ut inte mindre än nio dagliga nyhetstidningar; 
engelskspråkiga Indian Express  och Financial Express, Lokasatta (Marathi), Di-
namani (Tamil), Andhra Prabha (Telugu), Kannada Prabha (Kannada) samt ett 
antal periodiska tidskrifter: Indian Express och Screen (engelska), Andhra Prabha 
Illustraded Weekly (Telugu), Dinamani Kadir (Tamil).  

                                                 
23 Fugelstad (1990), s. 81f 
24 Statesman (2003), s. 830f 



Reklambaserade medier i Indien 
 

11 

• Hindustan Times Group ger ut den engelskspråkiga Hindustan Times i Delhi, 
Lucknow och Patna, Pradeep som enbart ges ut i Patna och den hindispråkiga 
Hindustan i Delhi och Patna. Till detta kommer de periodiska tidskrifterna Over-
seas Hindustan Times (engelskspråkig) samt Nandan och Kadami (Hindi). 

• Ananda Bazaar Patrika Group ger ut engelskspråkiga The Telegraph, The 
Ananda Bazaar Patrika (Bengaliska). Dessutom ger gruppen ut ett flertal engelsk-
språkiga periodiska tidskrifter: Sunday (veckotidning), Sportsworld (var fjortonde 
dag), Buisiness World, samt de bengaliska tidskrifterna Desh, Anandamela, 
Anandalok samt Sananda. 25 

I Bangalore finns fyra lokala morgontidningar. Deccan Herald är en engelskspråkig 
morgontidning som ges ut i Bangalore, Hubli-Dharwar samt Gulbarga. Deccan Herald 
finns även i en version på Internet. New Indian Express är en engelskspråkig dagstidning 
som förutom i Bangalore ges ut i Kochi, Hyderabad, Chennai (fd Madras), Madurai, 
Vijayvada och Vizianagaram. Två stora dagstidningar ges ut på det lokala språket 
Kannada. Kannada Prabha som ges ut av Indian Express Group ges även ut i Belgaum 
och Hyderabad samt på Internet. Prajavani finns liksom Kannada Prabha på Internet samt 
publiceras även i Hubli-Dharwar och Gulbarga.26 

2.2.4 Periodiska tidskrifter 

Liksom mångfalden av nyhetstidningar finns det även tusentals periodiska tidskrifter i 
Indien. Tidskrifter finns, liksom i Sverige, inom alla ämnesområden och publiceras såväl 
nationellt på engelska samt lokalt på lokala språk.  

I Bangalore finns främst fyra lokala periodiska tidskrifter: Mayura är en månadstidning 
som publiceras på kannada av Deccan Herald och som har en cirkulation på ca 39200. 
Den engelskspråkiga New Leader har en cirkulation på ca 10000 och kommer ut 
varannan vecka. Prajmata är en veckotidning på kannada som trycks i en upplaga på ca 
28300 och behandlar nyheter och affärer. Sudha är ännu en periodisk tidskrift som ges ut 
av Deccan Herald men kommer till skillnad från Mayura ut veckovis med en upplaga på 
ca 85500.27 

2.2.5 Radio 

För markbunden radio står det delvis statsfinansierade och statligt kontrollerade All India 
Radio (AIR). All India Radios nätverk av sändare (208 stationer och 332 sändare) ger 
dem en spridning som täcker 90 % av Indiens yta och hela 98,8 % av befolkningen. All 
India Radios nyhetsbyrå tillhör en av världens största nyhetsorganisationer med dess 45 
regionala kontor och med dagliga utsändningar på upp till 64 språk. 28 

                                                 
25 The Far East and Australia (2003) s.484f 
26 The Far East and Australia (2003) s.486 
27 The Far East and Australia (2003) 
28 The Far East and Australia (2003) 
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Sedan 2003 finns även den privata och reklamfinansierade radiostationen Radio City FM 
91 i Bangalore som erbjuder musik, nöjen och nyheter.29 

2.2.6 Television 

Även här är det svårt att få tag på tillförlitliga siffror och statistik som finns släpar ofta 
efter med flera år. Nedan presenteras markbunden television, kabel-tv och satellit-tv. 

2.2.6.1 Markbunden television 

Doordarshan India är Indiens statligt kontrollerade och finansierade markbundna tv-nät. 
Det har en total täckning på 90 % av landytan och 98,8 % av befolkningen genom fyra 
zoner; norr, söder, väst och öst.30 Doordarshans nationella kanal DD1 når ut över 75 % av 
Indiens yta och därmed 89,6 % av befolkningen. Utöver DD1 har Doordarshan ytterligare 
sex markbundna kanaler med mindre täckning samt 11 regionala och en internationell 
satellitkanal. Doordarshans samtliga kanaler finansieras delvis genom sponsorer och 
reklaminslag.31 

2.2.6.2 Kabel- och satellit-tv 

I Indien finns det inte mindre än 52 miljoner hem med kabel-tv vilket gör Indien till en av 
världens största kabel-tv-marknader. En stor del av kabel-tv-nätet anpassas idag till digi-
tala dubbelriktade överföringsmetoder, vilket innebär större möjligheter att överföra fler 
kanaler och bland annat Internettrafik och röst över IP.32  

Förutom en uppsjö av indiska lokala kanaler finns även en del utländska kanaler att tillgå 
via kabel-tv-nätet. Först ut var det Hongkong-baserade företaget Star TV som började 
med sina satellitutsändningar 1991 och som idag finns i de flesta kabel-tv-nät. Star TV 
har ett blandat utbud av indiskt programmaterial och västerländska kanaler: 

• Star Movies – Filmer från Hollywood 
• Star World – Amerikanska tv-serier och talk shows 
• Star Plus – Nöjeskanal med serier och filmer på hindi 
• Star One – Nöjes- och livsstilsprogram på hindi riktad till en urban och utåtriktad 

publik 
• Star Utsav – Hindispråkig familjekanal 
• Star News – 24-timmars nyhetskanal på hindi  
• Star Gold – Bollywood-filmer från nu och förr 
• Vijay – Nöjeskanal på Tamil 
• Star Sports – 24-timmars sportkanal med tonvikt på indiska och asiatiska 

sporthändelser 

                                                 
29 Vetskapen om denna radiokanal har vi fått från intervjuerna 
30 The Far East and Australia (2003), s.497 
31 http://www.ddindia.com/ 2005-05-07 
32 http://www.scatindia.com 2005-05-07 
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• Channel [V] – 24-timmars musikkanal med populärmusik från Indien och väst  
• National Geographic Channel – National Geographic med program på hindi och 

engelska 
• A1 – 24-timmars äventyrskanal (äventyrsresor och sporter) 
• ESPN – 24-timmars sportkanal med regionalt samt internationellt material 
• The History Channel – Kanal som sänder dokumentärer om historiska händelser33 

 

2.3 Electrolux i Indien 

Electrolux har funnits i sju år i Indien och har idag minskat sin varumärkesportfölj från 
fyra varumärken till ett varumärke, när man bland annat plockade bort Kelvinator. 
Samtidigt har man utökat sin produktportfölj från att tidigare ha innefattat kylskåp och 
tvättmaskiner till att nu även innefatta mikrovågsugnar, luftkonditionerare och 
byggnadsmaterial. Under 2004 kom 80 % av intäkterna från kylskåp medan resterande 20 
% kom från de nya varugrupperna.34  

Electrolux största konkurrenter inom vitvaruområdet i Indien är idag LG som kontrollerar 
mellan 25 % till 35 % av marknaden beroende på produktkategori. Tillsammans med 
Samsung står LG för halva den indiska marknaden inom vitvaror. Dessutom har två 
kinesiska märken introducerats på den indiska marknaden och två indiska märken, 
Videocon och Goodridge har även de konkurrerande produkter. Electrolux marknads-
andelar uppgår till 10-12 % av kylskåpsmarknaden, 5 % på tvättmaskiner, 10-12 % på 
mikrovågsugnar och de räknar med att få runt 12 % av marknaden för luftkonditionerare. 
35  

För att möta konkurrensen från de andra varumärkena profilerar sig Electrolux som ett 
innovativt premiummärke, det vill säga ett högt skattat varumärke, som riktar sig mot den 
indiska moderna kvinnan: 

/…/ we have attempted to be a more premium and innovative brand, more innovation and much 
better innovations for our consumers’ convenience. /…/ Electrolux as a brand is talking largely to 
women and by that a modern, working woman in India. And Electrolux is positioning itself differ-
ently as a global brand which is the number one in the place and positioning itself as a unique in-
novative brand which is making the customers life a lot easier. /…/ That is how Electrolux is po-
sitioned. And when we launched our brand first, our unique brand part was nourishing life, nour-
ishing homes. IPA 

Man menar vidare att den största målgruppen är medelklassen men att de inte enbart rik-
tar sig mot denna grupp utan även en överklass, en överklass som ska inspirera medel-
klassen till konsumtion: 

                                                 
33 http://www.startv.com/ 2005-09-14 
34 IPA 
35 IPA 
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What I am trying to say is not necessarily that an Electrolux woman is not necessarily a middle 
class woman. We use aspiration to showcase a modern upper class woman who becomes the role 
model for the middle class women. That inspires her to buy Electrolux products. IPA  

 Mediemixen för annonseringen är en betydligt mer komplicerad historia i Indien jämfört 
med Sverige då mångfalden av TV-kanaler, tidningar och magasin är betydligt större än i 
Sverige. Mångfalden av språk, som vi belyser på sidan sex, är ännu ett problem som gör 
det svårt att nå målgrupperna. 

India is a very, very, diverse country. Very, what can I say, multi cultured. There is a very high 
degree of diversity in class and communities, religions, languages, cultures, so in India communi-
cation is carried out and… there is not just one way to speak and address entire India. So we actu-
ally use a very diverse portfolio of media. Essentially print and electronics. /…/ We will use 60 % 
electronic media, which is television and 40 % print media. /…/ As printing concerned it is a more 
expensive media in terms of its costs and electronic media publicly has a higher reach at lesser 
cost. Print is more expensive because every region has its own local print media. It is an expensive 
media. So national brands mostly prefer electronic media and local brands mostly prefer print 
media. IPA  

Eftersom Electrolux under 2004 introducerade sitt nya varumärke, Electrolux istället för 
Kelvinator och behövde kampanjer som penetrerade hela Indien för att kunna bygga upp 
detta nya varumärke och ge det en viss image, såg de inga andra alternativ än att använda 
sig av rikstäckande massmedier. Fördelningen var ca 65 % till elektroniska medier och 35 
% till tidningar och magasin. När det gäller de elektroniska medierna satsade Electrolux 
på att nå ut i generella kanaler, nöjeskanaler men även lite genom nyhetskanaler och sport 
när det var något stort arrangemang. När det gäller tidningar och magasin spenderades 
större delen av budgeten på nationella nyhetstidningar men även lite i kvinnomagasin 
även om det senare inte var någon större satsning: 

/…/ we also did advertise some, not too much, in the niche women’s publications, we did. But it 
was not a very an aggressive strategy that we adopted for women’s magazines. We did not 
uniquely position ourselves, we did not dominate or we did not use a very heavy skew [towards] 
women’s magazines. We were just present. IPA  

Electrolux har även valt att arbeta hårt med PR och pressreleaser: 

Electrolux actually uses PR as one of the best tools for image creation, and Electrolux in India has 
the highest share of voice in positive PR. So we use a positive of new product launches, new 
model launches. Very, very, aggressively for PR and basically we use the print and also the 
electronic media for this. And PR has been considered to be a very aggressive channel for our 
communication with our customers. We focus very, very, intensively on this and we give a lot of 
attention towards this. IPA 

Trots en stor marknadsföringsinsats har ändå vissa problem stötts på: 

The problems are of media selection. India is a very diverse country. The costs of being 
represented in media are rising. Within the media for instance, amongst the news, there are more 
then 10 to 12 channels in India, national channels in news. There are more than 10 to 15 general 
interest channels, there are more than 25-30 local channels and there are music channels. So I 
think there is a big fragmentation which is happening in the media. And the biggest problem is to 
balance your media budget to your objectives. The fragmentation of the media that I think for the 
Indian market is a unique challenge while earlier there used to be just one or two or three media, 
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electronic TV-channels. Today there are more than 30-40 channels. And the customers are 
switching and they are very, very, promiscuous. And the customers are switching and moving 
from one channel to another. I think the biggest task is to be able to realize your reach objectives 
within cost and reaching. So I think media fragmentation… Companies have started looking at the 
customer, much, much more focused and I think today we are looking at communities within 
customers. So we are describing our customer segments more sharply. We do not longer only look 
at gender and no longer only on age but also on life stiles. IPA     

De marknadsföringsproblem som Electrolux stött på i Indien har alltså i stort berott på 
Indiens mångfald av medier och därmed svårigheter att nå ut till olika kundsegment på ett 
kostnadseffektivt sätt.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

I detta kapitel kommer vi att presentera de teoretiska utgångspunkterna som vi haft i upp-
satsen samt definiera de begrepp som är relevanta för analysen. Många av de begrepp och 
teorier vi utgått ifrån är baserade på Hofstedes Cultures Consequences då dessa under-
sökningar och teorier innefattar Indien. Det är dock viktigt att beakta att Hofstede står för 
en kulturgeneraliserande skola som i huvudsak utgår från positivistiska mätmetoder. Vi 
kompletterar därför dessa teorier med Gudykunst & Kims teorier kring interkulturell 
kommunikation. Detta är inte en jämförande studie mellan Sverige och Indien men vi har 
ändå valt att redovisa några relevanta data för Sverige för att öka förståelsen för de 
eventuella kommunikativa problem som kan uppstå mellan länderna.   

3.1 Kultur 

Begreppet kultur har många innebörder beroende på i vilken kontext det uttrycks. Enligt 
Bonniers svenska ordbok kan kultur definieras som följer: 

Kultur 1 det att odla o. det som man odlar /…/ 2 renodling o. det som renodlas, t.ex. bakterie-
kultur 3 människors sätt att leva, tänka o. verka inom ett visst område o. vid en viss tid 4 veten-
skap, litteratur o. konst /…/ 5 bildning, hyfsning, takt och ett gott sätt36  

För denna uppsats stämmer definition tre ovan bäst, människors sätt att tänka och verka 
inom ett visst område och en viss tidsperiod, då den är snarlik definitionerna som används 
av Hofstede och Gudykunst & Kim. För teorierna är det viktigt att känna till de små 
skillnaderna mellan Hofstedes och Gudykunst & Kims olika definitioner.  

Såväl Gudykunst & Kim som Hofstede menar att kultur är något man lär sig och inte 
något som ärvs. Våra kulturella grunder får vi genom föräldrarnas överlämning av normer 
och kommunikativa regler, där normerna är baserade på moral och reglerna är baserade 
på riktlinjer om hur man bäst kommunicerar. När regler eller normer bryts tillrättavisas 
barnet för att öka sina kulturella insikter snarare än att detta lärs ut direkt. När vi växer 
och möter andra barn, lärare, religiösa institutioner och medier stärks reglerna och 
normerna samt att vi lär oss nya. TV-mediet har fått stor genomslagskraft även i vår ut-
veckling av dagliga normer och genom detta medium lär vi oss mycket om vad andra in-
divider förväntar sig av vårt beteende. Gudykunst & Kim menar vidare att ingen individ 
inom en kultur helt delar samma normer och regler med någon annan då ingen individ 
känner till den egna kulturens alla aspekter. De enskilda individerna inom en kulturs 
normer och regler överlappar dock varandra så pass mycket att ett tillräckligt kulturellt 
samförstånd kan uppnås. I Keesingtons definition av kultur som används av Gudykunst & 
Kim ingår inte bara vad individen vet, tänker och känner om världen, vilka koder som ska 
följas och vilket spel som ska spelas. I kulturbegreppet ingår även individens egna teorier 
om vad medmänniskorna kan, tror och menar. 37 

                                                 
36 Bonniers svenska ordbok (2001), s. 307 
37 Gudykunst & Kim (1997), s. 16ff 
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Hofstede menar att en kultur är ”The collective programming of the mind that 
distinguishes the members of one group or category of people from another” 38, och 
menar att the mind är tanke, känsla och handling med konsekvenser för tro, attityd och 
färdigheter. Hofstede menar vidare att kulturer inte bara består av värdesystem utan att 
dessa värderingar är kärnan i kulturen. En kultur består inte bara av värderingar utan av 
ritualer, hjältar och symboler.39 Gudykunst & Kim beskriver detta som en social 
identitet.40  

Symboler är det yttersta lagret i en kultur och inbegriper ord, gester, bilder och objekt 
som enbart känns igen på ungefär samma sätt av individer inom en och samma kultur. 
Symboldimensionen av kulturen finns även representerad inom semiotiken där Fiske 
menar bland annat att ”En symbol är ett tecken vars samband med objektet är en fråga om 
konvention, överenskommelser eller regler”41. Symboler är något som tillkommer och 
försvinner med enkelhet inom en kultur för att i vissa fall antas av andra kulturer. 42 

Hjältar är individer, levande eller döda, fiktiva eller faktiska, som innehar särdrag som är 
högt värderade inom kulturen. Hofstede menar även att utåtriktade hjältar har blivit 
viktigare i och med intåget av televisionen än de var tidigare. 43 

Ritualer är enligt Hofstede kollektiva aktiviteter som finns inom en kultur för att stärka 
de personliga banden till kollektivet och som är tekniskt onödiga för att nå ett mål. Häls-
ningar, religiösa ceremonier och även politiska möten har ofta en rituell förklaring. 44 

Som en sista del och den enda del som är observerbar av utomkulturella individer, finns 
praktikerna som skär igenom de tre tidigare kulturella dimensionerna. Praktikerna är de 
delar av symboler, hjältar och ritualer som går att observera men som nödvändigtvis inte 
måste förstås av en individ som inte tillhör kulturen. Den kulturella meningen med prak-
tiken kan dock bara förstås om man tillhör kulturen. 45 

Hofstede pratar även om ”kultur ett” och ”kultur två”, där kultur två innefattar samtliga 
av ovan nämnda kulturella lager och därför mönster av tankar, känslor, handlingar, och 
vardagliga beteenden så som hur vi äter och hälsar på varandra, hur vi visar känslor och 
många andra liknade saker. Kultur ett beskrivs som ”The training and refining of the 
mind, manners, taste etc. or the results of this”46 vilket mer liknar Bonniers definition 5 
ovan och är inget vi kommer att använda i denna uppsats. 

                                                 
38 Hofstede (2001), s. 9 
39 Hofstede (2001), s. 9f 
40 Gudykunst & Kim (1997), s. 29ff 
41 Fiske (1997), s. 71 
42 Hofstede (2001), s.10f 
43 Hofstede (2001), s.10f 
44 Hofstede (2001), s.10f 
45 Hofstede (2001), s.10f 
46 Hofstede (2001), s. 10 
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När vi i denna uppsats talar om kultur menar vi kultur på en samhällelig nivå. Variationer 
inom samhället kommer vi att beskriva som en subkultur.    

3.1.1 Subkultur 

Gudykunst & Kim beskriver en subkultur som något som ”involves a set of shared 
symbolic ideas held by a collectivity within a larger society” 47. En subkultur delar många 
av de värderingar som innehas av samhället i stort men skiljer sig inom några delar. Till 
exempel kan man tala om en studentkultur, etniska subkulturer, subkulturer inom olika 
samhällsklasser och liknande. 48 Detta är den definition som kommer att användas i 
uppsatsen. 

3.2 Genus 

I detta avsnitt kommer vi att definiera begreppet genus samt redogöra för de begrepp som 
är kopplade till genusforskningen och som har relevans för uppsatsen. 

Nationalencyklopedin menar att begreppet genus används för att betona relationen mellan 
könen vid studiet av vad som uppfattas som manligt respektive kvinnligt och definierar 
genus som något som: 

/…/ används för att förstå och urskilja de föreställningar, idéer och handlingar som sammantagna 
formar människors sociala kön. Begreppet infördes i början av 1980-talet och har ersatt begreppet 
könsroll. Termen genus är en översättning av eng. gender. Genus används som benämning på den 
kulturella process som tillskriver såväl människor som symboliska förhållanden och institutioner 
kollektiva s.k. könsegenskaper, dvs. manligt och maskulint resp. kvinnligt och feminint. 49 

Gudykunst och Kim menar att den större delen av den sociala identiteten som inverkar på 
kommunikationen handlar om genus och hur individer definierar begreppet genusroller. 
Vidare menar de att det inte är det biologiska könet som påverkar kommunikationen utan 
att det är genusrollerna som är ”the psychological traits and the social responsibilities that 
individuals have and feel are appropriate for them because they are male or female”.50  

3.2.1 Beslutsmakt och ansvaret i hemmet 

Mousumee har forskat på kvinnligt beslutsfattande i Västbengalen i samband med ett 
ökat ekonomiskt oberoende. I studien har såväl gifta som ogifta västbengaliska kvinnor 
studerats under en tjugoårsperiod. I undersökningen studerades 65 gifta och 40 ogifta 
kvinnor i åldersintervallet 20-60 år. Fakta från denna studie är inte nödvändigtvis repre-

                                                 
47 Gudykunst & Kim (1997), s.18 
48 Gudykunst & Kim (1997), s.18 
49 http://www.ne.se/jsp/search/article.jsp?i_art_id=181336 2005-08-17  
50 Gudykunst & Kim (2001), s.100 
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sentativa för alla kvinnor i Indien då den är begränsad till en särskild socioekonomisk och 
kulturell grupp. 51  

Roller, förväntningar och attityder hos kvinnor kan skilja sig åt beroende på vilken region 
som är i fokus. Mousumee fann att även om kvinnorna hade olika utbildningsnivåer eller 
olika familjeförhållanden fanns det ingen tydlig skillnad mellan gifta och ogifta kvinnors 
position eller attityd.52  

3.2.1.1 Beslutsmakt 

Kvinnors beslutsmakt inom familjen är intressant eftersom det kan ge en antydan om 
jämställdhet förekommer och om kvinnor är mer autonoma i Indien idag. Detta är en 
viktig variabel med tanke på konsumtionsmönster och vem som fattar diverse beslut inom 
familjen. Mousumee delade in besluten i två kategorier, finansiella beslut (familjebudget, 
inköp av egendom, inköp av hushållsartiklar) och beslut rörande barn (utbildning, karriär 
och äktenskap). Resultatet för de finansiella besluten visar att förvärvsarbete har medfört 
en viss förändring i beslutsfattande inom familjen. Kvinnan tenderar till att bli tillfrågad 
vid viktiga inköp eller innan budgeten är fastställd. Men få av de kvinnor som deltog i 
studien har ensam hand om den finansiella delen. Det är endast änkor eller ogifta medel-
ålders kvinnor som lever själva eller som har den rollen . Resultatet för beslut som gäller 
barnen visar att en viss förändring har skett sedan kvinnan började arbeta utanför 
hemmet. Kvinnor blir tillfrågade innan ett gemensamt beslut tas inom familjen. De beslut 
som är relaterade till den kvinnliga rollen är barnomvårdnad och barnuppfostran medan 
karriär och äktenskapsbeslut generellt tillhör de äldre männen inom familjen53  

3.2.1.2 Ansvaret för hemmet 

Mousumee kom fram till att kvinnors anställning utanför hemmet till viss del hade för-
ändrat deras roll inom hemmet som ansvarig för diverse göromål. Men fortfarande hade 
30,5 procent hand om hushållet helt själva. De flesta av dem, 50,5 procent, delade upp-
gifterna med anställda hembiträden. Några kvinnor, 12,4 procent, hade hjälp av 
släktingar. Endast 6,6 procent delade på sysslorna med mannen. Den övervägande delen 
av dem, 58,1 procent, uppfattade att det var svårt att hinna med diverse sysslor i hemmet 
medan de resterande 41,9 procenten inte tyckte det. Svårigheter kring detta handlar om 
kvinnans roll, att hon förväntas både arbeta och ta hand om hemmet. 54 

3.2.1.3 Könsidentitet 

Meenakshi Thapan har forskat på könsidentiteten hos studerande kvinnor i åldern 16-17 
år från mellersta och övre medelklassens elit i Indien.55  

                                                 
51 Mousumee (2000) 
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Enligt Thapan har produktionen av den globala kulturen konsekvenser i vardagslivet i 
Indien, där både utbildning och media spelar en betydande roll. Västerländska medier 
förser människor med symboler, myter, resurser, idéer, och en image som formar och 
skapar en gemensam kultur och en egen identitet. Den västerländska mediekulturen 
påverkar och formar könsidentiteten. Kvinnans idealman, den hon drömmer om, är idag 
grundad i västerländsk kultur, som sprids via biografer, TV-serier, noveller och tidningar. 
Dessa kanaler förser ungdomar med bilder av den ideala västerländska mannen och 
kvinnan, därutöver beskrivs även den ideala relationen. Reklamen riktar nu in sig på att 
ge uttryck för sociala och individuella värderingar. Den vill förmedla att den förändrade 
bilden av en konsumerande nation är kopplad till den moderna kvinnan. Reklamen ska 
inge en känsla eller en framtvingad livsstil, (eller att starta tankeverksamheten) genom 
explicita uttryck. Dessa uttryck kan visuellt och textmässigt förmedlas som nyanserade 
tankar. Målet med reklamen är att vi ska bli medvetna om våra kroppar i termer av form, 
storlek, vikt, hud och färg eller textur och diverse associerade karaktärer.56 

Kvinnorna i studien står för allt som har med det moderna och trendiga att gör i vardags-
livet. Detta innebär också en förändrad syn på kvinnan i det indiska samhället där hon är 
mer offentlig och utåtriktad inom arbetslivet. Hon tar även plats på nya yrkesområden 
och träder in på traditionella mansdominerade yrken.57 

Men den här synen på kvinnans roll är oförenlig med den nationella strukturen i Indien, 
eftersom traditioner, ritualer och religion kommer i konflikt med den moderna kulturen 
som processen av utbildning och det media levererar. Dessa olika kulturer är som två 
olika sidor på ett och samma mynt och påverkar och formar könsidentiteten på olika sätt.  
Kvinnorna är en del av den gamla traditionella kulturen samtidigt som de är en del av den 
”moderna” världen som levereras genom utbildning, visuell media och deras vänner. 
Detta är ett problem som skapar inre konflikter på grund av förväntningarna på kvinnors 
könsidentitet i relation till familjen, sociala faktorer och deras vänner.58 

3.3 Kommunikation 

Även begreppet kommunikation har olika innebörder. När vi i denna uppsats pratar om 
kommunikation menar vi inte kommunikation som bärare av produkter eller individer 
från en punkt till en annan utan som förmedlare av budskap.  

Det finns i huvudsak två olika skolor om sättet att se på kommunikation enligt John 
Fiske: Processkolan och den semiotiska skolan. Vi kommer här att lägga tyngdvikten på 
den semiotiska skolan men en kort presentation av processkolan bör ändå göras. 
Processkolan ”ser kommunikationen som överföring av meddelanden” 59 och koncentrerar 
sig därför på att studera vilka kanaler som är effektivast för att överföra meddelanden, hur 
sändaren kodar meddelandet och hur det sedan avkodas av mottagaren. Sändaren av 
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budskapet påverkar mottagaren och om effekten inte är den önskade eller om den är 
mindre än önskat, ses kommunikationen som ett misslyckade varpå de olika stegen i pro-
cessen måste analyseras. Meddelandet anses enbart vara det som avsändaren hade för av-
sikt att sända. Inom den semiotiska skolan ses kommunikation däremot som ”kommuni-
kation som skapande och utbyte av betydelser” 60. Med detta synsätt ses meddelandet som 
en konstruktion av tecken och den största betydelsen i kommunikationen ligger i hur 
texten tolkas av läsaren. 61 

3.4 Interkulturell kommunikation 

I detta avsnitt kommer vi att definiera begreppen intra- och interkulturell kommunikation 
samt ett antal begrepp inom detta område som är relevanta för analysen. 

Gudykunst & Kim definierar interkulturell kommunikation som ”/…/ is a  transactional, 
symbolic process involving the attribution of meaning between people from different 
cultures”. 62 Detta säger inte något om effektiviteten i kommunikationen då det är en egen 
dimension för sig. Kommunikation mellan individer från en och samma kultur kommer vi 
att kalla för intrakulturell kommunikation i enlighet med Gudykunst & Kims definition. 
Det är dock viktigt att poängtera att själva kommunikationsförfarandet mellan två indivi-
der från samma eller olika kulturer inte nödvändigtvis skiljer sig åt. Begreppet 
interkulturell kommunikation används enbart för att beskriva en kommunikation mellan 
personer med olika kulturella bakgrunder. Gudykunst & Kim poängterar även att de flesta 
kulturella influenser på vår kommunikation är omedvetna och att det krävs ett med-
vetande om detta för att kunna genomföra en interkulturell kommunikation där läsaren 
tolkar det avsedda på ett önskvärt sätt.63      

3.4.1 Ingrupper & utgrupper 

Gudykunst & Kim definierar begreppet socialgrupp som ”two or more individuals who 
share a common social identification of themselves or…perceive themselves to be 
members of the same social category”.64 De skiljer även mellan medlems- och referens-
grupper. En medlemsgrupp relaterar till medlemmars medvetenhet om vilka olika grupper 
de kan tillhöra exempelvis, familj, social klass och nation med mera. Referensgrupper 
redogör för medlemmars önskan att tillhöra en särskild grupp. Människor söker mer en 
vägledning för acceptabelt beteende via referensgrupper som har överensstämmande 
värderingar.65  

Gudykunst & Kim anser att människan lär sig genom socialisation att interagera med 
medlemmar från särskilda grupper på grund av sitt etniska arv, sin religion eller sociala 
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klass med mera. Författarna kallar dessa grupper för ingrupper (ingroups) och definierar 
begreppet som: ‘groups of people about whose welfare (we are) concerned, with whom 
(we are) willing to cooperate without demanding equitable returns, and separation from 
whom leads to discomfort or even pain’.66 Enligt författarna finns det också grupper som 
människan lär sig att inte associera till. Dessa grupper kallas för utgrupper eller 
outgroups och definieras som ”outgroups are groups of people about whose welfare we 
are not concerned, and groups with whom we require an equitable return in order to 
cooperate.” 67  

Det finns ett flertal grupperingar hos ingrupper och utgrupper. Den första grupperingen 
handlar om att medlemmar i en ingrupp förväntas tänka och bete sig på ett överens-
stämmande sätt. Den andra grupperingen gäller medlemmarnas syn på den egna gruppen 
som är favoriserad jämfört med utgrupper. Den tredje grupperingen handlar om orosnivån 
som är betydligt lägre vid kommunikation mellan personer i ingrupper än med individer 
från utgrupper. Den fjärde grupperingen relaterar till att individer i ingrupper tenderar till 
att mer exakt kunna förutsäga beteendet hos medlemmarna i en ingrupp jämfört med 
medlemmar från en utgrupp.68 

3.4.2 Maktdistans 

Med begreppet Maktdistans menas huruvida människor från en viss kultur accepterar att 
makten fördelas ojämlikt. I länder med högt maktdistansindex (Power Distance Index, 
PDI) accepteras makt som en del av samhället medan länder med lågt PDI inte gör det. 69 

Maktdistans är en dimension som därför främst är viktig inom organisations-
kommunikation, men det finns flera viktiga parametrar som ändå gör denna dimension 
viktig i forskning om medievanor. Personer i länder med högt PDI tenderar att föredra 
television framför nyhetstidningar och litar i större grad på journalistkåren till skillnad 
mot personer i länder med lågt PDI. Hur familjelivet och uppfostran via hem och skola 
fungerar skiljer sig också markant mellan länder med högt och lågt maktdistansindex 
vilket i sin tur kan påverka konsumtionsmönster och hur man ska tilltala potentiella 
köpare. 70  

Skillnaderna mellan Indien och Sverige är här markanta. Sverige placerar sig vad gäller 
synen på maktdistans på plats 47/48 (delat med Norge) med ett PDI på 31 medan Indien 
återfinns på plats 10/11 (delat med Västafrika) med PDI 77. I undersökningen har 53 län-
der deltagit. Historiskt sett har länder med högt PDI ofta varit fattigare länder i tropiska 
eller subtropiska klimat, ofta varit utsatta för kolonialism och vars huvudsakliga inkomst-
källa kommit från jordbruk. Länder med högt PDI har också traditionellt varit mindre 
industrialiserade och urbaniserade än länder med ett lågt PDI. Dessa bakomliggande 
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faktorer gör dimensionen extra intressant då Indien nyligen stått inför en stor industriell 
och ekonomisk tillväxt men tilltagande urbanisering som följd.71 

3.4.3 Osäkerhetsundvikande 

Alla individer lever med en osäkerhet vilken vi är medvetna om. Hög osäkerhet skapar 
ångest varför samhället alltid har skapat nya teknologier (allt som skapats av människan), 
lagar (formella och informella) och religioner (kunskapen om det okända) som skydd mot 
osäkerheten. Det kan handla om teknologier för att skydda sig mot naturens krafter, regler 
för att förhindra beteenden som gör oss osäkra och liknande saker. Olika nationer har haft 
olika tillvägagångssätt som i sin tur format kulturerna. Hur osäkerheten hanteras varierar 
alltså mellan olika kulturer och är rotat i såväl hem, familj och skola som i staten och 
reflekteras i nationens kollektiva värderingar. 72 

När det handlar om osäkerhetsundvikande ligger Sverige och Indien nära varandra. 
Sverige har ett osäkerhetsundvikandeindex (Uncertainty Avoidence Index, UAI) på 29 
vilket placerar landet på en delad 49/50-plats av 53 medan Indien har ett UAI på 40 och 
hamnar på 45: plats. 73 

 Hofstede visar på några punkter där länder med lågt osäkerhetsundvikande skiljer sig 
från länder med ett högt inom konsumtionsbeteendet. Bland annat föredrar länder med 
lågt UAI att konsumera bekvämlighetsprodukter framför vad han kallar renlighets-
produkter så som mineralvatten, färska frukter, tvättmedel och liknande. Man läser även 
fler tidningar och böcker och använder Internet flitigare än länder med ett högt UAI. 
Länder med ett lågt UAI köper begagnade bilar och fixar saker hemma själva i större 
utsträckning än länder med ett högt UAI. Ett lågt osäkerhetsundvikande visar sig även 
genom att man gärna investerar i aktier istället för att investera i mindre riskfyllda saker 
så som metaller och ädelstenar. 74 

3.4.4 Individualism och kollektivism 

Sverige och Indien skiljer sig enligt Hofstedes med fleras undersökningar från varandra 
när det gäller graden av individualism (Individualism Index, IDV). Sverige är ett av de 
länder i undersökningarna som har högst individualism index med ett IDV på 71 medan 
Indien hamnar på ett IDV på 48. Detta ska dock jämföras med andra länder så som 
Guatemalas IDV på 6 (lägst i undersökningen) och USA:s 91 (högst i undersökningen). 
Länder med ett lågt IDV är nästan uteslutande asiatiska och sydamerikanska länder 
medan länder med ett högt IDV återfinns framförallt i Europa och Nordamerika. 75 
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IDV är ett mått på hur individualistisk eller kollektivistisk en viss kultur är. I kulturer 
med hög kollektivism föds man in i en utökad familj med föräldrar, syskon, far- och mor-
föräldrar, fastrar, mor- och farbröder, kusiner med flera medan man i en individualistisk 
familj föds in i en kärnfamilj bestående av föräldrar och syskon. I kollektivistiska kulturer 
är vi-känslan viktigare än jaget och barnet fostras till att ge den utökade familjen en 
livslång lojalitet. Länder med hög maktdistans är oftast kombinerat med hög 
kollektivism. 76 

När det handlar om konsumtionsbeteenden skiljer sig individualistiska och kollektiv-
istiska kulturer från varandra på några punkter. Bland annat så bor individer från 
kollektivistiska kulturer ofta i lägenheter med mänskliga kompanjoner snarare än husdjur. 
Säkerheten återfinns från de sociala nätverken snarare än försäkringar, livsstilen är mer 
beroende av andra än i individualistiska kulturer. Medan man i individualistiska kulturer 
läser mer böcker och använder datorer och telefonsvarare ser man hellre på tv i de 
kollektivistiska kulturerna. Den viktigaste parametern för denna uppsats är dock att 
kollektivistiska kulturer ofta faller tillbaka på det sociala nätverket som främsta 
informationskälla för information kring inköp medan individer från individualistiska 
kulturer i högre grad förlitar sig på information från media.77 

3.4.5 Maskulinitet kontra femininitet 

MAS eller maskulinitetsindex är enligt Hofstede ett mått för i vilken utsträckning sam-
hället underbygger traditionella modeller där mannen står för framgång, kontroll och 
makt. Ett högt MAS visar därför på en större ojämlikhet mellan män och kvinnor i sam-
hället medan ett lågt MAS tyder på att kvinnor och män är jämställda inom alla områden. 
MAS påverkar vitt skilda områden i samhället: Familjeliv, utbildning, könsroller, 
konsumtionsbeteende, arbetsplatser, sexuella beteenden, religioner med mera. 78    

Indien placerar sig på en 20/21-plats av 53 länder med ett index på 56 medan Sverige 
hamnar på 53:e plats med ett index på fem. På andra sidan skalan, med ett index på 95 
återfinns Japan. Till skillnad mot de andra kulturella dimensionerna är det svårt att se 
något samband mellan maskulinitetsindex och världsdelar även om alla skandinaviska 
länder återfinns bland de åtta länder med lägst MAS. En viktig faktor vid MAS är att 
maskulinitetsindex sjunker med individens tilltagande ålder och är som högst mellan 20 
och 29 år. 79 

När det handlar om konsumtionsbeteenden skiljer sig länder med högt och lågt MAS åt 
på flera viktiga punkter. I länder med högt MAS fattas de flesta inköpsbesluten av 
mannen i familjen medan kvinnorna sköter inhandlandet av mat. Det är även viktigt med 
statusprodukter och då gärna utländska statusprodukter. I länder med lågt MAS fattas 
besluten om inköp gemensamt i hushållet och inköp av kapitalvaror sker för behov 
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snarare än status. Behovet av status återspeglas även vid inköp av bilar då länder med ett 
högt index föredrar motorstarka och gärna sportiga bilar framför ekonomiska och motor-
svaga. Hög-MAS-länder reser gärna med business-class på semester medan låg-MAS-
länder gärna tar husvagnen eller husbilen. En annan viktig parameter kan ses i valet av 
litteratur. Medan individer från länder med ett lågt index föredrar skönlitteratur föredrar 
individer från länder med ett högt index mer fackbetonad litteratur då fakta och siffror är 
något som anses vara viktigt. Till sist skiljer sig förtroendet för reklam mellan hög- och 
låg-MAS-länder. De senare har mindre förtroende för reklamen i media, vilket möjligen 
kan förklaras med att många reklambudskap är formade i länder med ett högt MAS och 
återgett i ett land med ett lågt.80  

3.4.6 Långtidsorientering 

LTO eller långtidsorientering (Long-Term Orientation) är ett mått på i vilken grad ett 
samhälle hänger sig åt långsiktiga mål, traditioner och åtaganden. I länder med högt LTO 
är arbetsetiken viktig och belöningen för ett hårt arbete ligger i framtiden. Förändringar 
sker långsamt och det kan vara svårt för en utomstående att komma in i en grupp. I länder 
med lågt LTO är traditioner av mindre vikt varpå förändringar lättare kan genomföras. 81 

Indien har ett LTO på 61 medan Sverige ligger på 33. Jämförelsevis bör det nämnas att 
Kina i denna undersökning hamnar på undersökningens högsta LTO med sina 118 poäng 
och Pakistan på lägsta LTO med 0 poäng.82 

3.4.7 Horisontella och vertikala kulturer 

Gudykunst & Kim tar upp Triandis begrepp om horisontella och vertikala kulturer. I en 
horisontell kultur förväntas individen inte att sticka ut från normen utan jämlikhet är 
något som eftersträvas. I vertikala kulturer däremot är jämlikhet inte lika högt värderat 
och att sticka ut från mängden är inte något problem. Indien är enligt Gudykunst & Kim 
en vertikal kultur medan Sverige anses vara en horisontell kultur. Det är dock först i 
samband med hur kollektivistisk eller individualistisk kulturen är Gudykunst & Kim 
betonar vikten av dessa begrepp. Indien har en hög grad av kollektivism medan Sverige 
är ett land med mycket hög individualism. I länder med kollektivistiska kulturer som 
Indien förväntas individen passa in i gruppen även om man samtidigt förväntas sticka ut. 
I dessa länder är frihet och jämlikhet inte speciellt högt värderade. I Sverige som är ett 
individualistiskt land förväntas människor vara individuella men samtidigt inte sticka ut 
ifrån normen, jämlikhet och frihet eftersträvas.83       

                                                 
80 Hofstede (2001), s. 279ff 
81 Hofstede (2001), s. 351ff 
82 Hofstede (2001), s. 351ff 
83 Gudykunst & Kim (2001), s. 59f 
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3.5 Målgrupper 

Målgruppanpassning och segmentering är en viktig del i vår uppsats eftersom vi är intres-
serade av en specifik grupp. 

3.5.1 Segmentering och målgrupp 

I detta avsnitt kommer vi att presentera viktiga begrepp inom segmentering och 
målgruppsanalys. 

3.5.1.1 Segmentering 

Enligt Pierre Wanger är segmentering ett begrepp som innebär att organisationer och 
företag delar upp sin marknad i olika konsumentgrupper. Marknaden består av alla tänk-
bara kunder som är motiverade, har förmåga och tillfälle att investera i en produkt. Behov 
och resurser ser dock olika ut hos olika individer. Därför måste kundgruppen segmenteras 
i olika undergrupper. Konsumenter kan därför delas in efter olika karaktärsdrag som till 
exempel; geografi (region, stadsstorlek, populationstäthet och klimat), demografi (ålder, 
kön, hushållsstorlek, inkomst, yrke och utbildning), sociokulturellt (nationalitet, religion, 
ursprung, socialklass, civilstånd och psykografi), kompetens/behov (kunskapsnivå, 
attityd, sökta fördelar och behov), och beteende (märkeslojalitet, affärslojalitet, 
användningsfrekvens, betalningssätt, medieanvändning och användningssituation.) Be-
greppet psykografi beskriver kunders livsstil och deras värderingar.84   

Kotler är av samma åsikt och menar att företag inte kan vända sig till alla kunder på den 
breda marknaden på grund av att de är alldeles för många och att deras behov skiljer sig 
markant vid konsumtion.  Därför behöver företagen segmentera marknaden för att lättare 
tillfredställa kunders behov. Han segmenterar in kunder på liknande sätt men delar in en 
grupp efter variablerna geografi, demografi och psykografi för att få fram karaktärs-
dragen hos kunder. Den andra gruppen består endast av variabeln beteende för att ta reda 
på kundernas gensvar, vilka produkter de föredrar vad gäller, pris och kvalité med mera.85 

3.5.1.2 Målgrupp 

Grunig skiljer mellan termerna intressenter (stakeholders) och publiker (publics) därför 
att det hjälper att förstå den strategiska planeringen i PR . Grunig definierar intressenterna 
som en kategori av människor som påverkas av diverse beslut en organisation fattar men 
dessa individers beslut kan även påverka en organisation. Dessa personer har någon form 
av förbindelse med organisationen och har därför konsekvenser för varandra. Grunig 
refererar till Freeman som definierar intressenterna som ägare, kunder, media, anställda, 

                                                 
84 Wanger (2002), s. 118ff 
85 Kotler (2000), s. 256ff 
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konkurrenter, regering med mera. Publiker definieras som en grupp människor och 
intressenter definieras som mer medvetna och aktiva.86    

Vi kommer att skilja mellan termerna målgrupp och mottagargrupp då alla mottagare av 
en viss information inte nödvändigtvis måste vara en del av målgruppen. För att exempel-
vis nå en viss målgrupp kan vi behöva annonsera i ett medium som når ut till en större 
grupp människor än de vi egentligen syftar till. Den större gruppen individer är då mot-
tagargruppen.87   

Medelklassen i Indien är en skiftande grupp med olika livsstilar och intressen. Inom den 
avsedda målgruppen finns även subgrupper som lever en mer traditionell livsstil eller en 
mix mellan traditioner och modernt liv men som ändå kan räknas in i den målgrupp vi 
söker. Larsson menar att det är mycket viktigt att dela in en målgrupp i specifika 
subgrupper för att exakt veta vilka medieval som lämpar sig för respektive grupp.88 

3.5.2 Medieval 

Vid val av medier gäller det att ta fram de medier som är mest lämpade för den tilltänkta 
målgruppen för att uppnå bästa effekt. Vid en analys av ett medieval delar Larsson in 
variabler i tre grupper varav de två första är av intresse för uppsatsen; ämnet och mediet 
och effekt.  

3.5.2.1 Ämnet och mediet 

Larsson nämner att valet av medier bestäms utifrån vilket ämne och budskap som ska 
förmedlas och mediets karaktär. Trovärdighet för mediet är ytterligare en faktor att ta 
hänsyn till. I denna grupp analyseras vilka medier som lämpar sig för ämnets karaktär. 
Vissa medier kanske överför ett budskap på ett effektivare sätt än andra medier.89 

Ämnesvidd, som är den första variabeln handlar om vilket medium som lämpar sig till ett 
specifikt ämne i förhållande till ämnets bredd och omfång. Vid reklam av diverse 
produkter anser han att TV-reklam är passande, vilket inte är lämpligt vid detaljerad 
information som kräver andra medier.  Publikstruktur innebär att sammansättningen av 
publiken kan variera vilket fordrar olika medier för att nå rätt målgrupp. Kontakt-
sammanhang behandlar vart mediet ska nå publiken, det vill säga i hemmen eller på 
offentliga platser. Under denna variabel ingår även vilka medier som ska användas och 
vilket beslut som ska fattas gällande att nå ut till en större publik eller en specifik publik. 
Mediets image är den sista variabeln som är av central betydelse och berör publikens 
generella attityd och inställning till olika medier. Vissa människor har exempelvis lågt 

                                                 
86 Grunig (1992), s.125ff 
87 Larsson (2001), s. 121ff 
88 Larsson (2001), s. 59 
89 Larsson (2001), s. 181 
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förtroende för Internet medan tidningar och annonser värderas högre.90 Kulturellt sett kan 
denna sista variabel förklaras med Hofstedes maktdistansindex som tidigare beskrivits. 

3.5.2.2 Effekt 

Den andra av Larssons grupper handlar om effekt och delas upp efter olika variabler. Den 
första variabeln kallas för räckvidd och innebär hur många personer av målgruppen som 
nås med ett medium. Den variabeln kan sedan delas upp i nettoräckvidd och ackumulerad 
räckvidd. Nettoräckvidden talar om vilken del av målgruppen som nås minst en gång, om 
budskapet sänds via flera medier. Ackumulerad räckvidd fastställer hur många individer 
som har exponerats för ett successivt och återkommande budskap. 91 Variabeln frekvens 
beskriver hur ofta och hur lång tid ett medium behöver exponeras för en målgrupp eller 
hur många tillfällen mediet kan förväntas användas för att ge en viss effekt. Ju oftare en 
annons upprepas desto högre frekvens har ett säljerbjudande. 92 

Genomslagskraft återger hur pass effektivt ett medium är. Exempelvis hur effektivt ett 
medium kan väcka uppmärksamhet och hur väl ett medium är designat. Selektivitet 
handlar om att nå specifika målgrupper med diverse medier. Syftet med selektivitet är att 
undvika övriga kunder som kan tänkas nås av reklam eller information. Snabbhet 
beskriver hur snabbt ett medium är. Ska reklam eller information nå ut snabbt till mål-
gruppen används därför snabba medier så som flygblad och dagspress. Slutligen är timing 
ett vitalt begrepp, det är viktigt att ha insikt i när en målgrupp kan tänkas vara som mest 
mottaglig för ett budskap som till exempel under realisationsperioder och festivaler. 93 

3.5.2.3 Köpbeteende 

Enligt Johnson använder sig konsumenter av ett flertal strategival vid konsumering och 
återköp av produkter. Strategierna sträcker sig allt från vanemässiga köp, där 
konsumenter repetitivt väljer samma varumärke för att de har vanan inne till att de 
använder sig av öppna utvärderingar där alternativ så som pris, kvalité och värden 
prioriteras beroende på konsumentens värderingar.94 

  

                                                 
90 Larsson (2001), s. 181f 
91 Larsson (2001), s. 182f 
92 Larsson (2001), s. 184 
93 Larsson (2001), s. 184ff 
94 Jonson (1998), s. 100 
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4 METOD 

Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod för vår undersökning. Eftersom vi 
saknar förförståelse kring studieområdet föll valet av metod på en kvalitativ 
intervjumetod. Med denna metod kan vi finna förståelse för vårt problem hos 
respondenterna, leta efter likheter men också finna de unika fallen för att komma på 
djupet. Med de personliga intervjuerna har vi möjlighet att plocka upp nya och intressanta 
trådar och fördjupa oss i dessa.   

4.1 Urval 

Vi har baserat vår urvalsgrupp på ett snöbollsurval där en stor Indienkännare i Sverige 
har rekommenderat oss att kontakta två personer i Indien som i sin tur rekommenderat 
respondenterna. Efter att de första intervjuerna slutfördes rekommenderade denna arbets-
givare sedan i sin tur oss att kontakta ytterligare ett företag. Intervjuperson A kom vi i 
kontakt med genom kontakter inom Electrolux Sverige. Citaten i analysen kommer att 
markeras med k för kvinna och m för man. 

Intervjuperson A (IPA) Man som arbetar som chef över marknadsföring och 
försäljning på Electrolux India. Han har sjutton års 
erfarenhet inom försäljning och marknadsföring och har 
sedan sju år tillbaka arbetat som marknadsförings- och 
försäljningschef för flera olika företag i Indien. 
Erfarenheten sträcker sig från försäljning och marknads-
föring av konsumentvaror och vitvaror till bilar och 
industriprodukter.  

Intervjuperson 1 (IP1) 25-årig kvinna som jobbar som konsult inom mjukvaru-
utveckling. Hon har en BA-examen i elektronik och bor 
tillsammans med sin familj vilken består av en mamma, två 
systrar, en bror och henne själv.  

Intervjuperson 2 (IP2) 31-årig man med en masterexamen i mjukvaruutveckling. 
Han har flera års erfarenhet inom mjukvaruutvecklingen. 
IP2 är född och uppvuxen i Bangalore och bor tillsammans 
med sin fru.  

Intervjuperson 3 (IP3) IP 3 arbetar som marknadschef men är utbildad som 
mjukvaruingenjör samt inom marknadsföring. Han är 24 år 
gammal och bor tillsammans men sin mamma, pappa och 
syster.   

Intervjuperson 4 (IP4) 28-årig man som är utbildad till mjukvaruingenjör och som 
arbetat med detta under de senaste två åren. Han är inflyttad 
till Bangalore från Fort Cochin i Kerala där han bodde med 
sin mamma, pappa och yngre bror. I nuläget delar han 
bostad med några jämnåriga arbetskamrater i Bangalore. 
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Intervjuperson 5 (IP5) 32-årig kvinna som ursprungligen är ifrån Gujarat men 
flyttade till Bangalore som liten då hennes pappa öppnade 
en fabrik i staden. Hon har en syster i Kolkata och en bror i 
Bangalore som jobbar inom mjukvaruindustrin. Hon är gift 
sedan fyra år och har en dotter på 20 månader. IP bor till-
sammans med sin make och dennes mor. Hon har en BCA i 
datorvetenskap och en MBA i marknadsföring och är nu-
mer ansvarig för marknadsföring på företaget där hon 
jobbar.  

Intervjuperson 6 (IP6) 21-årig man som bott i Bangalore under de senaste 19 åren. 
Han har jobbat med olika mjukvaruprojekt under de senaste 
tio månaderna som trainee. Han är singel och bor själv. 
Engelskan är hans förstaspråk men i skolan läste han även 
Hindi och behärskar dessutom Tamil som är hans moders-
mål, Kannada som är språket i delstaten där han bor samt 
två andra indiska språk.   

Intervjuperson 7 (IP7) 23-årig kvinna som jobbar med systemanalys. Hon bor 
tillsammans med sina föräldrar och sin yngre syster. IP7 
föredrar engelska men kan även prata sitt modersmål som 
är bengali samt hindi men saknar kunskaper i det lokala 
språket kannada.  

Intervjuperson 8 (IP8) Kvinna som är 24 år gammal och som arbetar som 
utvecklare av mobila plattformar. Hon är utbildad inom 
elektronik och har en kandidatexamen i teknologi. Hon bor 
i Bangalore tillsammans med sin man men kommer ur-
sprungligen ifrån Cochin i Kerala från vilket hon flyttade 
för fyra år sedan. Hon talar engelska, malayalam, hindi 
samt behärskar även kannada.  

Intervjuperson 9 (IP9) IP9 är en 32-årig gift man som bor tillsammans med sin fru 
och sina föräldrar i ett gemensamt hus. Föräldrarna bor 
dock på nedervåningen medan han själv bor på första 
våningen med sin fru. Han har en kandidatexamen i 
teknologi samt har en magistersexamen och diplom i 
marknadsföring och public relations. Han jobbar som 
regionschef för annonsförsäljning på en stor internationell 
TV-kanal inom natur, kultur och historia. IP9 är från Tamil 
Nadu och har Tamil som modersmål. Han berättar dock att 
det är engelskan som är förstaspråket och att han numer 
enbart tänker på engelska.   

Intervjuperson 10 (IP10) 25-årig kvinna som arbetar som utbildare för callcenters. 
Hon bor tillsammans med sina föräldrar för tillfället men 
har under större delen av sitt liv bott på elevhem då hennes 
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far arbetat med statligt arbete på platser där god utbildning 
saknats. Familjen består av mamma, pappa och två systrar. 
Hon talar förutom engelska och hindi även tamil och 
kannada som är henens modersmål. Familjen är inflyttad 
till Bangalore från Mysore som är en stad ca 20 mil bort. 
Hon har en kandidatexamen i företagsadministration.   

Intervjuperson 11 (IP11) 35-årig man som är gift och har ett barn. Intervjupersonens 
fru är även hon yrkesverksam. Ansvarar för utbildningar i 
ett stort internationellt IT-företag och har 14 års erfarenhet 
inom konsult- och försäljningsvärlden. Har en bachelor-
examen som elektronikingenjör.  IP 11 är född och uppväxt 
i Bangalore. Kannada är modersmålet men engelskan är 
språket som används såväl privat som yrkesmässigt. 

Intervjuperson 12 (IP12)  24-årig man som bor i en typisk kärnfamilj bestående av 
sina föräldrar och en syster. IP 12 är diplomerad 
verktygsmakare men arbetar som processtränare. Han 
pratar fem olika språk; engelska, tamil, hindi, kannada och 
konkani. Som förstaspråk gäller dock engelska och IP 
uppger att han till och med tänker på engelska och att han 
mer och mer sällan ens läser eller pratar något av de övriga 
språken. 

Intervjuperson 13 (IP13) IP13 är en 23-årig mjukvaruingenjör som bor tillsammans 
med sina föräldrar och en bror. Han är född och uppväxt i 
Mangalore och har konkani som modersmål. Han talar även 
kannada, engelska och hindi flytande.   

Intervjuperson 14 (IP14) 30-årig man som är utbildad ingenjör i datorvetenskap och 
jobbar med mjukvarudesign. IP14 bor själv i ett singel-
hushåll. Han behärskar fem språk: Engelska, kannada, 
hindi, telugu och tamil, som är hans modersmål. Utöver 
dessa språk förstår han malayalam.  

4.2 Intervjuer 

Vi har utfört 15 individuella intervjuer varav en har utförts via telefon mellan Sverige och 
Indien. De övriga intervjuerna har utförts i Indien och i miljöer välkända för 
respondenterna. 

Elva av de fjorton intervjuerna som utfördes i Indien skedde på respondenternas arbets-
platser. Vi fick då, efter att ha pratat med respondenternas arbetsgivare, tillgång till 
konferensrum eller liknande utrymme, där intervjuerna kunde ske utan större störande 
element. Samtliga arbetsgivare har varit tillmötesgående och har funnit projektet mycket 
intressant. I samband med intervjuerna har vi även haft möjlighet att prata om vitt skilda 
ämnen och därigenom fått en annan inblick i de olika kulturerna. En av intervjuerna 
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skedde i respondentens hem och två av intervjuerna utfördes på respondenternas country 
club under avslappnade former.   

Det finns flera olika typer av frågestrategier att använda vid en kvalitativ intervju; öppna 
frågor, öppet riktade frågor, semistrukturerade frågor och helt strukturerade frågor. Vi har 
valt att ställa semistrukturerade frågor till respondenterna. Detta innebär att vi utgått från 
ett tema att resonera utifrån för att sedan ställa följdfrågor där det har funnits behov för 
fördjupningar. 95  

Vi har utgått ifrån två intervjuguider där vi skrivit ner vilka frågor och faktorer som har 
varit viktiga för att besvara uppsatsens frågeställning och bifogas som bilaga ett och två.  
Vi har inte använt oss av standardiserade frågeformulär utan vi har istället styrt in 
respondenten på de teman som vi önskat ha information om. Frågeguiden har inte följts 
strikt utan vissa frågor har utelämnats om respondenten redan besvarat frågan och vissa 
frågor har lagts dit för att följa upp svaren samt att följa för vår undersökning intressanta 
sidospår. I de fall där respondenterna inte gett svar inom vissa områden har i undantags-
fall mer direkta frågor ställts. 

4.3 Analysmetod 

Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats efteråt. I transkriberingarna har 
ovidkommande sidospår, pauser, suckar, upprepningar och liknande saker tagits bort om 
vi inte ansett att det har varit relevant för att förstärka en åsikt. Koncentrationen har 
därför legat på innehåll eftersom vi har för avsikt att analysera innehållet i intervjuerna 
snarare än språkbruk. Vi har sedan ritat scheman över vår intervjumanual och dess 
kopplingar till resultatredovisningens olika teman och rubriker för att lättare kunna få en 
överblick över det insamlade materialet och de för uppsatsen relevanta teorier. Vi har 
redigerat citaten i analysen för att undvika onödigt talspråk för att underlätta för läsaren. 

4.4 Metodproblem 

Vid intervjuer kan forskarens närvaro påverka respondenternas svar eftersom de kan 
anpassa sina svar efter vad de tror att forskaren önskar eller för att de vill framstå i en 
annan dager. Att vi som forskare kommer från en helt annan kultur än respondenterna ser 
vi dock som en styrka eftersom respondenterna möjligen inte vet hur de ska anpassa sina 
svar. Vi är medvetna om att respondenternas svar kan ha varit anpassade till intervju-
situationen och vad respondenten tror att vi som västerländska studenter önskar för svar. 
En anledning till detta kan vara att respondenten är mån om att ge en positiv bild av sig 
själv. Vi tror dock att respondenterna har svarat ärligt på frågorna då alla respondenter 
har varit intresserade av studien samt ställt upp av egen fri vilja. 

Ett metodproblem kan ha varit att IP4 var närvarande vid intervjun av IP3 och vice versa, 
men vi tror inte att detta har lett till några problem.  

                                                 
95 Holme & Solvang (1997), s. 101 
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4.5 Reliabilitet 

Med en undersöknings reliabilitet menas hur tillförlitlig undersökningen är. Har andra 
liknande undersökningar kommit fram till liknande resultat och har vi valt rätt metod? 
Eftersom vi själva inte har möjlighet att göra om undersökningen för att testa om vi 
kommer fram till samma resultat kan vi därför inte vara säkra att resultatet blir det samma 
vid en ny undersökning. Ett annat reliabilitetsproblem kan vara feltolkningar av det in-
samlade materialet men detta kan avhjälpas genom noggrannhet och att de intervjuade får 
läsa igenom transkriberingarna. Ett annat sätt att höja reliabiliteten är att intervjua fler 
personer samt att använda etnografiska observationer där vi följer individen under några 
typiska dagar. 

På grund av tidsbrist i Indien har respondenterna inte haft möjlighet att läsa igenom och 
kommentera transkriberingarna. Vi tror dock ändå att reliabiliteten på undersökningen är 
hög eftersom transkriberingar har utförts från inspelade samtal som sedan har kunnat 
avlyssnas och transkriberas av oss båda.    

4.6 Validitet 

Validiteten eller giltigheten i en undersökning avgörs om man har valt ut för studien rele-
vanta respondenter och om vi undersökt det vi har haft för avsikt att undersöka. Vi anser 
att urvalet har uppfyllt våra önskemål. Eftersom vi inte efterfrågat någon speciell sak-
kunskap inom området är även urvalet korrekt eftersom vi enbart efterfrågar personliga 
åsikter inom området. Med en av respondenterna kan uppgifterna vara färgade av 
respondentens yrke: 

If they are relevant to me and they are funny or if they are good and relates to me I don’t mind 
watching ads 24/7 [dygnet runt alla dagar i veckan]. There is where my bias comes. I love it 
because I am in the business. But for a regular guy looking at a movie or a cricket match /…/  if it 
is really tense and there comes an ad like ‘Hey!’ you get really pissed you know, ‘Hello, get away 
I want to see the match’ you know. But I am OK. IP9  

IP9 har dock varit noga med att påpeka när hans svar varit färgade av sin yrkesroll samt 
varit noga med att påpeka om han svarat som yrkesman eller privatperson. Vi hade även 
som avsikt att intervjua lika många av vardera kön men detta var tyvärr inte möjligt att 
uppfylla under den tidsram vi hade. Vi tror dock ändå att vi har ett underlag som gör det 
möjligt att se skillnad mellan männen och kvinnorna. 

Vi anser att omfånget och djupet i det insamlade materialet är tillräckligt för att uppfylla 
validitetskravet.   
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5 RESULTATREDOVISNING OCH ANALYS 

Resultatredovisningen och analysen är uppdelad efter de teman som vi anser vara rele-
vanta för att kunna besvara uppsatsens frågeställning på ett klart och överskådligt sätt. De 
teman vi valt att analysera materialet efter är: Individen och familjen, medierna och 
reklamen. 

5.1 Individen och familjen 

För att kunna besvara uppsatsens frågeställning är det viktigt att få en djupare förståelse 
för målgruppen. Här kommer vi att analysera individernas kulturdrag, familjesituationer i 
avseende på konsumtion och medieanvändning. I avsnittet kommer vi även att inta ett 
genusperspektiv. 

5.1.1 Individualism och kollektivism 

Enligt Hofstedes m fl. undersökningar är graden av kollektivism betydligt högre i Indien 
än i Sverige. Detta visar sig bland annat i familjestrukturen. 

Av våra 14 respondenter bor 10 med sina föräldrar. Tre av dessa tio bor i hem med tre 
generationer i hushållet, det vill säga med egna barn och svärmor eller föräldrar.  

I was born in Gujarat and my father came here to Bangalore, fell in love with the place and setup a 
factory when I was eight years old. I have been living here since. I have a brother and a sister, my 
sister stays in Calcutta [Kolkata] /…/ I have been married for four years now and have a son who 
is 20 months old. And my mother in law stays with me. /…/ We are a joint family but my father in 
law passed away last year. IP5 K 

I am single and DO stay with my parents. I did not use to do that while studying but now I do live 
with my parents. We are totally five people; dad, mom, two sisters and myself. /…/ I am not 
originally from this place, there is a place called Mysore which is about 200 km from here. I was 
born in a different place, I was brought up in a different place and landed up here in Bangalore. 
/…/ My mother is a Tamil and she speaks Tamil, she is from Madras [Chennai] and my dad is 
from Mysore. So here in India wherever your origin is, it is basically from your dad’s place. And 
since my dad is from Mysore - I am from Mysore. IP10 K 

Enbart två av respondenterna, båda män, lever helt själva i singelhushåll. IP 13 och 14 
lever tillsammans med make/maka och barn som kärnfamiljer. Det är här viktigt att 
poängtera att familjebilden hade kunnat se annorlunda ut om undersökningen gjorts i en 
annan stad. Bangalore är en stad som under de senaste åren expanderat såväl befolknings-
mässigt som företagsmässigt. Många personer har nyligen flyttat till staden från 
närliggande och fjärran regioner i Indien för att ta anställning och av respondenterna har 
inte mindre än 10 flyttat in från andra regioner själva eller tillsammans med den närmsta 
familjen. Vi tror dock att detta är något som även gäller andra tillväxtregioner eftersom 
urbaniseringen inte på något sätt är begränsad till Karnataka och Bangalore. 
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5.1.2 Horisontella och vertikala kulturer samt 
maskulinitetsindex 

Enligt Gudykunst & Kim är Indien en vertikal kultur och detta i samband med en hög 
grad av kollektivism återspeglar sig i att frihet och jämlikhet inte värderas speciellt högt. 
Detta kan återspegla sig i vem som fattar beslut om inköp i familjen och vem det är som 
bestämmer över medietillgången i hushållet. Hofstedes Maskulinitetsindex visar även att i 
länder med ett högt maskulinitetsindex, så som Indien, fattas beslut om inköp av mannen 
i familjen.  

5.1.2.1 Beslut om inköp 

När det handlar om inköp av kapitalvaror är genusrollerna i respondenternas familjer ofta 
av traditionell karaktär. Det är oftast mannen som står för besluten om inköp av kapital-
varor på alla områden utom köksutrustning och hemdekoration. Det är enbart i fyra av 
respondenternas familjer där alla inköp av kapitalvaror genomförs efter gemensamma 
beslut. 

Combined decisions. Obviously we will be having some feelings that we will discuss. If I have 
feelings or have been reading reviews or if my husband has read a review that is very bad we 
won’t go for that. It is a combined decision. Nobody is superior and nobody is deciding. In the 
traditional life style it was the head of family that took the decisions. It used to be the boys in the 
family but nowadays it is changing. Both are working, both are independent both are having their 
own opinions and definitely both will matter. My parents are both working so it is the same there. 
IP8 K 

Vid inköp av vitvaror och heminredning står kvinnorna för de flesta besluten medan 
familjens överhuvud (vilket oftast är äldste mannen i familjen) fattade beslut om övriga 
kapitalvaror, vilket uppges av sex av respondenterna. Det var enbart vid en av intervju-
erna där det framkom att mannen även beslutade om inköp av vitvaror. Poängteras bör att 
även om kvinnorna står för de flesta besluten av vitvaror står männen inte helt utan något 
att säga till om och vice versa vid andra inköp. 

/…/ generally I make the most decisions but I usually consult my wife. She decides more than me 
when it comes to decorating the house, washing machines, sofa sets, beds and such things. She 
probably decides about this one. IP2 M 

Kitchen stuff and things like that my mom has to say because she is the only one to use them. She 
has the final decision. Whatever she wants she gets. IP3 M 

De två sista respondenterna bor i singelhushåll och avgör därför själva vid inköp av alla 
kapitalvaror. 

5.1.2.2 Kontrollen över fjärrkontrollen 

Även om mannen oftast bestämmer över inköp av TV-apparater och annan hemelektronik 
styr kvinnan i familjen ofta över vilka program som ska ses. Sex av respondenterna 
berättar att kvinnan i familjen har första prioritet vid val av TV-program. När TV-
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apparaten är ledig är det dock oftast ett gemensamt beslut av de övriga familjemed-
lemmarna.  

It is basically four people fighting for it [the remote control]. But I guess it is mostly my mom or 
my sister who win. Because you can watch the other programs anytime but the soap operas only 
come at that time. My dad and I in the weekends sometimes we get the control over the remote 
and we normally watch movies. IP12 M 

I de övriga fallen (bortsett från de två respondenterna som lever i singelhushåll) handlar 
TV-tittandet mycket om kompromisser då enbart två av hushållen har mer än en TV. 

That is totally different. She prefers Hindi-movies and I prefer English films and movies so there 
is always a fight [respondenten skrattar] but tonight or at nights it is usually my time so I watch 
English movies. So she either watches with me or goes to the next room. But other times she 
watches Hindi soaps so during that time it is good to have friends. IP2  M 

5.1.3 Det traditionella & det moderna 

Indien är ett land som enligt Hofstede har relativt hög långtidsorientering. Det innebär att 
förändringar i traditioner sker långsamt och att kulturen är mer traditionsbunden. Vi har 
frågat respondenterna om hur de definierar en modern man/kvinna (beroende på 
respondentens kön) i Bangalore idag och om de själva ser sig som moderna enligt deras 
egna definitioner för att få fram en bild av respondenternas könsidentitet. 

Samtliga manliga respondenter definierade den moderna mannen på liknande sätt. Den 
moderna mannen har västerländska modekläder gillar att gå på pubbar och diskotek med 
sina kompisar och anser att märken på produkter är viktiga. Den moderne mannen måste 
även ha ett bra yrke.  

/…/ He has a job that’s very good paid, comfort and certain degree of luxuries, probably a 
furnished house and a car. Enough income so that he can afford going out at the weekends for a 
dinner, party or disco. He can afford very good branded westernized clothes and stuff like that. 
/…/ Off the work they go to good restaurants and pubs, sometimes they go down for bowling or 
snooker and probably these days they go for go-carting. People really like to chill out, the modern 
guys. They now have time to go out in the evenings and we have a Friday evening and Saturday 
fever, so the party is still on. As a modern man you would buy the latest model of cell phones for a 
high price. Other stuff like cars and plasma TV. IP14 M 

Även om alla tillfrågade män hade liknande definitioner av den moderna mannen skiljde 
sig några åt på vissa punkter. Två av respondenterna ansåg att den moderna mannen 
kombinerade den moderna livsstilen med en mer traditionell familjebild. 

Basically they would like to do jobs. Typically that is. A person with graduation or post 
graduation, join a company, work and make money. Get married and settle down. That is basically 
it. But modern in a sense that he would go out and meet people, go around on pubs and go to 
discotheques. He would buy clothes; jeans and anything in fashion. That is that. Fashion, yeah.  
He would want all capital goods like television and refrigerator. He wants everything. It has to be 
modern. The TV is part of that package, TV, the fridge but maybe not the AC. A car definitely. 
That is what he wants. And some times a two wheeler. IP3 M 
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 Tilläggas bör att enbart fyra av de nio tillfrågade männen själva ansåg sig kunna räknas 
som moderna enligt deras egna definitioner. De flesta anser att en mix mellan det tradi-
tionella indiska och det moderna västerländska är det de själva föredrar. 

Även kvinnorna har definierat den moderna kvinnan på ungefär samma sätt men den 
moderna kvinnan skiljer sig markant från den moderna mannen i flera hänseenden. Även 
om moderna moderiktiga märkeskläder är viktiga och en ökad autonomi gentemot 
mannen poängteras, så är kombinationen mellan yrkesliv och familjen en viktig 
ingrediens hos den moderna kvinnan.  

She has to balance both her professional and family life equally valid. She would be a successful 
house maker as well as a professional. To be able to balance that would be a successful woman. 
She has to go for branded products; products that are already successful in the market. The thing is 
to balance the home with the professional. IP1 K 

Det är bara en av de kvinnliga respondenterna som menar att uteliv börjar bli en allt 
viktigare bit även hos den moderna kvinnan: 

They enjoy like going to pubs and… Roaming around basically. They are working on these BPO 
24/7 customers service and they will be having night shifts also. So when they are staying there 
they are saying they are going to the office and they may be roaming around somewhere with their 
friends and, you know, those kind of cultures are there in Bangalore. A new lifestyle. They are 
going for the most expensive clothes, branded ones. Even though they might get a cheaper one for 
the same quality but they think that if it is cheaper the quality will be less. They will go only for 
branded ones, the costly ones. There are places where you can get modern clothes for women and 
they will be taking it from there. Traditional clothes they will only be wearing during the festival 
times or something like that and that also, and those clothes are also going through modernization. 
IP8 K 

Till skillnad mot männen lever kvinnorna ett liv mer likt sina definitioner av den moderna 
kvinnan. Just denna bild av den moderna kvinnan som yrkesarbetande karriärist med ett 
stort ansvar för hemmet och den mer traditionella kvinnorollen är något som även 
framkommer i Thapans studie av kvinnorna i västbengalen. 96  

5.1.4 Produktvärden 

Det är svårt att få en enhetlig bild om vilka värden eller kombinationer av värden som är 
viktigast vid inköp av kapitalvaror så som kyl, frys och TV och andra liknande produkter. 
12 av respondenterna berättar dock att varumärket helt klart är av betydelse. Många av 
dem nämner även varumärket som första värde eller uttrycker att det är det viktigaste 
värdet. Medan några av respondenterna har andra uppfattningar och värden som påverkar 
deras val av produkt.  

/…/ First comes the brand and then the quality and then the costs. IP3 M 

I would probably have to say value for money. It should serve my basic purpose and 
need /…/ if I would be talking about a car that I would buy. I would first look at the 

                                                 
96 Thapan, (2001).  
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size of my family; we are three to four people so a small car is good enough for us. 
Traffic, it’s fantastic to have a small car when you park the guy. IP11 M 

IP3 är en av dem som helt klart uttrycker att varumärket är av betydelse och att det även 
är det absolut viktigaste värdet följt av kvalité och pris. IP 11 anser däremot att det är 
väsentligt att få valuta för pengarna och att hans behov styr valet av produkter, för honom 
är inte själva varumärket det viktigaste då ekonomin är styrande. Oftast är det därför en 
kombination av flera värden så som varumärke, kvalité och pris som har betydelse. Sex 
av respondenterna har denna konstellation men utav dem har några av respondenterna 
ytterligare värden. 

Quality, price and then feature if they suit me and my needs. Quality is important and 
obviously I sometimes go for brands. If I’m not sure the quality is good I go for the 
branded one. Brand is the same as quality. /…/ sometimes when friends criticize a 
product I don’t go for that. IP2 M 

IP2 tillhör dem som anser att kvalité, pris och vissa utmärkande 
drag/kännetecken hos produkten är avgörande, förutsatt att det tillfredställer 
hans behov. Samtidigt kopplar han ihop kvalité och varumärke, vilket är av 
likvärdig betydelse för honom. Därför har varumärket betydelse då det är en 
vägledning för god kvalité. Han påtalar även att vännerna påverkar hans köp 
beslut eftersom kritik av en produkt medför att han inte köper varan.  

Övriga personer har andra värden där kvalité eller pris kopplas ihop med andra viktiga 
faktorer.  

First need, if it is necessarily, then I would go for durability, how long would it last, I 
would look out for price, if it is too expensive and I can’t afford it and even though it 
is really good I would not prefer it. IP10 K 

IP10 anser att behovet är det första värdet som styr hennes val av produkt följ av 
livslängd/hållbarhet och slutligen är priset avgörande eftersom det är en ekonomisk fråga. 
Oftast förekommande värden är alltså varumärke, kvalité och pris men kombinationen av 
värden kan se olika ut hos respondenterna.  

Resterande värden som framkom i undersökningen var prestanda (1), innovation (4), 
status (3), design (3), användarvänlighet (1), funktionalitet (2), bekvämlighet/enkelhet 
(1), service (1) och teknik (1), Två av respondenterna anser att det främst är behovet som 
styr deras val av inköp. Antalet respondenter inom parentes. 

Av fyra respondenter som värdesätter innovation anser tre att det är av stor betydelse 
medan den fjärde önskar en del innovation, som ska serva hans basbehov och den femte 
svarar ja, på frågan om det är meningsfullt med innovation. Av tre respondenter som 
tycker att status är viktigt är det endast en person som uttrycker det själv medan den 
andra respondenten säger att det inte är avgörande men att vederbörande tittar på det, den 
tredje respondenten svarar ja på frågan. Även om det enbart är tre respondenter som 
nämner status som ett kriterium för inköp framgår det att varumärkets popularitet och 
rykte med mera kan kopplas till status men givetvis även till kvalité som har en direkt 
inverkan på besluten.  Vissa varumärken räknas som statusprodukter.   
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En av respondenterna berättar att bekvämlighet/enkelhet är kopplat till familjevärden och 
att hans mor ska gilla varumärket därför ska produkten vara enkel och bekväm att 
använda. Några tydliga skillnader mellan män och kvinnor kan vi inte se. 

Sociala nätverket 

Eftersom Indien är ett kollektivistiskt land fyller det sociala nätverket stor funktion vid 
konsumtion, detta är något som bekräftas då flertalet av respondenterna påverkar deras 
köp. 

Det är viktigt att märket är känt, globalt, populärt och har fått positiv kritik, vilket ofta 
diskuteras och rådfrågas med det sociala nätverket. Har ett varumärke fått dålig kritik 
från det sociala nätverket eller via Internet påverkar det köpbeslutet till det negativa. Alla 
14 respondenterna i undersökningen svarar att det sociala nätverket har betydelse och på-
verkar deras beslut. Det förekommer alltså ingen skillnad mellan män och kvinnor på den 
här punkten.  

The heritage of the brand and when I say heritage of a brand, how popular is a brand, /…/ how 
much good I’ve read about it and how long it has been out in the market. How reputable is it, /.../ 
All this matters. High status is very important. IP9 M 

/…/ We always check up with friends. If a friend says it is not good we won’t be going 
for that. It is very important. IP8 K 

Produktionslandet har betydelse på flera olika sätt. Japanska märken står högt i kurs 
eftersom de enligt flera respondenter står för kvalité och status. Kina är däremot känt för 
lågt pris på bekostnad av kvalitén. Det sociala nätverket är av stor betydelse och påverkar 
olika inköp av diverse produkter vilket IP9 och IP8 bekräftar. Indiska produkter anses 
vara likvärdig med många andra utländska produkter kvalitetsmässigt. 

Fyra av respondenterna, varav två kvinnor (IP 8,1) och två män (IP 3,13) tycker inte att 
det spelar någon roll om produkten är indisk eller utländsk så länge pris och kvalité är 
överkomligt. Åtta av respondenterna, varav två kvinnor (IP 5,7) och sex män (IP 2,4, 6, 
9,12,14, ) uttrycker att de föredrar kända/globala produkter. Vi kan inte heller se några 
tydliga skillnader mellan män och kvinnor vad gäller deras åsikter om vart produkter är 
producerade. Respondent 10 har inte angett några preferenser om tillverkningsland för 
kapitalvaror men berättar att det är hennes behov som styr eventuella inköp. När behovet 
finns först då är inköp av diverse produkter av intresse för henne. Det är endast när hon 
kopplar varumärket till kläder som hon föredrar globala märken. 

That does not make any difference, not at all. We only look at quality and things like 
that. But there is a notion that things produced in Japan generally has high quality. IP8 
K 

So, most of my electronic goods are Sony. Sony is ranked really heavy in India in 
terms of quality, so my car stereo is a Sony, my television is a Sony and my music 
system is Sony, my DVD player /.../ everything is Sony actually. IP9 M 

Vikten av ursprungsland är därför också beroende på vilka produkter respondenterna talar 
om. Kläder ska oftast vara kända trendiga och globala märken. Det är inte många av 
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respondenterna som uttryckligen säger att status är viktigt men det framkommer ändå 
eftersom alla utom två av dem tycker att märket har betydelse, vilket vi har skrivit om 
tidigare. Ett bra märke är ofta kopplat till god kvalité, popularitet och är globalt. Detta är 
något de västerländska märkena står för.  

Let say /.../ that I would like to buy jeans. I would not buy something that is made 
locally; I would buy Lee, Pepe and stuff like that. It is prestige, it is brand, and it is the 
status, it is westernized. IP10 K 

IP10 har tidigare nämnt att det är hennes behov som styr i valet av produkter och att 
priset är avgörande. Men när hon refererar till kläder är det viktigt med västerländska 
märken då de står för prestige och status. Hon skulle därför aldrig köpa jeans som är av 
ett inhemskt märke.  

Det framkommer också att patriotism är ett värde som är av betydelse. Det finns 
en vilja att stödja sitt land och köpa indiska märkesprodukter. Det förekommer 
ingen större skillnad på den här punkten heller mellan kvinnor och män. 

There is some patriotism in every country so you don’t want to buy a product that is 
for some reason your country enemy. IP 14 M 

I like to go for Indian made goods. But on the same time sometimes Japanese product 
are cheaper and better quality. But I am biased towards my own country. But on the 
same time I am open. IP6 M 

Det framkommer att varumärket är kopplat till flera av de värden som respondenterna tar 
upp i intervjuerna vid inköp av kapitalvaror. De flesta av respondenterna anser att märket 
har en stor betydelse, vilket är kopplat till kvalité, produktionsland, status, företagets 
rykte likväl som varumärkets popularitet och rykte. Det är alltså återigen en kombination 
av flera variabler/värden som avgör vilket varumärke de väljer: behov, ekonomi, kvalité, 
märkets popularitet, hur känt märket är, status, vad det sociala nätverket tycker. Patrio-
tism är också något som framkommer vid konsumtion av vissa produkter. 

Vikten av status är något som återspeglar sig i Hofstedes maskulinitetsindex. I länder 
med högt maskulinitetsindex är statusprodukter och då gärna utländska sådana viktiga.  
Strävan efter kvalité och produkters livslängd kan i viss mån förklaras med Hofstedes 
kulturella dimension om långtidsorientering. 

Elektrolux har försökt positionera sig som ett globalt och innovativt premiummärke vilket 
är något som respondenterna i viss mån håller med om. Många av respondenterna kopplar 
varumärket Electrolux till positiva konnotationer så som high-end, status, andra säger att 
det är ett bra varumärke men uttrycker samtidigt en viss osäkerhet kring varumärkets 
värden. Man vet att varumärket är bra och pålitligt men att Electrolux inte lyckats 
förmedla en bild av vad produkterna står för. Anledningen till att Electrolux har 
misslyckats på denna punkt kan ha en förklaring i att nästan alla respondenter anser att de 
inte har synts tillräckligt i media. 
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My impression is that Electrolux has not been seen enough in India. They are not having enough 
communication. That is definitely a problem, one hundred percent. They need to spend more 
marketing dollars. Be more visible! IP9 M 

Även om Electrolux diskuteras i de olika sociala nätverken med i över lag positiva ord är 
det enbart en av respondenterna som själv känner någon som har en produkt från 
företaget. Att detta kan leda till problem återges av respondent 8. 

/…/ I have heard about the brand. They had the Kelvinator brand. But I don’t know anybody using it. 
Kelvinator I know, in my house there are people using it. But since the new brand came up I don’t 
know anybody using it. /---/ I have read something about the technical innovation. But generally when 
there is a new product you will wait until there is something written about it and maybe there are 
people that will buy either way but we are waiting for somebody to say how it was. IP8 K 

Som respondent 8 säger är det alltså viktigt att någon “man känner” har en personlig 
erfarenhet av produkten och inte enbart en medierad erfarenhet. 

5.2 Medierna & reklamen 

I detta avsnitt kommer vi att analysera respondenternas medievanor och kartlägga deras 
medieaccess. Vi kommer även att analysera respondenternas attityder till reklam och 
media. I avsnittet undersöker vi också medier utanför respondenternas hem samt andra 
marknadsföringsvägar.  

5.2.1 Medietillgång och användning 

Vi har undersökt vilka medier respondenterna har tillgång till i sina hem samt hur dessa 
medier används. Vi kommer även att analysera vad respondenterna anser om reklam 
inom de olika medierna samt se om det finns några skillnader mellan könen. 

5.2.1.1 Dagstidningar 

Räckvidden och selektiviteten för The Times of India är mycket hög då 13 av 14 
respondenter prenumererar på The Times of India. I Bangalore har Times of India en 
bilaga för lokala nyheter, lite skvaller, vad som är på gång inom nöjen och kultur i staden 
samt annonser. Publikstrukturen är i allra högsta grad enhetlig eftersom endast en 
respondent läser en annan morgontidning och därför kan vi inte heller se några skillnader 
mellan män och kvinnor.  

We subscribe to The Times of India. That gives a lot of background coverage, local coverage, 
national and international coverage. We have not taken any local newspaper but it [The Times of 
India] has a local supplement which comes every day, which is Bangalore Times. It gives you, 
more or less, the happenings around the city. IP5 K 

En av respondenterna uppger att han prenumererar på The Hindu, något som även IP 10 
gör på söndagar som komplement till The Times of India. Enbart en av respondenterna 
uppger att de prenumererar på Deccan Herald och även det som komplement till The 
Times of India. 
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The newspaper is The Times of India. They have almost monopoly. Deccan Herald is there but in 
Bangalore Times of India is first. IP3 M 

En av respondenterna prenumererar även på den dagliga finanstidningen The Economic 
Times som även den ges ut av The Times Group. 

Nyhetstidningarna fyller inte bara en funktion som förmedlare av nyheter om Bangalore, 
Indien och världen utan även som en källa över vad som är på gång i staden, vilka band 
som spelar, seriestrippar och horoskop.  

Ingen av respondenterna läser nyhetstidningar på andra språk än engelska då det är deras 
första språk.  

Reklamen i tidningar och magasin fyller en lite annan funktion än reklamen i tele-
visionen. Här föredrar respondenterna att annonserna är faktaspäckade. Vikten av fakta 
och siffror kan bero på den indiska kulturens höga maskulinitetsindex. Annonserna i tid-
ningarna skänker inte samma inspiration som i övriga medier men hjälper respondenterna 
att hitta en produkt som fyller deras övriga krav och önskemål.  

They give you good offers and figures and you can go back to them again to refer. When I watch 
TV you don’t know when next time would be. I can go back to the paper and check up. IP1 K 

De flesta av respondenterna uppger att de läser de flesta annonserna i tidningarna regel-
bundet. Respondenterna uppger dock att svart-vita annonser inte har samma genomslags-
kraft som större annonser i fyrfärg. 

It has to be more colourful instead of the old black and white thing. Otherwise it is good. I love 
paper ads but I prefer TV commercials. IP6 M 

I övrigt använder respondenterna reklamen i tidningarna för att finna utförsäljningar och 
tillfälliga erbjudanden samt för lokala annonser som inte går ut i de elektroniska 
medierna. 

Vi kan inte se någon skillnad mellan kvinnor och män när det handlar om konsumtionen 
av morgontidningarna eller deras åsikter om reklam.  

De pengar som Electrolux har satsat på tryckt media har det mesta gått till rikstäckande 
morgontidningar. En satsning som verkar korrekt med tanke på att alla respondenter i 
undersökningen har uppgett att de prenumererar på minst en rikstäckande morgontidning. 
Annonserna bör utformas i färg samt innehålla mycket information om produkten för att 
genomslagskraften ska bli så stor som möjligt. Det är även viktigt att produkten står i 
centrum.  

5.2.1.2 Internet 

9 av 14 respondenter har tillgång till Internet i sina hem och de resterande har tillgång till 
Internet från sina arbetsplatser varför räckvidden kan ses som relativt bra. 
Respondenterna som har Internet hemma använder inte bara nätet för att finna 
information för sin egen del utan använder ofta sin uppkoppling för att kolla saker som är 
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relaterade till sitt yrke. Mediets image som informationskälla anses god men i förhållande 
till reklam tycker respondenterna att detta är mycket irriterande. När det handlar om 
Internet och ämnesvidd är däremot Internet ett utmärkt medium för informationssökning 
enligt respondenterna.   

At home I use it for a wide variety of things, I probably just surf and find information or basically 
it would be to access my account because I work for this company and I need to check my mails 
because I need to keep in touch so basically for that purpose I use the Internet. /…/ So it is not 
something really specific I look for but say that I need to prepare an invitation in the format right, I 
just go to Google to search what kind of formats they have and use that material for invitations or 
if I am doing some book review in class I need some information to put down on the author, right, 
so I go to that particular site and find some information for that author and put it in my book 
review or presentations for that matters. We as trainers should be in sync with the new stuff that is 
coming and we can use those examples in class room sessions. So at that point of time, if I need 
any special inputs I visit the Internet. So you get each and any information from there.  
I also look for things if there are certain people that can donate money for my purpose with 
animals and I am also planning to have a website of my own at some point of time where it is 
visible for everybody who can donate things to charity. So I basically also gather information on 
these things. I just Google search. Just Google search. IP10 K 

Tre av respondenterna som enbart använder Internet på jobbet använder det endast till 
yrkesrelaterade uppgifter.  

Any kind of information you can access on the Internet. That is what I feel. If I have some 
problems while working I check the Internet first. I check if someone else has gone through the 
same problem and then check that out. IP1 K 

De övriga två med Internet på sin arbetsplats har dock möjlighet att använda det till 
privata saker. 

Whatever we feel or whatever we feel like the first thing we do is to search the Internet. So it is 
very informative actually so whatever we want, even if it’s local or world wide it is informative. 
We use Internet for anything and everything. And for mail and for playing games, entertainment. 
IP8 K 

Internetanvändandet betonas på informationssökning. Det kan handla om information om 
hus och hem till att finna information om produkter innan inköp. Nöje är något som har 
lägre prioritet även om det är en viktig bit hos de flesta av respondenterna och då för att 
hitta information om musik och böcker, ladda ner musik, läsa horoskop och e-post. 
Enbart två av respondenterna, båda män, uppger att de har handlat något på Internet och i 
dessa fall handlade det om tågbiljetter för resor på Railways of India samt skor via en 
klädsajt. En av respondenterna har även bokat biljetter till biofilmer över Internet även 
om betalningen då har skett mer traditionellt över disk.  

Vi kan inte se någon skillnad i användandet av Internet mellan männen och kvinnorna 
även om en något större andel av kvinnorna saknar Internet hemma (2 av 5) jämfört med 
männen (3 av 9). Detta kan dock bero på att antalet kvinnor i undersökningen var lägre än 
representationen av män. 

Även om respondenterna i stort är positivt inställda till reklam i de flesta medierna gäller 
detta inte Internet. Pop-up annonser och andra annonsformer där reklamelementet rör sig 
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över skärmen och stör innehållet på Internet är en stor källa till irritation hos samtliga 
respondenter. Små annonser i form av Banners är något som är mer accepterat även om 
många respondenter uppger att de inte kollar på dessa annonser heller. 

Sometimes ads on Internet are annoying. I don’t like popups. Most people have popup blockers 
and any website they visit the popups are gone. So what is the ad doing there? You can have 
banners on commercial websites but not on meetings. People would not see. But on news sites like 
The Hindu and I look at commercial times as well. And I do look at the ads. It is stupid with ads 
that move over the screen with a small closing box. Very annoying and nobody will look at those 
ads. IP6 M 

Flera av respondenterna har uppgett att de saknar förtroende för annonserna på Internet. 
Dels handlar annonserna i mångt och mycket om att locka till lotterier och dels kan man 
hamna på sidor som orsakar spam. 

I don’t mind the banners. I used to click on them but now I’ve stopped. It takes you into a whole 
loop of things and I just don’t like that. I hate to be spamed. IP11 M 

Electrolux har inte valt att göra reklam för sina produkter eller varumärken via Internet 
men finns ändå representerade via Electrolux Indiens hemsida där presumtiva 
konsumenter kan få information kring produkterna.  

5.2.1.3 Periodiska tidskrifter  

Att finna mönster hos respondenterna när det gäller läsning av periodiska tidskrifter och 
magasin är mycket svårare än bland dagstidningarna. Fyra av respondenterna, en kvinna 
och tre män, läser över huvud taget inte magasin. Tre av respondenterna, en kvinna och 
två män, läser affärstidskrifter regelbundet. De affärstidskrifter som läses är Business 
Today (en respondent), Business India (två respondenter), Business World (två respon-
denter). 

Av de fem kvinnliga respondenterna läser tre minst två olika magasin som är riktade till 
kvinnor regelbundet. Alla dessa respondenter läser magasinet Femina. Utöver dessa 
nämns även New Women, Savvy, Women’s Magazine och Women’s Era. Magasinen 
köps regelbundet i affären, fås hem via prenumeration eller lånas på biblioteket. 

I do not subscribe to any magazines but we have a local library near my house and I take regular 
books from there you know. I take Femina and New Women. These are the magazines. And 
Savvy. These are the three magazines that I like. And besides that I bring home a magazine to my 
mother in law. She likes Savvy and Women’s Era. I don’t like Women’s Era that much because it 
is more traditional and conservative. But New Women and Femina, they are very bold and they 
are very modern in their outlook. So I like reading those magazines.  
We also have a library at work but these are not books for leisure; they are [about] business and 
IT. Business India, Business today, but it is just once in a while. IP10 K 

Det är enbart tre av respondenterna, alla män, som läser magasin relaterade till sina 
fritidsintressen: Rock Street Journal, som är ett indiskt magasin om rock och hårdrock, 
motormagasinet Autocar Magazine samt filmmagasinet Filmfare. 
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Lite av Electrolux marknadsföringspengar har gått till annonsering i periodiska tidskrifter 
och främst då i damtidningarna även om detta inte skett med någon större tyngd. 
Satsningen på damtidningar verkar enligt vårt material vara korrekt med tanke på 
respondenternas vanor även om det kunde ha skett i större utsträckning. 

5.2.1.4 Radio  

FM-bandet i Indien var tidigare reserverat för militära ändamål men är idag öppnat för 
radiostationer.  Av våra respondenter är det bara en som saknar en radioapparat. 
Räckvidden är hög hos kanalen, Radio City FM 91 då 10 av 14 respondenter lyssnar på 
Radio City FM 91; en privat och reklamfinansierad radiostation i Bangalore. Fem av 
dessa respondenter lyssnar bara på radio i bilen under de oftast tidskrävande resorna till 
och från jobbet.  

I use radio normally in my car and then I listen to FM91 but never at home. It is a combination of 
music and pep-talk and news, but I really don’t pay attention to the news on the radio. IP12 M 

Hos de övriga respondenterna ansågs bland annat att radio är för gammalmodigt “It is too 
old. I’ve got 65 channels on cable TV” (IP6) och att det begränsade utbudet av radio-
stationer inte erbjuder rätt musik, ”The FM91 here sucks. I hate it” (IP11) . 

Bland respondenterna är majoriteten överlag positiv till reklamen i radio. Reklamen 
upplevs sällan som störande men uppges inte heller vara någon större inspirationskälla till 
inköp bland respondenterna. Det är enbart tre av respondenterna som upplever radio-
reklamen som en inspirationskälla och i dessa fall anges bland annat den höga frekvensen 
av reklamen och den stora informationsmängden som skäl. Mediets image och 
genomslagskraft kan därför benämnas som positiv i koppling till reklam trots den låga 
inspirationskällan som mediet har. 

The good thing about the radio is that people can memorize it because they can keep hearing it all 
over again. IP12 M 

It’s good because it’s very informative because they can’t show the product so they need to speak 
out and give a more detail information and why you should buy it. You have to believe it, not see 
on the radio and they need to put much more effort on convincing the customer. IP13 M 

Vi har inte några uppgifter på Electrolux annonsering i radio men kan ändå konstatera att 
reklam i radio inte är en av de effektivaste vägarna för att nå denna grupp. Radioreklamen 
kan fungera som ett komplement till de, främst yrkesarbetande kvinnor, som inte har tid 
att se på television.  

5.2.1.5 Television 

Räckvidden för televisionen är hög eftersom samtliga respondenter i undersökningen har 
tillgång till kabeltelevision i sitt hem. Kabelanslutningen fås genom lokala kabelnät med 
ett varierat utbud av kanaler. Respondenterna uppger att de har tillgång till över 50 
indiska och utländska kanaler i kabel-tv-nätet. Även om utbudet av kanaler kan skilja 
något mellan de olika respondenternas hem har alla tillgång till Hong Kong-baserade Star 
Networks kanalutbud. 
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Trots det stora utbudet av TV-kanaler har respondenterna många gemensamma drag vid 
sitt tv-tittande. Publikstrukturen kan dock till viss del skilja sig åt mellan män och 
kvinnor beroende på tid och vilka kanaler som föredras av tittarna. Hälften av 
respondenterna berättar att de ser på film på HBO. Sex av dem kollar även på film från 
Star Movies. Det är enbart en respondent som föredrar de lokala filmkanalerna Star Gold 
och Zee Cinema som sänder filmer på hindi.  

Bland nyhetsförmedlarna på TV är den indiska nyhetskanalen NDTV 24/7 populärast och 
ses av fem av respondenterna tätt följt av CNN (4), BBC World (3) och Star News (2). 
Samtliga dessa nyhetskanaler sänder på engelska. 

Det är främst två musikkanaler som går hem hos respondenterna. Både MTV och 
Channel V sågs av fyra av respondenterna men de flesta av dem föredrog Channel V 
framför MTV då den senare kanalen sänder allt mindre musik och allt fler andra 
produktioner. 

Tre av de kvinnliga respondenterna ser väldigt lite på TV och uppger tidsbrist som ett 
skäl, något som inte männen ser som något problem. Tidsbristen i hemmet är även något 
som Mousumee har stött på i sina studier av de indiska kvinnorna. 

Television is just for entertainment, just to kill time; I have a couple things I like to watch, 
especially at that day and that time. I watch television for about 30-40 minutes in a day when I get 
back from office when I am having something like lunch or dinner and for that period of time I get 
to watch television. Otherwise after dinner or lunch, stay back, just do your stuff and you know, go 
back to sleep. IP10 K 

En annan tydlig skillnad mellan männens och kvinnornas tv-vanor är att kvinnorna i 
större utsträckning ser indiska såpor på Star Plus (tre av respondenterna) och Zee (två av 
respondenterna) medan endast en av männen gjorde detta och då eftersom hans syster och 
mor valde dessa program. 

Två av männen och två av kvinnorna uppger även att de följer populära amerikanska 
serier så som Vänner och Frasier via Star World. 

I watch a few English series, maybe comedy stuff, and a little bit of romance and other then that I 
watch some soaps, Hindi soaps that we have, but that is very occasionally. The English movies are 
on Star Movies and HBO and the English Star World basically for series. And for Hindi series the 
Star Plus. IP7 K 

Natur- och dokumentärkanaler är populärt hos ett flertal respondenter. Sex av 
respondenterna uppger att de kollar på National Geographic Channel och tre av dessa 
respondenter kollar även gärna på Discovery Channel. Fem av dessa sex respondenter är 
män.    

En intressant iakttagelse är att enbart en av respondenterna, en man, uppger att han kollar 
på sport regelbundet. I detta fall är det Star Networks sportkanal Star Sports samt ESPN 
som föredras. Sport och då främst landskamper i kricket är något som annars har 
beskrivits från flera håll som stora medieframgångar i Indien. Detta bekräftas också av 
flera respondenter. 
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I länder med hög kollektivism, så som Indien, är själva TV-tittandet något som är 
viktigare än böcker, Internet och andra medier. Detta är något som framgår med stor 
tydlighet bland respondenterna. Det är enbart på morgonen och i samband med nyheter 
som nyhetstidningarna fyller en större funktion än TV.    

Ett första problem med reklamen i TV är frekvensen och längden på reklamblocken. 10 
av respondenterna upplever detta som en källa till irritation.  

The only bad thing [about commercials] I can see are when you are watching a movie and watch it 
with great interest. Your interest goes down since they play the commercial every fifteen minute 
and the commercial drive for five to ten minutes so you actually watching the commercials more 
than the movie so that is what we have to pay and you end up switching off. IP5 K 

De resterande fyra respondenterna uppger att mängden reklam inte är en anledning till 
irritation utan anser att reklam är något som finns där för att betala för att utsändningen 
ska kunna vara möjlig. 

Ett annat problem som upplevs av de flesta respondenterna är att viss reklam anspelar på 
sex, våld och droger. 

I think there are some things that are about sexuality and other things like tobacco, alcohol, 
violence and it should not be about that because there are all ages watching. IP13 M 

Respondenterna menar inte att all tv-reklam är utav ondo utan menar snarare att de i stora 
drag gillar reklamen på tv. Genomslagskraften vid reklam är effektiv då tv är en stor 
inspirationskälla för konsumtion. Hela 10 av de fjorton respondenterna berättar att just 
TV är det medium som skänker störst inspiration inför köp av kapitalvaror. Reklamen i 
TV är dock inte det enda medium som krävs för att fatta ett beslut utan som vi sedan 
kommer att visa fyller även de andra medierna och de sociala nätverken en stor roll för 
informationssökandet och i slutänden besluten. 

I would get it [the inspiration] from television first of all. Look at the ads that are coming up and 
compare it online. So I pick up a lot of comparisons. And then there is one site in India that is 
called Rediff (http://in.rediff.com/) that provides a lot of knowledge on goods and what is 
available and the prices and you can speak to people about it and then decide. I would be more 
than glad to buy electronic gadgets from the Internet. So I get the inspiration from TV and the 
information from the net. IP6 M 

/…/ I think commercials on TV is the one that inspires me if I need something because it is pretty 
hyped because you are able see and you are able to observe all so… So I think that advertisement 
on TV is what inspires me to try out different things. IP10 K 

Electrolux verkar i detta sammanhang ha placerat sina marknadsföringsinsatser på rätt 
ställe för att nå ut till den unga medelklassen i Bangalore. Electrolux har valt att gå ut i 
kanaler som är rikstäckande och satsar främst på underhållningskanaler och i viss mån 
nyhetskanaler. Enbart en liten bit av marknadsföringen har skett i sportkanaler och då 
främst i samband med stora sportevenemang. 
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5.2.2 Annonstavlor 

Marknadsföring genom annonstavlor är något som används flitigt i Bangalore och det är 
svårt att undvika de stora skyltarna som är placerade runt om i staden. Räckvidden måste 
därför anses mycket hög.  

En stor majoritet, 10, av respondenterna tycker att annonstavlorna fyller en viktig 
funktion och är över lag positiva till mediets image. Annonstavlorna ger inspiration 
(“They are important. I get inspired by nice billboards.” IP4) till att köpa nya produkter 
och ger respondenterna som inte hinner se så mycket på TV en chans att ta till sig 
erbjudanden.  

De respondenter som är positiva till reklamtavlorna vill gärna ha snabba budskap som de 
inte behöver fundera över så mycket – annonstavlorna ses kanske bara under några få 
sekunder när de färdas i trafiken. Stora tavlor med iögonfallande färgsättning är något 
som värdesätts. Eftersom många av respondenterna tillbringar mycket tid i trafiken 
mellan hemmet och arbetet anser de att reklamtavlorna är något som de gärna ser efter 
vägen. Annonstavlorna har stor genomslagskraften eftersom de lätt väcker 
uppmärksamhet, ger snabba och kraftfulla budskap, tekniskt och designmässigt är de väl 
utformade.     

These days if you are a software engineer or something, people don’t really have time to go and 
watch TV, listen to music or other thing and considering the traffic and the time it takes to get to 
home and the time spent on roads and if you is stuck in a traffic jam all you can do is look around 
and then is where the billboards have an advantage. So that is a very good publicity stunt by these 
companies. IP7 K 

Ett problem som har uppgetts av flera respondenter är att tavlorna är för många och 
ibland kan vara placerade där de stör sikten för trafiken och på så sätt orsakar problem. 
Ett annat problem som uppgetts av en respondent är att det helt enkelt är för mycket 
reklam över allt. Några andra synpunkter på reklamtavlorna handlar om tydligheten. För 
några år sedan var majoriteten av tavlorna handmålade vilket resulterade i ett rörigt 
intryck. I dag är de flesta tavlorna tryckta och därför tydligare men vissa av 
respondenterna tycker att budskapen och tavlorna kan bli än mer tydliga och snabba. 

I think some of the billboards are really good. But most often they are big distractions. They don’t 
make the city beautiful. Billboards should be in print instead of the painted billboards they used 
before, because it’s more beautiful. It’s a lot cleaner today and you get the message better. I’m 
comparing to before. Billboards do a quite a bit in publishing the punch lines because you get 
them really large. I just feel psychologically when you not are doing anything consciously and 
something suddenly catches your attention it then sink in to your consciousness quicker than 
otherwise. You can later pull back and relate to it better. IP12 M 

Liksom för reklamen i övriga medier anser några av respondenterna att det är ett problem 
med annonstavlor som visar halvt nakna människor eller våld och som gör reklam för 
tobak och alkohol. Sett från ett kontaktsammanhangsperspektiv kan annonstavlorna 
därför ses både från en positiv och från en negativ synvinkel.  
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Enligt uppgifterna från Electrolux indiske marknadschef framgick det att de inte gått ut 
med marknadsföring via annonstavlorna. Detta är dock ett misstag enligt majoriteten av 
respondenterna som i stort tycker att detta medium är viktigt och i vissa fall även ett av de 
viktigaste för att bygga ett starkt varumärke. Detta gäller i allra högsta grad för produkter 
ur Electrolux sortiment. Ämnesvidden hos annonstavlor kan sägas vara god eftersom de 
flesta respondenter anser att mediet är lämpligt för marknadsföring av de flesta produkter. 

5.2.3 Biografer 

Att gå på biograf för att se film har länge varit ett stort nöje för många indier. Många 
saknar fortfarande egna TV-apparater och måste därför gå på biograf för att se film. 
Bland respondenterna har alla egna TV-apparater varpå behovet av biografer har sjunkit.  

I go maybe once in two weeks or three weeks. And at home I watch whatever comes on Star or 
HBO. IP7 K 

Av respondenterna anger nio att de går på bio mellan en och tre gånger i månaden. 
Engelska filmer från Hollywood och indiska Bollywoodfilmer har ungefär samma 
popularitet även om männen i större utsträckning uppger att actionfilmer från Hollywood 
är det som lockar mest.  

Även om kvinnorna uppger att de ser på engelska filmer i samma utsträckning som 
männen, föredrar de oftare indiska filmer men låter ändå maken få sin vilja igenom och 
går på de engelskspråkiga Hollywood-filmerna. 

Basically I don’t like watching English movies; I like Malayalam movies from Kerala. But my 
husband like English movies so I’ll go with him and watch that. IP8 K 

Tre av respondenterna brukade gå på biograf oftare innan de fick barn och de tre sista 
respondenterna gillar inte att se film eller uppger att det är svårt att få tiden att räcka till 
för att gå. 

[I don’t go to cinemas] that much. But I get DVDs and I love to spend some time at home 
especially during the weekends with my family so I get DVDs from outside and I just watch it at 
home. I don’t like to go to the theatres of the simple reason that a complete day is wasted. Because 
of the travel time, standing in the queue, buying tickets and going to the movie, coming out and 
the time it takes to go back home, a whole or half day is wasted so I prefer to stay at home and 
watch. IP10 K 

Electrolux har inte funnits med i detta kontaktsammanhang. 

5.2.4 Produktplacering 

Ett mer subtilt sätt att marknadsföra produkter är produktplaceringar som genom hjältar 
kan skapa positiva konnotationer kring produkter och varumärken. Detta är något som 
enligt IP9 är på stark frammarsch i Indien men menar också att själva företeelsen med 
produktplaceringar inte är ny utan att det är metoderna och därmed även genomslags-
kraften som förfinats. 
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We are trying to do a lot with product placement on the [namnet på kanalen bortplockad], we are 
talking to a lot of clients that are wondering if we can do some programming. It is still to come in 
India as concerned. It is not that product placement has not been done on Indian brands but it is so 
evident and so stupid. It is very in your face and not at all subtle so they need to understand that 
being subtle is much more selling and much more important and things like that. So it has to come 
of age; still not caught on in a big way. Since I am in the business I will know if the big Indian 
heroes would do something or wearing a particular thing I would know that this company is giving 
them money but the regular consumer might not know that and go ‘Wow, she was wearing that 
brand and so should I’. But for me it is very simple like, who are you fooling? IP9 M 

Som det framgår av IP9 är alltså produktplacering något som några av de största tv-
kanalerna har börjat kolla på och att den produktplacering som faktiskt sker idag oftast är 
väldigt övertydlig. 

Även om de flesta respondenterna uppger att de inte blir påverkade av produktplacering 
så har fyra av respondenterna uppgett att de ändå påverkas av varumärken som visas upp 
i media. I dessa fall handlar det inte om västerländska filmer eftersom produkterna ofta 
saknas eller skiljer sig åt från dem som finns i Indien.   

If my favourite star is using a watch it makes big impact on me and I keep my eyes open for it. I 
maybe can’t afford to buy the same product but I buy something similar. [Only because of the 
star?] No, it is also because of the brand name it got but I definitely keep Sha Rukh Khan in my 
mind. IP12 M 

5.2.5 Inter- och intrakulturell reklam 

Som vi tidigare nämnt föredrar de flesta av respondenterna engelskspråkiga tv-kanaler 
från väst samt tidningar och magasin som är tryckta på engelska. När det handlar om 
reklam anser de flesta respondenterna att språket i reklamen bör vara på engelska 
resterande tycker inte att språket spelar någon roll. Däremot anser många respondenter att 
det är lättare att ta till sig reklamen och att de blir lättare influerade om den är producerad 
inom den indiska kulturen.  

Most of the ads that influence me are locally made here in the country /…/ With an Indian cricket 
star, oh yes! Anything is better than Tom Cruise and David Beckham. So I rather prefer Sha Rukh 
Khan, he is my favorite and anything he endorses makes quite a big impact on me. IP14 M 

Just inhemska hjältar så som filmstjärnan Sha Rukh Khan och stora cricketstjärnor upp-
ges ofta locka till inköp genom såväl reklam som genom produktplaceringar. Det är 
enbart i undantagsfall där västerlänningar intar hjälterollen och då främst inom ramen för 
en viss subkultur. IP6 nämner att hjältar inom rockmusiken fyller en funktion som 
inspirationskälla vid inköp av musikprodukter: 

I will get more inspired. Like Steve Vai, a guitar player and what gadgets he is having for sound. 
Since I am a guitar player I look at western concerts to see what they are having. IP6 M 

Ingen av respondenterna uppgav att de föredrog reklam som återspeglade en utomindisk 
kulturell kontext även om en av respondenterna ansåg att kopplingen David Beckham och 
indisk kultur uppfylldes genom blandkulturfilmen Bend It Like Beckham. Just David 
Beckham har intagit något utav en hjälteroll och nämnts av flera av respondenterna som 
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en lämplig person för marknadsföring av produkter i Indien även om denna åsikt inte 
delades av alla. 

I would rather be comfortable with an Indian actor rather then David Beckham because there are 
so many foreigners that get beamed across… You are showing the white, the white setting and 
environment and you ask me to buy the product related to that – I am not related to that. IP9 M 

Att det är just inhemska hjältar som föredras i reklam och som inspirerar mest vid 
produktplaceringar kan bero på att det är lättare att placera dessa i en ingrupp medan det 
är svårare att finna gemensamma drag med de utländska personligheterna och att dessa 
därför placeras i en utgrupp. På så vis kan hjältarna fungera som en del av det sociala 
nätverket och dess inflytande över inköpen. Gudykunst & Kim menar dock att tele-
visionen i hög grad påverkar våra dagliga, kulturella, normer. Detta i samband med ett 
större västerländskt programmaterial kan påverka rollen för de utländska hjältarna i 
framtiden.  

5.2.6 Medieförtroende 

Enligt Hofstedes maktdistansindex, som vi beskrivit i teoriavsnittet, litar och föredrar 
individer från länder med hög maktdistans mer på televisionen än på de tryckta medierna. 
Detta är något som framkommer och bekräftas med stor tydlighet i intervjuerna. I länder 
med hög maktdistans litar individerna även mer på media än på polisen, vilket enligt våra 
intervjuer även verkar gälla politiker.  

Av våra fjorton respondenter hade sex stort förtroende för nyhetsförmedlingen på TV 
medan enbart två respondenter hade stort förtroende för nyhetstidningar. Som skäl upp-
ges bland annat att många nyhetstidningar är partiska för ett visst politiskt parti, något 
som inte upplevs som något problem vid nyhetsbevakningen i TV. 

I don't trust newspaper that much because you will never know what the real story is. A lot of 
corruption and you don’t know when people are just bored and present a different picture of what 
has happened. So the true information I think I get on the Internet or the news on TV. Not on blogs 
it is more NDTV.com or cnbc.com and more of that. I have low trust in Indian print. If I need to 
read about international I trust the newspapers for that, but Indian newspapers, I know there is a lot 
of corruption happening and the politicians, I don't have a very good impression of the politicians 
themselves. So I would not trust it. I trust more in television news. IP7 K 

För tre av respondenterna var förtroendet lika stort för nyhetstidningarna som för tele-
visionen medan två respondenter saknade förtroende för media över huvud taget. 

I länder med högt maskulinitetsindex är förtroendet för reklam större än i länder med ett 
lågt index. Även detta återspeglar sig i det insamlade materialet. Informationen som åter-
ges i reklamen i TV och tidningar tas oftast som tillförlitlig och det är bara två av 
respondenterna som anser att reklamen ofta är osann.   

But I feel to an extent that the commercials here are not facts and it is not true. I can give you a 
typical example of a cream and the ad goes like this: If you use that cream for seven days you 
become fair. Seriously, I am not kidding! But how is that true? If it was like that everybody would 
start using that cream and become fair! It is simple logic so I think has more to do with the 
approach and I don’t believe stuff like that. IP10 K 
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Hofstedes maktdistans- och maskulinitetsindex har alltså visat sig stämma in väl på den 
undersökta gruppen när det handlar om förtroendet för media och reklam. Televisionen 
har ett högre förtroende än tryckta medier och respondenterna har över lag ett stort 
förtroende för reklamen. 

5.2.7 Timing 

Timingen eller tidpunkten för en reklamkampanj kan också spela roll vilket också några 
av respondenterna väljer att berätta om.  

/…/ They have all these offers. Divali offer, festival offers. I think people buy more products 
during local holidays and festivals because there are a lot of offers going round during that time. 
Festival times. Have this buy this product and get this for free offers. 15 % discount and I think 
that would help. /…/ locally there is a tendency to buy during some periods of time, different 
occasions. Maybe in your place you buy more products during Christmas time. Here not during 
Christmas but during other festivals like Divali. IP2 M 

IP2 med flera berättar att inköp av kapitalvaror och i viss mån även andra produkter så 
som kläder planeras till speciella tillfällen så som under festivaltider. En av anledning-
arna till detta är att festivaltider ofta är realisationsperioder och att man då kan göra fynd.   

I can afford to make my buying decisions when I want to make my buying decision, right, so if I 
want to buy a new wardrobe at a particular time I would buy the wardrobe then, no matter of the 
price. But for other people that plans a slightly different way discounts are very important. So 
anything that says ‘Visit this colour sale today and you get 40 % off’ and they will go. And a lot of 
people are saving up for the Divali sales. Festival spending and buying is really huge in India. IP9 
M 

IP9 instämmer förvisso i att många personer väntar med sina inköp till festival-
realisationerna men att han själv har tillräcklig disponibel inkomst för att kunna göra sina 
inköp när behovet eller begäret uppstår. 

Även om ett visst behov finns av en kapitalvara eller annan produkt väntar respon-
denterna ofta med inköpet till en festival så som Divali97 eller Holi98. Detta gäller främst 
de individer som har lägst inkomster i målgruppen medan individerna med högre 
disponibla inkomster väljer att göra sina inköp när andan faller på. Ett annat bra tillfälle 
att marknadsföra produkter är som vi tidigare nämnt under de stora cricket-matcherna.  
 

                                                 
97 Diwali är ljusets festival och firas med stor entusiasm i harmonin av fem olika filosofier med en dag vigd 
för en särskild tanke eller önskan. Firas i oktober/november. 
98 Holi är från början en festival för god skörd och fertilitet för landskapet men firas nu mest symboliskt i 
åminnelse av en legend ur den hinduiska mytologin. Firas i mars/april. 
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6 DISKUSSION & SLUTSATSER 

Syftet med denna uppsats har varit att undersöka vilka kanaler inom indisk reklambaserad 
media den yngre indiska medelklassen (20 – 35 år) använder i samband med inköp av 
kapitalvaror. Vi har även valt att inta ett genusperspektiv. Vi har haft för avsikt att 
besvara följande frågor: 

Vilka reklambaserade medier föredrar den yngre medelklassen vid sådana inköp? 
Finns det några skillnader mellan män och kvinnor i detta avseende? 

Föredrar gruppen indiskt eller utländskt programmaterial när de använder sådana 
medier vid dessa inköp? 
Varför görs dessa val? Finns det någon skillnad mellan kvinnor och män? 

Vilka attityder har gruppen till reklam? 
Skiljer det mellan de olika medierna? 
Skiljer det mellan män och kvinnor? 

Vilka värden föredrar gruppen kring dessa produkter? 
Skiljer det mellan kvinnor och män? 

Vi har funnit att Hofstedes kulturella dimensioner i stora drag stämmer väl överens med 
respondenterna i målgruppen men även att variationen inom gruppen är så pass stor att 
dessa kulturgeneraliserade teorier måste kompletteras med andra medieteorier.  

Att finna gemensamma drag hos den unga indiska medelklassen i samband med medie-
konsumtion är ett problem för många företag som vill nå dem. Valet av en bra mediemix 
är inte helt okomplicerat då det är en kombination av olika medier och inte minst av det 
sociala nätverket som påverkar respondenterna till inköp av kapitalvaror. Vi har dock 
funnit att det finns en del gemensamma nämnare hos de flesta av våra respondenter. Även 
om respondenterna har tillgång till nära 60 tv-kanaler, en enorm mångfald av dags-
tidningar, magasin och andra medier kan vi se att vissa är lämpligare val än andra. Vi 
kommer även att redovisa när det framkommer väsentliga skillnader mellan männen och 
kvinnorna. 

En bra mediemix för att nå ut till denna grupp människor består av ett flertal 
komponenter: 

Televisionen är det medium som skänker störst inspiration till köpbeslut eftersom mediet 
utnyttjar både rörlig bild och ljud. Eftersom de flesta respondenterna har återgett att de 
främst ser på filmkanalerna som visar västerländska filmer så som HBO och Star Movies 
är dessa ett givet val. För att komplicera till situationen något uppger dock flera kvinnor 
att de har svårt att få tid till att titta på teve i den utsträckning de önskar. Vi tror därför att 
den högre kvinnliga såpoperakonsumtionen beror på att såpoperornas längd ofta är 
begränsad till cirka 30 minuter medan långfilmerna ofta är nära två timmar långa. Denna 
högre konsumtion av såpoperor i kombination med det högre kvinnliga inflytandet vid 
inköp av vitvaror gör att dessa kanaler är mycket lämpliga för marknadsföring av vit-
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varor. I dessa fall är det främst Star Plus och Zee som är populära hos de kvinnliga 
tittarna.  

Hofstede menar att individer från länder med en hög maktdistans har större förtroende för 
televisionen än för de tryckta medierna. Detta bekräftas i vår undersökning och då inte 
minst i samband med konsumtion av nyheter. Nyheterna på televisionen fyller en viktig 
funktion för vår målgrupp och då främst via den engelskspråkiga NDTV 24/7. 

Eftersom den unga medelklassen spenderar allt mer tid i sina bilar mellan arbetsplatsen 
och hemmet anser vi att annonstavlorna i Bangalore är ett lämpligt medium för att nå ut 
med ett varumärke eller en produkt. Vi har sett att detta medium lämpar sig väl för såväl 
kostsamma kapitalvaror som konsumtionsvaror och att tavlorna väcker intresse kring 
produkten. Det är viktigt att annonstavlorna är tydliga (tryckta och inte handmålade som 
fortfarande är vanligt på vissa platser), uppseendeväckande med tanke på färgval samt att 
de förses med snabba och kraftfulla budskap.  

När väl intresset för produkten väckts får andra medier så som nyhetstidningar, 
periodiska tidskrifter och Internet viktiga roller som informationsförmedlare. Även här 
kan vi se en stark koppling till Hofstedes maskulinitetsindex. Siffror och fakta är 
nämligen viktiga och i tidningsannonser samt på hemsidor föredras därför annonser med 
mycket och då gärna komparativ information. Bland morgontidningarna har The Times of 
India nära på total dominans varför detta medium väl lämpar sig för kampanjer som riktar 
sig mot den unga indiska medelklassen. Den periodiska tidskriften Femina är ett lämpligt 
medium för att nå ut till kvinnorna i den yngre medelklassen. Förutom fakta om 
produkterna används även morgontidningarna för att finna tillfälliga erbjudanden. Ny-
hetstidningarna är därför viktiga i sammanhang där timing är vitalt. 

Internet fyller en viktig informativ funktion för de presumtiva konsumenterna men är i 
dagsläget inte ett lämpligt medium för annonsering. Internet fyller en funktion som ett 
förlängt socialt nätverk eftersom man i stor grad litar på andra personers erfarenheter av 
produkter i diverse forum. Tillverkarnas och försäljarnas hemsidor är också av stor vikt 
för att gruppen ska kunna finna data och därmed lättare jämföra olika produkter. Detta är 
något som sker i stor utsträckning. Försäljning över Internet är inget som tagit fart ännu 
och i de få fall där gruppen handlat över Internet har det handlat om billigare produkter. 

Eftersom Bangalore är en tillväxtort dit personer från hela Indien flyttar, fyller engelskan 
en funktion som gemensamt språk. Detta har resulterat i att respondenterna i allt högre 
grad tänker på engelska. Respondenterna föredrar därför medier på engelska, detta gäller 
såväl för programmaterial som för reklamen. Undantaget för det engelska språket gäller 
dock för de viktiga indiska såpoperorna som sänds på hindi.  

Hofstedes maskulinitetsindex säger att status är mycket viktigt i länder med högt 
maskulinitetsindex, så som Indien. Vi kan i enighet med det konstatera att det är viktigt 
med status när det handlar om kapitalvaror. Att placera varumärket i prestigefyllda 
sammanhang, så som vid stora evenemang eller vid användandet av hjältar, är därför 
något som kan visa sig lönande. Produktplacering är något som har en viss inverkan på 
respondenterna också det främst i samband med hjältar. Hjältarna är i de flesta fall in-
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hemska och enbart i undantagsfall från västvärlden. I de fall där hjältarna kommer från en 
utomindisk kultur handlar det om hjältar som är viktiga inom en viss subkultur så som 
musiker eller sportstjärnor. 

Vidare kan vi även konstatera att kopplingen mellan ett högt maskulinitetsindex och stort 
förtroende för reklam stämmer väl, då reklamen i de flesta fall tas som trovärdig. Den 
unga indiska medelklassen i Bangalore har över lag en positiv inställning till reklam och 
finner den nyttig och inspirerande och även om frekvensen på reklamblocken i TV kan 
ses som irritationsmoment är detta inget som smittar av sig på varumärkets image. 
Annonsmaterialet i tidningarna måste vara tryckta i färg för att målgruppen ska finna dem 
extra intressanta. Även om många respondenter lyssnar på radio är det få som har några 
åsikter om reklamen. Radioreklamen anses överlag varken skänka större inspiration eller 
ge fullgod information och är därför inget medium som bör prioriteras. Reklamen fyller 
även en informerande funktion för gruppen då det är en källa till kunskap om nya 
produkter och varumärken på marknaden.  

Generellt anses alltså reklamen vara något positivt och är ett stort samtalsämne i de 
sociala nätverken. Dock diskuteras mest produktionen av reklamen snarare än varumärket 
och produkten i sig. Något som poängteras av gruppen är att reklam där nakenhet och 
våld förkommer eller reklam för tobaks- och alkoholprodukter är något negativt. 

Även om reklamen i media i de flesta fall är förtroendeingivande och verkar inspirerande 
faller det ofta tillbaka på det sociala nätverket. Har varumärket gott renommé hos vänner 
och bekanta anses produkten mer köpvärd.      

Vid inköp av kapitalvaror är varumärket av största vikt. Produkter med status och som 
har goda konnotationer i det sociala nätverket har ofta högre prioritet än pris/prestanda 
även om dessa värden även de spelar in i val av produkt. Det är en kombination av varu-
märket, pris, kvalité, innovation och andra faktorer som gör en produkt och ett varumärke 
starkt inom gruppen. Generellt anses globala varumärken, och då inte minst japanska 
inom hemelektroniksegmentet, åtnjuta en högre status än inhemska även om de inhemska 
varorna oftast anses hålla god kvalité. Kinesiska varumärken anses däremot mindre till-
förlitliga och är därför ointressanta. Vi har inte funnit några relevanta skillnader mellan 
män och kvinnor när det handlar om värden kring produkter.   

Det har visat sig att de traditionella könsrollerna i stora drag håller i sig genom att 
kvinnor i större utsträckning än män fattar de avgörande besluten i samband med 
inskaffandet av vitvaror och heminredning medan männen oftast fattar besluten om 
övriga kapitalvaror. Vi har dock märkt att den kvinnliga ökade ekonomiska autonomin 
gentemot mannen lett till att kvinnorna börjar få större inflytande även där. Noteras bör 
även att männen inte helt står utan inflytande vid inköp av vitvaror och att vi även kan se 
en tendens till mer jämlika beslut. 

För många i gruppen är timingen för en kampanj av stor vikt. Många konsumenter väntar 
med inköp av kapitalvaror och i viss mån även andra produkter till de stora festivalerna 
som Divali och Holi. Detta för att dessa tidpunkter traditionellt erbjuder utförsäljningar 
eller andra prisvärda erbjudanden. 



Reklambaserade medier i Indien 
 

56 

6.1 Framtida forskning 

Vi tycker att det vore av stort intresse med vidare forskning inom detta område. Hur 
skiljer sig den unga indiska medelklassen i Bangalore ifrån andra unga medelklasser i 
andra indiska städer och hur ser andra samhällsklassers medievanor ut?  

Det kan även vara av intresse att göra djupare studier i reklamens utformning och 
användandet av hjältar och symboler. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide Electrolux 

 

1. Can you begin to tell us about yourself and your function at Electrolux? 
2. Can you tell us about Electrolux in India? 

a. Have you got any figures on Electrolux market shares in India? Goals and 
vision? 

b. How do you profile Electrolux in India? As a safe quality brand, a high 
technological or high-status (exclusive) brand? 

c. How do you profile Electrolux differently from the competitors? 
(Whirlpool, BPL, LG etc) 

d. Are there any differences in your profiling of your different brands 
(Electrolux, Kelvinator and Partner)? 

3. Can you tell us about your typical customers? 
a. Lower, middle or upper (elite) middle class. 
b. Income 
c. Age 
d. Gender 
e. Education 
f. Different cultures within India 
g. Something else? 

4. How do you carry out your sales and publicity campaigns? 
a. How do you choose media?  

i. Television, national, local or International (MTV, Discovery, 
National Geographic, BBC, CNN etc)? 

ii. News papers. Local languages or English? 
iii. Magazines? 
iv. Other media, radio, Internet etc. 
v. How do you work with press releases to Indian media? 

b. Is campaign material planned and produced in India for the Indian market 
or produced abroad for an international market? 

c. Are the campaigns carried out in Hindi, local languages or in English? 
d. Are most advertisement produced by Electrolux or by local dealers? 
e. Are the campaigns adjusted for different local cultures? If so, how? 

5. Have you found any problems with reaching the target groups or found any other 
problems with your marketing?  

   



 

 

Bilaga 2 

Intervjuguide - Respondentintervjuerna 

1. Can you tell us a little bit about yourself? 
Name 
Age 
Gender 
Civilian status 
Occupation 
Living situation 
Education 
Income 

2. Can you describe your view of a modern man/woman in Bangalore today? 
3. Can you tell us about your hobbies? 

Do you consume any media related to your hobby? 
4. What media do you have access to in your home? 
5. Do you access media in other places? 
6. How do you use the different media? 

Pleasure 
Information 
inspiration etc. 

7. What sources would give you information and inspiration before buying capital 
goods? 

8. What languages do you prefer in media? 
9. What preferences do you have when it comes to where the media is produced? 

Programs and commercials 
10. What are your opinion on commercials and advertisement? 

TV 
Print & press 
Billboards 
Internet 
Radio etc  

11. What values are important to you when buying capital goods? 
12. How do western program material (like movies, MTV and TV-shows) inspire you 

when buying capital goods? 
13. Who makes most of the decisions about buying capital goods in your family? 

Differences between different groups pf products? 
14. What are your preferences as to where the products you purchase are produced? 
15. Who decides what to watch on television in your home? 
16. What are your experiences of Electrolux campaigns? 
17. Would you say that you trust media and the information and the ads therein?  
18. What would be the best way to market ourselves if we would like to sell capital 

goods to you? 
19. Do you discuss commercials and advertisement with your friends? 


