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Sammanfattning  

 

Titel: Marknadsföringsmixens fortsatta betydelse, med hänsyn till digitaliseringen.  

En systematisk litteraturstudie.  

 

Författare: Joel Lager & Pontus Hermansson  

 

Syfte:  Syftet med denna studie är att diskutera hur marknadsföringsmixen kunnat 

bevarat sin betydelse över tid inom området marknadsföring, med hänsyn till de 

förändringar som digitaliseringen inneburit. 

 

Metod: Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie. Studien 

baserades på över 50 vetenskapliga artiklar som är relevanta för syftet. Artiklarna 

samlades in via akademiska databaser. 

 

Resultat: Studien visar på att marknadsföringsmixen fortsatt är en aktuell modell 

inom marknadsföring tack vare sin pedagogiska enkelhet och förmåga att anpassa 

sig till rådande förutsättningar. De fyra P:na står fortsatt för Produkt, Pris, Plats 

och Påverkan men förändringen ligger i vad som innefattas i de ständigt växande 

och föränderliga subkategorierna. Det som motståndarna till 

marknadsföringsmixen menar är dess svaghet, att kriterierna som de olika 

kategorierna vilar på aldrig blivit specificerade, tycks också vara modellens styrka. 

Utan den efterfrågade specificeringen kan de fyra P:na anpassas efter användaren 

och de förhållanden som råder, vilket har gjort att den bevarat sin betydelse trots 

digitaliseringen och de nya förutsättningarna.  

 

Nyckelord: Marknadsföringsmixen, Digitalisering, Big Data,  

  



 

 

Abstract 

 

Title: The continued importance of the marketing mix, in consideration of the 

digitalization. A systematic literature review.  

 

Authors: Joel Lager & Pontus Hermansson 

 

Purpose: The purpose of this study is to discuss how the marketing mix could 

have retained its importance over time in the field of marketing, in consideration 

of changes that digitalization meant. 

 

Method: The study is conducted as a systematic literature study. The study is 

based on more than 50 scientific articles relevant to the purpose. The articles were 

collected through academic databases. 

 

Result: The articles show that the marketing mix is still an up-to-date marketing 

tool thanks to its educational simplicity and ability to adapt to the prevailing 

conditions. The four P:s still stand for Product, Price, Place and Promotion, but the 

change lies in what is included in the ever-growing and changing subcategories. 

What the opponents of the marketing mix mean is its weakness, that the criteria 

that the different categories rest on have never been specified, also seems to be its 

greatest strength. Without the requested specification, the four P:s can be adapted 

to the user and the conditions prevailing, which has made it survive in spite of 

digitization and the new conditions. 

 

 

Keyword: Marketing Mix, Digitalization, Big Data, 
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1  Inledning  

 
1.1 Bakgrund 

År 1953 presenterade Neil Borden en lista på tolv stycken kategorier som 

marknadsförare skulle använda för att koordinera sina marknadsföringsåtgärder.  

Dessa tolv element skulle senare skalas ner till fyra stycken av Jerome McCarthy, 

vilka idag är kända som de fyra P:na (Grönroos, 1997). De fyra P:na stod för 

Produkt, Pris, Plats och Påverkan (Doyle, 2016; McCarthy, 1960). 

Sedan McCarthy’s marknadsföringsmix (de fyra P:na) presenterades har den 

teknologiska utvecklingen gått fort. Digitaliseringen, övergången från analogt till 

digitalt, som tog fart på 90-talet har medfört nya förutsättningar för 

marknadsförare. Sättet som data skapas på har förändrats och organisationer kan 

hantera en större mängd information om sina kunder och sin omvärld, samt ha en 

interaktion med sina kunder som tidigare inte var möjlig. Studier och förståelse för 

kundbeteende har revolutionerats tack vare den digitala utvecklingen (Erevelles, 

et. al., 2015).  

 

I takt med digitaliseringen under 90-talet, och den ökande mängden tillgänglig 

information om kunder, så flyttades fokus från transaktionsorienterad- till 

relationsmarknadsorienterad marknadsföring. Detta innebar att marknadsföring 

gick från massmarknadsföring till en anonym massa, till att skapa interaktiva 

relationer mellan kunder och organisationer (Erevelles, et. al., 2015; Vargo & 

Lusch, 2004; Gummesson, 1997; Jackson & Ahuja, 2015; Bennett 1997; Goi, 

2009). 

 

Bloggar, sökmotorer, online-forum samt utvecklingen av smartphones och sociala 

medier har medfört en ytterligare ökning i mängden tillgänglig information för 

organisationer. Varje kund är idag en källa med stor mängd information som 

lämnas via sökningar, klick, platsinformation och besökshistorik från webbplatser 

via smartphones, surfplattor och datorer. Till följd av det har begreppet Big Data 

blivit mer aktuellt och cirkulerar frekvent i olika områden, varav marknadsföring 

är ett. Big Data avser den stora mängden data som skapas till följd av det utbredda 
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användandet av sociala medier (Erevelles, et. al., 2015). Organisationer har 

möjligheten till än mer individanpassad annonsering genom övervakning av 

sociala medier för att förstå kundbeteende och användarpreferenser. 

Digitaliseringen har påverkat och påverkar hela företagskontexten, vilket också 

innebär marknadsföring, både praktiskt och teoretiskt (Gummesson, 1994, 1997; 

Goldsmith, 1999; Kumar et al., 2014). Digitaliseringen har gjort att forskare kan 

delas i två kategorier angående marknadsföringsmixen (Gummesson, 1994). Den 

ena gruppen menar att marknadsföringsmixen kan anpassa sig till förändringen 

genom att inkludera nya element under varje P (Peattie & Peters, 1997; Bhatt & 

Emdad, 2001; Allen & Fjermestad, 2001). Den andra gruppen menar att 

marknadsföringsmixen är föråldrad och föreslår nya modeller och varianter av 

marknadsföringsmixen (Dominici, 2009; Popovic, 2006; Constantinides, 2006, 

2002; Evans & King, 1999; Kambil, & Nunes, 2000; Schultz, 2001).  

 

Trotts digitalisering och att marknadsföringsmixen skapades för en 

transaktionsorienterad marknadsföring (McKenna, 1991; Rapp, 1990; Clancy, 

1991 & Vignali, & Davies, 1994) så är marknadsföringsmixen fortsatt ett av de 

mest citerade och använda ramverken, både inom utbildning och forskning 

(Jackson & Ahuja, 2015; Bennett 1997; Goi, 2009; Constantinides, 2006; 

Dominici, 2009).  

 

 

 

  

https://www.emeraldinsight.com/author/Peattie%2C+Ken
https://www.emeraldinsight.com/author/Peters%2C+Linda
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1.2 Frågeställning  

 
En ökad tillgång till information och nya sätt att interagera med kunder på innebär 

andra förutsättningar för marknadsförare. Ovan bakgrund leder oss fram till frågan 

hur marknadsföringsmixen fortsatt är ett paradigm inom marknadsföring, med 

hänsyn till digitaliseringen. 

 

1.3 Syfte 

 
Syftet med denna studie är att diskutera hur marknadsföringsmixen kunnat bevarat 

sin betydelse över tid inom området marknadsföring, med hänsyn till de 

förändringar som digitaliseringen inneburit.   
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2 Metod 

Arbetet genomfördes som en systematisk litteraturstudie, vilket innebär att kritiskt 

granska och metodiskt söka efter artiklar inom ett avgränsat område, för att kunna 

sammanställa redan framtagen data från tidigare studier.  

Metoden är ett verktyg för sammanställning och sammanfattning av tidigare 

forskning inom ett specifikt område. En systematisk litteraturöversikt har sin 

fördel, jämfört med andra litteraturstudier, i att metodens systematiska 

tillvägagångssätt utesluter subjektiv argumentation där forskaren endast inkluderar 

material som stödjer den egna uppfattningen. Metoden har definierats som att den 

utgår från en väl formulerad fråga som besvaras systematiskt genom att identifiera, 

välja, värdera och analysera relevant forskning (Forsberg & Wengström, 2013). 

Valet av systematisk litteraturstudie grundade sig i att det är svårt att samla 

primärdata som bidrar till att svara på studiens syfte. Intervjuer eller enkäter skulle 

troligtvis inte berika det insamlade materialet. Det finns många vetenskapliga 

publikationer om marknadsföringsmixen, dess utveckling och användning samt om 

digitalisering, vilket innebär att genom en systematisk litteraturstudie kunde 

studiens syfte besvaras genom redan befintlig forskning.  

 

Vid utförandet av en systematisk litteraturstudie är det viktigt att ett antal punkter 

uppfylls. Till att börja med är det väsentligt att ha en tydligt formulerad 

frågeställning då den ligger till grund för vilken litteratur som kan anses relevant. 

Efter frågeställning är det viktigt att ha tydliga kriterier för urvalet av litteratur, så 

kallade inklusion och exklusionskriterier. Kriterierna ska tala om varför artiklar 

inkluderas i studien och varför andra inte inkluderas. De artiklar som väljs ut i den 

systematiska litteraturöversikten är relevanta för det valda ämnet och bör beröra de 

frågeställningar som undersöks. Litteraturen ska således vara kvalitetsbedömd 

efter på förhand uppsatta kriterier. Inkluderad litteratur bör utgöras av 

vetenskapliga artiklar publicerade i akademiska tidskrifter, då graden av 

tillförlitlighet är högre hos dessa jämför med andra källor, likt offentliga 

publikationer från myndigheter (Forsberg & Wengström, 2013).  
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När arbetet med studien inleddes var den drivande frågan:  

Hur marknadsföringsmixen fortsatt är ett paradigm inom marknadsföring, med 

hänsyn till digitaliseringen”. 

 

För att stärka studiens validitet och reliabilitet så ska arbetsprocess, frågeställning 

och inklusions- och exklusionskriterier tydligt framgå. En icke tydligt definierad 

frågeställning inkräktar på studiens validitet. Detta då det inte framgår vad studien 

egentligen ämnar analysera eller om den litteratur som inkluderats är relevant för 

studiens syfte. För att stärka studiens reliabilitet är en väl dokumenterad 

arbetsprocess viktig, så att studien med större sannolikhet kan replikeras med 

likvärdiga resultat. Vidare är reliabiliteten viktigt vid bedömning av studiens 

kvalité, då den visar på att författarna till studien inte påverkats av sin egna 

förförståelse och därmed vinklar resultatet (Bryman, 2011).  

I detta arbete har studiens frågeställning varit grundläggande från att arbetet 

började. Detta har gjort att det tydligt framgått vilka artiklar som anses relevanta 

för arbetet och vad som avsågs att analyseras. Bilaga ett som är en checklista 

bidrog även till att stärka validiteten då tydliga kriterier är uppsatta för inkludering 

av artiklar. Reliabiliteten i arbetet har stärkts genom en väl dokumenterad 

arbetsprocess, där bilaga ett, två och tre dels visar på hur arbetet har genomförts 

och dels ökar sannolikheten för samma resultat om studien replikeras.  

 

2.1 Inklusion- och exklusionskriterier  

I denna studie behandlade de första kriterierna artiklarnas vetenskapliga kvalitet. 

Det första inklusionskriteriet var således att artiklarna bör vara peer-reviewed och 

vidare vara publicerade i en vetenskaplig tidskrift. Peer-reviewed innebär att 

artiklarna har granskats av experter inom området (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2011). Vidare användes en checklista för kvalitetsgranskning med uppsatta 

kriterier (se bilaga ett), vilka litteraturen bör uppfylla för att inkluderas i studien. 

Vissa artiklar inkluderades trotts att de inte var peer-reviewed eller uppfyllde alla 

punkter på checklistan, detta då de var skrivna av experter inom området och 

ansågs var relevanta för att besvara studiens syfte. Checklistan är en kombination 

av två olika checklistor för granskning av vetenskapliga artiklar, anpassade för att 

upprätthålla kvalitén på litteratur för denna studie.  
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Listorna som kombinerades var Forsberg & Wengström (2013) ”Checklista för 

kvalitativa artiklar” och Stockholms Universitetsbiblioteks (SU, 2017) checklista 

för källkritik vid insamling av vetenskapliga artiklar. 

 

När litteratursökningen genomfördes så lästes först artiklarna på titelnivå. Det vill 

säga genom att läsa artikelns titel så avgjordes det om de var relevanta för att svara 

på studiens syfte. Om de ansågs vara relevanta så lästes artikelns abstract. De 

artiklar som på fortsatt bedömdes vara relevanta lästes då i sin helhet. Författarna 

till denna studie läste artiklarna i sin helhet separat, var för sig, för att inte påverkar 

varandra. När artiklarna lästs i sin helhet så diskuterades innehållet för att avgöra 

om de fortsatt var relevanta. Ansågs artiklarna relevanta så kvalitetsgranskades de 

efter uppsatta kriterier (se bilaga ett). Detta tillvägagångssätt användes på alla 

artiklar, oavsett om de hittades via sökning på en databas eller via 

sekundärsökningar.  

 

2.2 Litteratursökning  

Litteratursökningen har genomförts i flera omgångar via olika akademiska 

databaser. Friberg (2017) förklarar att akademiska databaser är betalda databaser 

som innehåller kvalitetsgranskad forskning och vetenskapliga publikationer.  

I den här studien samlas artiklar in via en akademisk databas (Scopus) och med 

hjälp av en sökmotor (Google Schoolar). Enligt Elsevier (2018) är Scopus världens 

största abstrakt- och citationsdatabas av vetenskapliga tidskrifter, böcker och 

konferenshandlingar som är peer-reviewed. Google Scholar är enligt Google 

(2018) en sökmotor som gör det enkelt att brett söka efter vetenskapliga artiklar 

och är ett hjälpmedel att hitta relevant arbeten i vetenskaplig forskning.  

 

De söktekniker som användes är trunkering, boolesk söklogik och 

sekundärsökningar, vilka alla är grundläggande söktekniker. Trunkering är en 

sökteknik som innebär att sökning i en databas sker genom att endast skriva in de 

utvalda ordstammarna av ordet som man söker och avslutar med “*”. Databasen 

gör då en sökning på ordets alla böjningsformer. Boolesk söklogik innebär att man 

kombinerar utvalda sökord med hjälp av sök-operatorer. Två av de grundläggande 

operatorerna är AND och OR. AND är den vanligaste och används för att koppla 
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ihop två söktermer. Genom att lägga in AND mellan två söktermer så genomför 

databasen en sökning på dokument som handlar om båda söktermerna. OR 

används för att få träffar på någon av, eller båda söktermerna. Användandet av “*” 

efter varje sökord i boolesk söklogik är en kombination av trunkering och boolesk 

söklogik. Den sista sökmetoden som används är sekundärsökningar som är en 

mycket effektiv metod som innebär att man studerar referenslistor i relevanta 

artiklar för att finna fler relevanta referenser och artiklar. Man kan också utgå från 

upphovsuppgifterna och ta reda på om författaren eller eventuella medförfattare till 

artiklar skrivit fler och-/eller nyare artiklar. Görs inte detta tar sökprocessen längre 

tid och man riskerar att gå miste om bra litteratur (Friberg, 2017). 

 

Innan de slutliga litteratursökningarna påbörjades genomfördes ett antal 

osystematiska sökningar för att få en helhetsbild och se om det fanns tillräckligt 

med litteratur inom området. Efter dessa osystematiska sökningar så kunde 

återkommande benämningar och begrepp, relevanta för att besvara studiens syfte, 

identifieras och användas för att utforma sökord. Vidare användes även artiklars 

nyckelord till att identifiera sökord. Samtliga sökord i denna studie är på engelska, 

då majoriteten av publicerad litteraturen inom valt område är på det språket.  

 

Den första sökningen genomfördes på sökmotorn Google Scholar. Initialt 

användes sökfrasen ”Marketing Mix” för att få en grund till ämnet. Sökfrasen 

hämtas från studiens syfte och identifierades även i den inledande osystematiska 

litteratursökningen. Sökningen resulterade i 1 200 000 träffar. För att minska 

antalet valdes det att inte inkludera citat eller patent, samt att sökresultaten ska 

sorteras efter relevans. Antalet sökresultat landade då på 120 000 stycken. De 

första 45 sidorna på Google Scholar gicks igenom på titelnivå, vilket motsvarar 

450 stycken artiklar. Av dessa ansågs 50 stycken artiklar vara relevanta och 

abstractet lästes på dessa. Efter det ansågs 15 stycken artiklar fortsatt relevanta och 

granskades i helhet. Granskningen baserades på de inklusions- och 

exklusionskriterier som fastställts i föregående kapitel samt att författarna till 

denna studie diskuterade innehållet. Tolv stycken artiklar inkluderades från denna 

sökning (se bilaga två). 
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Samma sökord och process användes sedan på databasen Scopus. Sökningen 

resulterade i 1652 stycken artiklar. För att minska antalet träffar begränsades 

sökningen till endast artiklar skrivna på engelska inom ämnesområdena: 

”Business, Management and Accounting”, ”Economics, Econometrics and 

Finance” och ”Social Sciences”. Sökningen begränsades då till 1207st artiklar, 

där de sorterades på antal citeringar (se bilaga två). En artikel lästes i sin helhet, 

vilken inte klarade granskningen. Värt att notera är att av de tolv artiklar som 

valdes från sökningen på Google Scholar, så återfanns samtliga även på denna 

sökning på Scopus.  

 

Nästa sökning genomfördes med sökfrasen ”Evolution of Marketing Mix” på 

Google Scholar, vilket resulterade i 32st artiklar (se bilaga två). Alla dessa lästes 

på titelnivå varav fyra stycken klarade granskningen.  

Samma sökning på Scopus med identiska avgränsningar mot tidigare resulterade i 

41 stycken artiklar, varav ingen klarade granskningen eller var redan vald genom 

tidigare sökning.  

 

Kommande sökning gjorde på sökfrasen ”Big Data Marketing” på Google 

Scholar, vilket resulterade i 107st artiklar (se bilaga två). Alla artiklar lästes på 

titelnivå varav tre stycken klarade granskningen. Samma sökning på Scopus 

resulterade i sju stycken artiklar, varav samtliga antingen redan hade valts ut eller 

inte ansågs relevant för studien.  

 

Därefter genomfördes två sökningar med samma tillvägagångssätt som tidigare. 

Sökorden var “Evolution AND Marketing Mix” och "Digital* Marketing”, vilka 

resulterade i 433 000 respektive 8080 artiklar (se bilaga två). 

 

Efter dessa sökningar kombinerades de olika sökfraserna genom trunkering och 

boolesk söklogik för att hitta fler relevanta artiklar. Efter genomfört 

litteratursökning klarade 25 stycken artiklar granskningen. Resterande artiklar har 

valts genom sekundärsökningar. Totalt har 1887 stycken artiklar lästs på titelnivå, 

abstract har lästs på 315 stycken artiklar och 68 stycken artiklar har läst i sin 

helhet. I bilaga tre redogörs sökväg till respektive artikel.   
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2.3 Databearbetning 

 
Databearbetning syftar till att förenkla och berika insamlad data.  

Bearbetningen följer enligt Jacobsen (2012) ett antal steg. Steg ett innebär att 

tematisera, vilket görs genom att återkommande ord, fraser och meningar markeras 

och på detta sätt struktureras och förenklas materialet.   

Nästa steg innebär att jämföra, leta skillnader och likheter mellan det insamlade 

materialet för att sedan söka förklaring till dessa likheter och skillnader. Detta görs 

förslagsvis genom att först jämföra teman för att sedan plocka fram olika 

uppfattningar mellan författare (Jacobsen, 2012). 

 

I denna studie började tematiseringen redan då artiklar valdes. Tematiseringen 

grundades i att de artiklar som behandlade de sökord som användes, valdes ut för 

fördjupning. När artiklarna studerades, så lästes först alla artiklar i sin helhet, för 

att sedan fokusera på olika teman. Teman som användes var; 

Marknadsföringsmixen, digitalisering och utvecklingen av marknadsföringsmixen. 

Dessa kombinerades för att bena isär materialet och göra det mer lättöverskådligt. I 

artiklarna markerades sedan de teman som valts med olika färger. Detta för att 

göra grupperingar som är mer lättöverskådliga. Alla artiklar behandlade inte dessa 

teman, men är ändock relevanta för att stärka arbetet och förklara begrepp. Efter 

tematisering söktes skillnader och likheter mellan va de olika artikelförfattarna 

skriver. Såväl likheter som skillnader är av intresse. När olika teman jämfördes 

plockades skillnader ut och lades i ett dokument och likheter i ett annat dokument. 

På så sätt skapades en överskådlighet som gjorde det möjligt att klart se det vi 

söker.  

 

 

2.4 Etiska aspekter 

I denna studie tas etiska aspekter i beaktande. Forsberg och Wengström (2008) 

förklarar att vid en systematisk litteraturstudie bör etiska överväganden göras om 

urval och presentation. Vad gäller urval bör artiklar som inkluderas vara granskade 

eller godkända av en etisk kommitté. Presentation av alla artiklar, oavsett om det 

stödjer eller inte stödjer forskarens egna åsikt, ska ske. Detta då det är oetiskt att 
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endast inkludera de resultat som stödjer forskarens åsikt. I denna studie 

förvrängdes eller uteslöts inte fakta. Detta för att vara så objektiva som möjligt.  

 

3 Resultat  

 
 
3.1 Marknadsföringsmixen 

Marknadsföringsmixen är en modell som används för att översätta 

marknadsföringsplanering i praktiken (Goi, 2009; Bennett, 1997). Den 

marknadsföring som beskrivs i de flesta läroböcker idag har sitt ursprung från 

1960-talet. Vid den tidpunkten var transaktionsmarknadsföring starkt etablerad och 

fokus var riktat mot att genomföra transaktioner och hitta nya kunder (Zineldin & 

Philison, 2007). En av hörnstenarna i transaktionsmarknadsföring är tron att 

konkurrens och självintresset är nycklar för värdeskapande. Genom konkurrens 

mellan organisationer kan kunder erbjudas valmöjlighet av leverantör, vilket 

motiverar organisationer och marknadsförare att skapa högre värde för sina 

kunder. Den andra hörnstenen som transaktionsmarknadsföring vilar på är tron att 

självständighet bland organisationer skapar ett effektivare system för att skapa och 

leverera värde till kunden (Sheth, & Parvatiyar, 1995). 

Transaktionsmarknadsföring är som mest effektiv då kunden har en kort tidsplan 

och enkelt kan byta mellan leverantörer utan att det kostar denne mer. Det var 

under tiden som transaktionsmarknadsföring var som mest etablerad som 

marknadsföringsmixen introducerades inom området marknadsföring (Zineldin & 

Philison, 2007; Jackson, 1985).  

Marknadsföringsmixen har sitt ursprung från år 1953 då Neil Borden, i ett tal hos 

företaget American Marketing Association (AMA), för första gången använde 

begreppet marketing mix. Borden presenterade här en lista på 12 stycken P:n, vilka 

inte alls var menade att vara en definition på något sätt, utan snarare skulle behöva 

anpassas till vilken given situation som helst. Borden hade skapat listan på 12 

stycken P:n efter att han definierat en marknadsförare som ”the mixer of 

ingredients” (Grönroos, 1997). En marknadsförare är den person som planerar, 

använder och mixar olika konkurrensmedel för att skapa lönsamhet (Grönroos, 

1997; Borden, 1964). Sju år senare, år 1960 presenterade McCarthy en annan 
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version av marknadsföringsmixen. Denna version skilde sig mycket från Bordens 

originalversion och det är inte säkert om McCarthy missförstod Borden eller om 

McCarthys efterföljare missuppfattade honom. McCarthys version bestod av 

endast fyra P:n, vilka var en kombination av de faktorer som företagsledare kan 

använda som hävstång för att tillgodose marknadens behov (Grönroos, 1997). 

Marknadsföringsmixen blev snart ett obestridligt paradigm inom akademisk 

forskning. De som ifrågasatte detta eller föreslog andra modeller blev snabbt 

tillrättavisade. Detta ledde till att empirisk forskning kring vilka marknadsförings 

nyckelvariablerna är och hur dessa används hamnade efter (Grönroos, 1997; Sheth, 

Gardner, & Garrett, 1988; Duddy & Revzan, 1947). 

Den ursprungliga versionen av marknadsföringsmixen såg ut enligt nedan. 

• Produkt innefattar det som rör organisationers produkt(er). Det kan 

argumenteras för att detta är det mest grundläggande av de fyra P:na. Om 

förteget inte har en produkt, så har de inget att marknadsföra. I kategorin 

produkt så ingår allt från variationen, kvalitén, designen, funktioner, namn, 

förpackning, storlek till service och garantier (Kotler, Keller, Brady, 

Goodman och Hansen, 2009). 

 

• Pris behandlar prissättning av organisationers produkt. Det är viktigt för 

såväl organisationen som för kunden. Priset avgörs i grunden av utbud och 

efterfrågan och kan ändras snabbt om efterfrågan förändras. Element som 

rabatter och avbetalningar behandlas här (Kotler, Keller, Brady, Goodman 

och Hansen, 2009). 

 

• Plats behandlar både den geografiska platsen som produkten säljs på och 

vilken distributionskanal som ska användas. Köpcentrum är exempel på 

plats där produkten säljs. Här handlar det även om vart produkten är 

placerad i butiken. Direkt eller indirekt distribution innebär att produkten 

antingen levereras direkt till kund eller att en mellanhand säljer produkten 

till slutkunden (Kotler, Keller, Brady, Goodman och Hansen, 2009). 
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• Påverkan innefattar allt som organisationen tar sig an för att kommunicera 

med omvärlden för att stimulera försäljningen. Påverkan är ett brett 

spektrum av olika strategier. Exempel kan vara direktreklam, 

massmarknadsföring och annonsering. Det är sällan en organisation 

använder sig uteslutande av en strategi, utan allt som oftast är det en 

kombination av flera strategier som tillämpas(Kotler, Keller, Brady, 

Goodman och Hansen, 2009). 

 

Under 1950- och 1960-talet utmanades marknadsföringsmixen av andra modeller 

som exempelvis Mickwitz Parameter Theory, vilket var ett dynamiskt 

tillvägagångssätt grundat på en produkts livscykel. Olika parametrar skulle 

kombineras och variers beroende på vart produkten befann sig i sin livscykel. 

Mickwitz menade också att efterfrågesidan var tvunget att vara kopplat till 

utbudssidan i värdekedjan. Denna modell var långt mer utvecklad än de fyra P:na. 

Dock erhölls inte det erkännande den kanske förtjänade. Vissa förespråkare för 

marknadsföringsmixen menade även att service borde vara en del av modellen. 

Dock slog detta aldrig igenom eftersom det hade inneburit en isolering av 

servicehanteringen av kunder inom organisationen och därmed inte varit en 

integrerad del i varje medarbetares arbetsuppgift. Bordens ursprungliga version 

med tolv P:n kortades inte ned på grund av dess funktionalitet, utan av 

pedagogiska skäl. Vilket förmodligen är anledningen till att de fyra P:na 

överträffade andra modeller och teorier under 1960-talet (Gröönroos 1997; Collier, 

1991; Lambert, & Harrington, 1989). 

 

3.2 Motstånd  

Marknadsföringsmixen har stött på motstånd sedan den först presenterades (Goi, 

2009). Om marknadsföring innebär att designa och rikta sina 

marknadsföringsåtgärder efter behov och önskan hos kunder i specifika 

marknadssegment, menar bland andra, Dixon & Blois (1983), att 

marknadsföringsmixen inte klara av det. De menar att de fyra P:na är skapade ur 

ett produktorienterat synsätt och inte ur ett kund- eller marknadsorienterat synsätt. 
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Vidare menar Dixon & Blois (1983), Goldsmith (1999), Grönroos (1997) att även 

om McCarthy påpekar den interaktion som är möjlig mellan P:na så ger modellen i 

sig inte uttryck för någon interaktion mellan P:na.  

Den starkaste kritiken mot de fyra P:na grundar sig i att problemet är av teoretisk 

natur, snarare än praktisk. Kritikerna menar att kriterierna som de fyra P:na vilar 

på, aldrig har blivit förklarade. Även om det råder en allmän konsensus mellan 

praktiker, studenter och vetenskaplig litteratur om vad som ingår i de olika 

kategorierna, så är det faktum att dess grund aldrig preciserats, en stor brist (Van 

Waterschoot & Van den Bulte, 1991,1992; Kent, 1986).  

Van Waterschoot och Van den Bulte (1992) definierade tre tydliga brister med de 

fyra P:na; (1) grunden som de olika kategorierna vilar på har inte blivit 

definierade, (2) kategorierna är inte ömsesidigt uteslutande och (3) det finns 

ständigt växande subkategorier som fångar upp allt.  

Piercy (1992) & Webster (1988) skriver om de konsekvenser som organisationer 

upplevde av marknadsföringsmixen. Den är enkel att använda och förstå, men de 

konsekvenser som observerades var att marknadsföring blev en separat aktivitet 

inom organisationen, vilken specialister tillskrevs. 
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3.3 Digitalisering  

Digitalisering är en term som övergripande beskriver de större tekniska 

förändringarna som förekommer i samhället (Khan, 2016; Berman & Marshall, 

2014). En definition av digitalisering är processen att byta från analog till digital 

form, vilket innebär informationskonvertering från det fysiska till det digitala 

planet (Chepkasova & Macalintal, 2016; Khan, 2016). Digitalisering tog sin fart i 

samband med utvecklingen av persondatorn men när “World Wide Web” 

introducerades på 1990-talet, förändrades digitaliseringens omfattning 

fundamentalt. Det som drivit digitaliseringen är den teknologiska utvecklingen 

som skett med exempelvis datorer, internet, smartphones, sociala medier och Big 

Data (Chepkasova & Macalintal, 2016). 

 

I samband med digitaliseringen så har fokus inom marknadsföring flyttats från en 

transaktionsorienterad- till en relationsorienterad marknadsföring. 

Relationsmarknadsföring innebär att involvera och integrera kunder, leverantörer 

och andra partners i en organisations utveckling och marknadsföringsaktiviteter, 

vilket leder till interaktiva relationer med kunder, leverantörer och andra parter i 

värdekedjan (Vargo & Lusch, 2004; Kanttila, 2004; Rowley, 2008; Healy et al., 

2001; Dominici, 2009). Relationsmarknadsförare menar att relationer skapar värde 

då en relation medför ett ömsesidigt beroende som minskar transaktionskostnader 

och att syftet med relationsmarknadsföring är att förbättra och effektivisera 

marknadsföringsproduktiviteten (Gummesson, 1994). Relationsmarknadsföringens 

omfattning är tillräckligt bred för att innefatta flera marknadsföringsstrategier, så 

som tjänstemarknadsföring, marknadsföringskommunikation, internationell 

marknadsföring och direktmarknadsföring (Sheth & Parvatiyar, 1995).  

Pels & Saren (2006) poängterar att även om fokus har flyttats, så är kombinationen 

mellan transaktions- och relationsorienterad marknadsföring möjlig. 

 

 

En viktig del i digitaliseringen, för att organisationer ska kunna ha en hög 

interaktion med sina kunder, är den internetbaserade teknologin som möjliggör 

realtidsdataanalys och som skapar möjlighet till att utveckla organisationers 

marknadsföring. Kunders livsstilar förändras i samband med den konstanta 
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utvecklingen av teknologin och digitaliseringen. Hemsidor, företagsbloggar, 

onlineforum och sociala nätverk har omdefinierat individers rutinliv och förändrat 

sättet människor relaterar till information och varumärken på. Då utvecklingen har 

förändrat samhället, så har den i sin tur också förändrat arbetssättet som 

marknadsförare arbetar med marknadsföring på (Jackson & Ahuja, 2015; Winer, 

2009). Organisationer använder sig idag av digital marknadsföring och elektronisk 

handel för att kunna konkurrera mot sina rivaler. Digitaliseringen har gjort det 

möjligt för organisationer att kunna interagera direkt med ett stort antal kunder då 

datoriserade kommunikationssystem integrerats i samhället (Sheth & Parvatiyar, 

1995; Leeflang, Verhoef, Dahlström, & Freundt, 2014; Dominici, 2009). Detta ger 

organisationer nya möjligheter med online-försäljning och förbättrad operativ 

effektivitet via ökad nivå av automatisering. En viktig följd av digitalisering är den 

stegvisa utvecklingen av organisationens marknadsföringsmöjligheter (Collin, 

Hiekkanen, Korhonen, Halén, Itälä & Helenius, 2015; Chepkasova & Macalintal, 

2016; Khan, 2016). Så som i den traditionella marknadsföringen så är 

kommunikation med kunder samt kunna avgöra kunders behov och deras begäran, 

avgörande även i den digitala marknadsföringen. Den största fördelen med digital 

marknadsföring är att på rätt sätt kommunicera med rätt målgrupp genom sociala 

medier och sökmotorer (Durmaz & Efendioglu, 2016; Beinhocker, & Kaplan, 

2002; Winer, 2009). 

Under åren som marknadsföringsmixen varit en accepterad modell har flertalet 

andra modeller föreslagits. Jackson och Ahuja (2015) beskriver några av dessa 

modeller; Lauterborns fyra C-modell, 7Cs compass model, Haydens 5P-modell 

och även nya varianter marknadsföringsmixen där man lagt till flera P:n. Men 

ingen av dessa modeller kunde ersätta marknadsföringsmixen. 
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3.3.1.1 Marknadsföringsmixen – digitalisering 

 

De nya möjligheterna som digitaliseringen inneburit, har medfört att vad som 

behandlades under varje P förändras. Nedan görs en avstämning för att visa på vad 

som nu behandlas under respektive P.  

 

Produkt 

Produkt omdefinieras till alla de förmåner (nuvarande eller förväntat) som kunden 

erhåller från utbytet. När produkt definieras på det här sättet, flyttas tonvikten från 

vad som produceras till vad som erhålls. Organisationen säljer inte längre bara en 

produkt, de säljer även det som tillkommer med produkten (Yudelson, 1999; 

Eavani & Nazari, 2012; Dominici, 2009).  

Pris 

Pris definieras som allt förvärvaren ger upp i form av pengar, tid och ansträngning 

för att erhålla produkten. Det är idag lika viktigt att informera och underhålla 

leverantörer som det är att marknadsföra produkten för kunderna (Yudelson, 

1999). Bhatt & Emdad (2001) menar att digitaliseringen har medfört minskning i 

informationsasymmetrin vilket medför att kunder kan jämföra priser i realtid. 

Allen & Fjermestad (2001) skriver att organisationer, å andra sidan, kan ändra sina 

priser i realtid, baserat på vad konkurrenten gör. Konsekvensen av detta är risken 

för hög priskonkurrens och minskade vinstmarginaler. Organisationers fokus riktas 

därför på kvalitativa aspekter och produktens differentieringsegenskaper (Bhatt & 

Emdad 2001; Allen & Fjermestad 2001; Dominici, 2009).  

Plats 

Plats definieras som allt som görs och krävs för att underlätta eller genomföra 

utbytet, istället för att enbart se det som den plats där den slutliga transaktionen 

genomföras och inte bli fixerad på den fysiska distributionen (Yudelson, 1999; 

Dominici, 2009). Förutom att sälja produkter online, så är ett viktigt bidrag med  

digitaliseringen, möjligheten att bygga relationer med kunder och digital 

kundrelationshantering. Detta med hjälp av data som samlats in via registrering av 

användare på organisationens webbsida och inköpsdata för varje kund. Detta 
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hjälper till att upprätthålla servicenivån och förbättra hanteringen av 

kundportföljen (Bhatt & Emdad, 2001; Kanttila, 2004). 

 

Påverkan 

Påverkan definieras som att inkludera all information som förmedlas mellan 

parterna i transaktionen. Kunderna kan själva söka efter leverantörer med en 

önskad nivå av kommunikation, vilket tidigare var begränsat till leverantörer med 

påträngande försäljare. Syftet med kommunikationen eller informationen är att 

påverka eller uppmuntra varje part att ingå transaktionen. Detta uppnås genom att 

ge information om kostnader och fördelar med transaktionen och på så sätt skapas 

en ännu bättre uppfattning av produkt och pris. Informationen kan innefatta 

förväntade förmåner samt information som är utformad för att minska det 

upplevda priset som är förknippat med transaktionen (Yudelson, 1999; Eavani, & 

Nazari, 2012; Dominici, 2009). 
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3.3.2 Big Data 

Den senaste utvecklingen av digitaliseringen har förändrat den tillgång till data 

som finns och en växande komplexitet följer den snabba utvecklingen. Bloggar, 

sociala nätverk, sökmotorer och online-forum har ändrat sättet som data skapas på, 

då varje kund blivit en mer tillgänglig informationskälla (Ekbla et al., 2014). 

McKinsey (2015) förklarar att Big Data inom en snar framtid kommer möjliggöra 

en så hög grad av individanpassad marknadsföring att varje kund får individuellt 

anpassade mail. Vidare förklarar (a.a) att utmaningen för organisationer ligger i att 

utvinna information i den mängd data som skapas.  

Walmart producerar idag ensamt 2.5 Petabyte data varje dag, Google hanterar 65 

000 sökningar i sekunden och mängden tillgänglig data dubbleras vartannat år.  

Den här typen av data kallas för Big Data och den informationen som utvinns 

påverkar marknadsförares beslutsfattande (Erevelles et. al., 2015). 

Enligt Özköse et al. (2015) har de vanligaste definitionerna för Big Data tre 

kriterier gemensamt, de tre V:na; volume, velocity and variety (volym, hastighet 

och variation). Volym innebär den storlek som data har och mäts ofta i enheterna 

PB (petabytes) och EB (exabytes). Hastighet innebär den hastighet som data 

ändras eller skapas på. Variation innebär den skillnad i format och typ av data, 

vilka som använder den, hur den analyseras och vart data kommer från (Özköse, et 

al., 2015). För marknadsförare innebär detta att kundundersökningar i framtiden 

troligtvis inte kommer att baseras på undersökningar i form av enkäter, utan 

nyckeln till val av marknadsföringsstrategi och uppfattning om kundernas 

inställning mot en produkt kommer ske automatiskt genom att övervaka sociala 

medier (Fan et al., 2015; Chiang et al., 2012). 
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Studier och förståelsen om kunder samt sättet att utveckla 

marknadsföringsåtgärder kommer troligtvis att revolutioneras av den information 

som finns i Big Data. (Erevelles, et al., 2015; McKinsey, 2015). För att lättare 

förstå vad Big Data innebär i praktiken så presenterar Özköse et al. (2015) 

exempel på hur organisationer kan skapa värde genom Big Data. Youtube, 

Facebook och Twitter använder analyserad Big Data för att presentera förslag på 

personer du kanske känner eller filmer som du troligtvis är intresserad av. 

Erevelles et al. (2015), förklarar hur Google kombinerar en användares 

platsinformation och sökhistorik för att avgöra om en annons på en användares 

smartphone ledde till ett besök i butiken (som annonserade) eller ej. Amazon 

använder sök- och orderhistorik i kombination med Big Data, för att förutse när en 

kund kommer att genomföra ett köp och påbörjar frakten av produkten redan innan 

kunden har genomfört köpet online (Erevelles et al., 2015). Den senaste 

utvecklingen har lett till att de element som behandlas under respektive kategori i 

marknadsföringsmixen har förändrats (Fan et al., 2015). 
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3.3.2.1 Marknadsföringsmixen – Big Data 

 

Big Data medför en marknadsföring som är ännu mer individanpassad än tidigare. 

Det sker därmed en utveckling som de fyra P:na anpassar sig till, genom att ännu 

en gång behandla nya element under respektive P.    

 

Produkt 

Enligt Fan et al, (2015) kommer Big Data att revolutionera sättet som 

organisationer samlar information om kunders inställning till en viss produkt. 

Verktyg för att övervaka webbsidor kommer att utvecklas, där information från 

text, recensioner, kommentarer etc., samlas in. Vidare menar Fan et al. (2015) att 

program kommer kunna analysera bilder som kunder publicerar på sociala medier, 

identifierar produkter och samlar in information i kommentarer som rör produkten. 

Det vill säga att en bild uppladdad helt utan marknadsföringssyfte kommer att ge 

värdefull information till organisationer (Fan et al., 2015) 

 

Pris 

När det kommer till pris så diskuterar Erevelles et al. (2015) dynamisk prissättning 

och hur det ger organisationer möjligheten att implementera flexibla prisstrategier 

baserat på efterfrågan. Genom Big Data kommer till exempel organisationer kunna 

använda sig av en dynamisk prissättning, baserat på ännu fler variabler än tidigare 

(Erevelles et al., 2015; Ghose & Sundararajan, 2006). 

 

Plats 

Enligt Fan et al. (2015) så innebär plats inte bara vart och hur produkten görs 

tillgänglig, utan även de aktiviteter som används för att göra produkten tillgänglig 

för kunden. Den ökande användningen av smartphones kommer att ge 

organisationer möjligheten att använda sig av kundens plats på nya sätt. Genom 

funktionen platstjänst (Location Bases Services, LBS) som finns i smartphones så 

kommer organisationer att kunna ge kunder information och annonser i realtid, 

baserat på deras geografiska plats (Erevelles et al., 2015; Luo, Andrews, Fang & 

Phang, 2013). Organisationer kommer även, baserat på geografisk position och 
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vilka kunder umgås med, kunna förutse köp och därmed rikta annonser och 

information. Det handlar om plats-baserad marknadsföring, där organisationen gör 

produkten tillgänglig baserat på kundens geografiska plats (Dias, Locher, Li, El-

Deredy & Lisboa, 2008).  

 

 

Påverkan  

Det sista av de fyra P:na är påverkan, vilket kan vara det som kommer att 

förändras mest av Big Data (Erevelles et al., 2015; Lu, Ba, Huang, & Feng, 2013). 

Genom att kombinera informationen från kunders plats, informationen från pris 

och kunders inställning angående en viss produkt så kommer annonsering och 

därmed påverkan innebära nya möjligheter för organisationer. Med möjligheten till 

så mycket mer information om kunder så kommer marknadsförares beslut att 

baseras på kundens preferenser snarare än på transaktionen i sig (Erevelles et al., 

2015; Pauwels, Hanssens, & Siddarth., 2002).  
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4 Diskussion  

 
4.1 Resultatdiskussion  

Frågan som har drivit denna studie är; hur marknadsföringsmixen har bevarat sin 

betydelse med hänsyn till digitaliseringen? I arbetet har ett flertal återkommande 

anledningar påträffats i de olika artiklarna. När marknadsföringsmixen först 

introducerades, så var det till en transaktionorienterad marknadsföring (Zineldin & 

Philison, 2007; Jackson, 1985). Flera andra teorier och modeller föreslogs. 

Grönroos (1997) skriver att två av dessa var Bordens tolv P:n och Mickwitz 

Parameter Theory, vilken var en mer utvecklad teori. Trots detta överlevde de fyra 

P:na som McCarthy presenterat. Van Waterschoot och Van den Bulte (1992) 

riktade kritik mot marknadsföringsmixen då de poängterade tre tydliga brister med 

de fyra P:na. Bristerna kan tolkas som att marknadsföringsmixen inte är helt fast 

och är föränderlig, vilket kanske innebär att de istället för att förklara modellens 

brister och svagheter, faktiskt poängterade styrkor och varför modell överlever. 

Den föränderlighet som Van Waterschoot och Van den Bulte (1992) poängterar 

kan också tolkas som en styrka då det möjliggör för marknadsföringsmixen att 

anpassa sig. Hade modellen varit fast, och därmed oföränderlig, så hade den 

troligtvis inte varit aktuell idag, då den varit anpassad till transaktionorienterad 

marknadsföring. En annan styrka som tillskrivs modellen är dess pedagogiska 

enkelhet (Gröönroos 1997; Collier, 1991; Lambert, & Harrington, 1989).  

 

När samhället förändrades i samband med digitaliseringen så förändrades även 

marknadsföringen. Sheth & Parvatiyar (1995) förklarar att marknadsförare flyttade 

sitt fokus från transaktionsorienterad- till relationsorienterad marknadsföring, då 

en interaktiv kommunikation möjliggjordes. På så sätt kunde organisationer ha en 

relation med kunder som inte tidigare varit möjlig, vilket ansåg vara en viktig 

värdeskapare för organisationer. De fyra P:na utmanades då den ursprungligen var 

anpassad för transaktionsmarknadsföring och inte relationsmarknadsföring 

(McKenna, 1991; Rapp, 1990; Clancy, 1991 & Vignali, & Davies, 1994; Zineldin 

& Philison, 2007; Jackson, 1985; Dixon & Blois, 1983). 
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Det som sker i samband med digitaliseringen är att de fyra P:na, anpassas till 

relationsmarknadsföringen, och varje P får nya subkategorier. Att tyda av det som 

skrivs i kapitel 4.3.1.1 och 4.3.2.1, så behandlar respektive P andra delar och fokus 

är på kunden och dennes upplevelse. För att belysa hur fokus har riktats mot 

relationen med kunden och individanpassningen så illustreras den förändring av 

element som behandlas under respektive P i tabellen nedan.  

 

Fyra P:na 1960 Digitalisering Big Data  

Produkt Produkt innefattar det 

som rör organisationens 
produkt(er).  

Här ingår allt från 

variationen, kvalitén, 
designen, funktioner, 

namn, förpackning, 

storlek till service och 
garantier. 

(Kotler, Keller, Brady, 

Goodman och Hansen, 
2009) 

Produkt är alla de förmåner som 

kunden erhåller från utbytet. Man 
säljer inte längre bara en produkt, 

man säljer det som tillkommer med 

produkten. 
(Yudelson, 1999; Eavani & Nazari, 

2012; Dominici, 2009).  

Big Data revolutionerar sättet som 

organisationer samlar information 
om kunders inställning till en viss 

produkt. Verktyg för att övervaka 

webbsidor kommer att utvecklas, 
där information från text, 

recensioner, kommentarer etc., 

samlas in. En bild uppladdad helt 
utan marknadsföringssyfte 

kommer att ge värdefull 

information till 
organisationer(Fan et al., 2015) 

Pris   Pris den, eller de, 

prisstrategier som 
organisationen använder 

sig av för att sätta pris på 

sin produkt. (Kotler, 
Keller, Brady, Goodman 

och Hansen, 2009) 

Pris innebär allt kunden ger upp i 

form av tid, pengar och ansträngning. 
En av de stora fördelarna för kunden, 

tack vare den digitala revolutionen, 

är den minskade 
informationsasymmetrin. (Bhatt & 

Emdad 2001; Allen & Fjermestad 

2001; Dominici, 2009).  

Dynamisk prissättning ger 

organisationer möjligheten att 
implementera flexibla 

prisstrategier baserat på 

efterfrågan. Genom Big Data 
kommer till exempel 

organisationer kunna använda sig 

av en dynamisk prissättning, 
baserat på ännu fler variabler än 

tidigare. (Erevelles et al., 2015; 
Ghose & Sundararajan, 2006). 

Plats  Plats behandlar både den 

geografiska platsen som 

produkten säljs på och 
vilken distributionskanal 

som ska användas 

Direkt eller indirekt 
distribution innebär att 

produkten antingen 

levereras direkt till kund 
eller att en mellanhand 

säljer produkten till 

slutkunden.  
(Kotler, Keller, Brady, 

Goodman och Hansen, 

2009) 

Plats definieras som allt som görs 

och krävs för att underlätta eller 

genomföra utbytet för kunden, 
istället för att enbart se det som den 

plats där den slutliga transaktionen 

genomföras och inte bli fixerad på 
den fysiska distributionen  

Förutom att sälja produkter online, så 

är det viktigaste bidraget möjligheten 
att bygga relationer med kunder och 

digital kundrelationshantering.  

(Yudelson, 1999; Dominici, 2009; 
Bhatt & Emdad, 2001; Kanttila, 

2004). 

Den ökande användningen av 

smartphones kommer att ge 

organisationer möjligheten att 
använda sig av kundens plats på 

nya sätt. Genom funktionen 

platstjänst (Location Bases 
Services, LBS) som finns i 

smartphones så kommer 

organisationer att kunna ge 
kunder information och annonser i 

realtid, baserat på deras 

geografiska plats (Erevelles et al., 
2015; Luo, Andrews, Fang & 

Phang, 2013).  
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Påverkan  Påverkan innefattar allt 

som organisationer tar 

sig an för att 
kommunicera med 

omvärlden för att 

stimulera försäljningen. 
Exempel kan vara 

direktreklam, 

massmarknadsföring och 
annonsering.  

(Kotler, Keller, Brady, 

Goodman och Hansen, 
2009) 

 

Påverkan definieras som att 

inkludera all information som 

förmedlas mellan parterna i 
transaktionen. Detta uppnås genom 

att ge kunden information om 

kostnader och fördelar med 
transaktionen och på så sätt skapas 

en ännu bättre uppfattning av produkt 

och pris. Informationen kan innefatta 
förväntade förmåner samt 

information som är utformad för att 

minska det upplevda priset som är 
förknippat med transaktionen 

(Yudelson, 1999; Eavani, & Nazari, 

2012; Dominici, 2009). 

Genom att kombinera 

informationen från kunders plats, 

informationen från pris och 
kunders inställning angående en 

viss produkt så kommer 

annonsering och därmed påverkan 
innebära nya möjligheter för 

organisationer. Med möjligheten 

till så mycket mer information om 
kunder så kommer 

marknadsförares beslut att baseras 

på kundens preferenser snarare än 
på transaktionen i sig. (Erevelles 

et al., 2015; Lu, Ba, Huang, & 

Feng, 2013; Erevelles et al., 2015; 
Pauwels, Hanssens, & Siddarth., 

2002).  

  

Tabell 1 1 

 

Av den förändring som sker i modellen så kan vi tolka det som att 

marknadsföringsmixen anpassas till marknadsföringens utveckling. Modellen blir 

mer individanpassad i samband med den allt mer individanpassade 

relationsmarknadsföringen som digitaliseringen möjliggjort. Under 

digitaliseringen föreslås flera nya modeller och teorier, bland annat nya P:n, fyra 

C-modell, 7Cs compass model, Haydens 5P-modell. Men enligt Jackson och 

Ahuja (2015) så ersätter ingen av dessa de fyra P:na, som fortsätter att vara en 

stark accepterad modell. 

 

I det senare skedet av digitaliseringen, då Big Data blir allt mer aktuellt och kunder 

blivit en mer tillgänglig informationskälla för organisationer, så möjliggörs en 

ännu mer individanpassad marknadsföring. Organisationer kommer kunna 

använda kunders inställning till en viss produkt, flexibla prisstrategier, 

realtidserbjudanden och kunders geografiska plats genom övervakning av sociala 

medier och användarpreferenser i realtid (Fan et al, (2015) 

 

Den typ av marknadsföring, integration, kommunikation och individanpassning 

som Fan et al., (2015) beskriver skiljer sig mot den typ av marknad och 

marknadsföring som var aktuell då marknadsföringsmixen presenterades under 

1960-talet. Marknadsföringsmixen sätts återigen på prov, men bevarar fortsatt sin 

betydelse.  
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Pels & Saren (2006) Det poängterades tidigare att kombinationen mellan 

transaktions- och relationsorienterad marknadsföring är möjligt. Detta kan vara 

ytterligare en anledning till att marknadsföringsmixen fortsatt är funktionell, då 

transaktionen fortfarande är av stor betydelse. Centralt i dagens marknadsföring är 

att kunden står i centrum för de flesta marknadsföringsåtgärder. När vi tittar på den 

förändring som har skett av vad som behandlas inom de olika P:na så tenderar de 

att flyta ihop. Det är inte tydlig gränsdragning mellan kategorierna utan det 

centrala är individen. Vilken produkt som erbjuds, vilken prisnivå och när 

erbjudandet ges, anpassas mer och mer efter varje kund.  

 

4.2 Metoddiskussion 

Studien har genomförts som en systematisk litteraturstudie. Innan insamling av 

artiklar inleddes så var vi införstådda med att en väl formulerad frågeställning var 

grundläggande, vilken tog tid att formulera. En utmaning har under arbetets gång 

varit att identifiera relevanta artiklar som kan bidra till att besvara studiens syfte. 

Vi har i olika omgångar sökt efter artiklar som på olika sätt behandlar angränsande 

ämnen som bidrar till att besvara denna studiens syfte.  

 

Studien består av över 50 artiklar. Antalet artiklar bestämdes med hjälp av 

handledare och anses vara rimligt för att besvara studiens syfte och analyseras 

inom den givna tidsram som gäller. Forsberg och Wengström (2013) menar att 

även om all relevant forskning inom ett område bör inkluderas, så kan det ibland 

vara omöjligt att inkludera allt på grund av praktiska och ekonomiska skäl. I denna 

studie har författarna varit begränsade till de artiklar som varit fritt tillgängliga 

online och via Högskolan Dalarnas prenumerationer. Artiklar som har analyserats 

har genomgått en kvalitetsgranskning. På så sätt inkluderades endast relevanta 

artiklar med hög kvalité och artiklar som inte uppfyllde studies krav eller som 

saknar relevans exkluderades. Artiklar som inkluderats i arbetet anses därför hålla 

hög kvalité, och täcka forskning som bidrar till att besvara studiens syfte. Artiklar 

med andra infallsvinklar eller som skulle ändra eller påverka studiens resultat kan 

ha exkluderats från arbetet om de inte varit peer-reviewed, eller av någon 

anledning inte uppnått de krav som kvalitetsgranskningen ställde. Samtidigt har 
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artiklar som inte varit peer-reviewed men skrivna av experter inkluderats, då de 

anses ha hög relevans.  

De inklusion- och exklusionskriterier som använts är en kombination av två olika 

checklistor för kvalitetsgranskning av kvalitativa artiklar. Anledningen till att de 

har kombinerats är att ingen av listorna ensamt ansågs uppfylla de krav som vi 

eftersträvade. Listan från Forsberg och Wengström (2013) behandlar även kriterier 

och områden som inte är relevanta för studiens syfte. Vilket innebär att även om en 

av dessa använts separat, så hade den inte fungerat för denna studie.   

 

De databaser, sökmotorer och sökord som användes i studien kan ha påverkat den 

data som samlats in. Att endast använda Scopus som databas och sökmotor kan ses 

som negativt, men Scopus är enligt Elsevier (2018) världens största databas för 

vetenskapliga tidskrifter som är peer-reviewed. Google Scholar, som var den enda 

sökmotorn som användes, söker så pass brett och gav så många träffar som 

genererade relevanta artiklar, att vi anser att det inte uteslutits några nödvändiga 

artiklar.  

 

Forsberg och Wengström (2003) förklarar att det alltid finns en risk för bias när 

man analyserar artiklar. Artiklar kan tolkas på flera olika sätt och en bias innebär 

att författarnas förutfattade meningar påverkar hur en artikel tolkas och där av 

också resultatet. Den enda förutfattade meningen i den här studien, är att 

marknadsföringsmixen har överlevt, vilket också är utgångspunkten i denna studie. 

Av den anledningen anses analysen av studiens artiklar vara objektiva.  
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5 Slutsats  

Digitaliseringen har medfört förändringar, som då marknadsföring flyttade fokus 

från ett transaktionsorienterat- till ett relationsorienterat synsätt, vilket 

marknadsföringsmixen ursprungligen inte skapades för. Vidare har möjligheten till 

ökad integration mellan organisationer och kunder samt nya 

kommunikationsmöjligheter utvecklats. Anledningen till varför 

marknadsföringsmixen har klarat av dessa förändringar kan summeras till tre 

återkommande punkter: 

 

• Modellens pedagogiska enkelhet; den fungerar såväl inom utbildning som 

litteratur och modellen är översiktlig och lätt att förstå  

• Dess anpassningsförmåga till den föränderliga marknadsföringen; de 

ständigt växande subkategorierna lyckas fånga upp det mesta som 

marknadsföringen kräver   

• Det inte finns någon annan modell som kunnat ersätta den; flera modeller 

och teorier har presenterats under åren, men ingen har lyckats ersätta 

marknadsföringsmixen.  

 

Det tre ovan identifierade punkterna till varför marknadsföringsmixen fortsatt har 

betydelse kan kopplas till de svagheter som poängreades i resultatdelen. 

Motståndarna till marknadsföringsmixen som menar att den är föråldrad har 

således även pekat ut modellens styrkor.   

Ytterligare en anledning till att de fyra P:na fortfarande används är möjligheten att 

kombinera transaktionorienterad marknadsföring (vilket de modellen skapades för) 

och relationsorienterad marknadsföring.  
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6 Förslag till framtida forskning 

Denna studie visar på hur marknadsföringsmixen har bevarat sin betydelse i den 

allt mer individanpassade marknadsföringen. Vad som inte framkommer och som 

kan vara ett förslag till framtida forskning, är att se hur individanpassad de fyra 

P:na kan bli, med hänsyn till den fortsatta digitaliseringen. Det vill säga om 

marknadsföringsmixen kommer att bli ersatt av en modell anpassad efter 

digitaliseringen eller om den fortsatt kan vara den dominerande modellen.  

Vidare är ett förslag att genomföra en studie för att se om de anpassade modeller 

av marknadsföringsmixen som föreslås (se kapitel 4.3.1.1 & 4.3.2.1) används i 

praktisk marknadsföring.    
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experimentation 

and top-down 

initiatives to spur 

strategic 

creativity. In this 

Sekundärsök

ning 



 

44 

 

way, companies 

can be better 

prepared for the 
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3 Berman, S., & 

Marshall, A. 

(2014). 

 The next 

digital 

transformati

on: from an 

individual-

centered to 

an 

everyone-

to-everyone 

economy 
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extensive 

interviews and 

analysis, the 

article aims to 

explain how the 

next digital 

transformation, 

which is already 

underway, will 

result in a 

paradigm shift 

from one that is 

customer-

centricity to an 

everyone-to-

everyone (E2E) 

economy. 

E2E is 

characterized by 

hyper-

connectedness 

and collaboration 

of consumers 

and 

organizations 

across the gamut 

of value chain 

activities: co-

design, co-

creation, co-

production, co-

marketing, co-

distribution and 

co-funding. 

Prospering in an 

E2E setting 

demands 

disruptive 

innovation that 

challenges 

established 

norms and blurs 

organizational 

boundaries 
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the present 

marketing mix 

applies 
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marketing. This 
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can be used as 

tools to assist 

them in pursuing 
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objectives 
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management 

paradigm has 

dominated 

marketing since 

1940s and 

McCarthy (1964) 
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idea and refined 

the principle to 

what is generally 
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the 4Ps 

Sekundärsök

ning 

5 Bhatt, G. & 

Emdad, A. 

(2001) 

 An analysis 

of the 

virtual 

value chain 

in electronic 

commerce  
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extending 

Rayport and 

Sviokla's (1995) 

discussion and 

offer a detailed 

view of the 

virtual value 

chain and explain 

how, in e-

commerce, 

businesses can 

gain a number of 

advantages by 

performing 

virtual value 

chain activities.  

The main role of 

a business in e-

commerce 

should be to 

realize the full 

potential of the 

virtual value 

chain and 

integrate with the 

physical value 

chain. Though 

the relative 

importance of 

the physical 

value chain and 

the virtual value 

chain varies 

depending on the 

characteristics of 

products and 

services, it is 

important that 

firms do not 

relegate either of 

the activities. 

The back-end 

supporting 

physical 

activities are as 

important as the 

front-end digital 

activities. 
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6 Borden, N. H. 

(1964) 

 The 

concept of 

the 

marketing 

mix 

 This note tells of 

the evolution of 

the 

marketing mix 

concept. 

The concept of 

the mix lays out 

the areas in 

which facts 

should be 

assembled, these 

to serve as a 

guide to 

manaement 

judgment in 

building 

marketing mixes.  

"Marketing 

Mix" 

7 Chiang, R. H. 

L.,. Storey, V. 

C., Chen, H. 

(2012) 

Business 

Intelligence 

and 

Analytics: 

From Big 

Data to Big 

Impact.  

This introduction 

to the MIS 

Quarterly Special 

Issue on Business 

Intelligence 

Research first 

provides a 

framework that 

identifies the 

evolution, 

applications, and 

emerging 

research areas of 

BI&A. BI&A 

1.0, BI&A 2.0, 

and BI&A 3.0 

are defined and 

described in 

terms of their key 

characteristics 

and capabilities 

By highlighting 

several 

applications such 

as e-commerce, 

market 

intelligence, e-

government, 

healthcare, and 

security, and by 

mapping 

important facets 

of the current 

BI&A 

knowledge 

landscape, we 

hope to 

contribute to 

future sources of 

knowledge and 

to augment 

current 

discussions on 

the importance 

of (relevant) 

academic 

research. 

"Big Data 

Marketing" 

8 Collin, J., 

Hiekkanen, 

K., Korhonen, 

J.J., Halén, 

M., Itälä, T., 

Helenius, M., 

(2015)  

IT 

Leadership 

in 

Transition-

The Impact 

of 

Digitalizatio

n on Finnish 

Organizatio

ns.  

This research 

report 

summarizes 

some of the key 

research findings, 

providing 

scholars and 

practitioners with 

insights into and 

understanding of 

digitalization and 

changes in IT 

leadership in 

Finnish 

informationintens

ive organizations. 

With the onset of 

digital business 

models, 

however, 

application of 

information 

technology has 

become a core 

strategic 

capability for a 

growing number 

of leading 

business 

organizations. 
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9 Constantinides

, E. (2002) 

The 4S 

web-

marketing 

mix model 

This paper 

reviews the 

criticism on the 

4Ps Marketing 

Mix framework, 

the most popular 

tool of traditional 

marketing 

management, and 

categorizes the 

main objections 

of using the 

model as the 

foundation of 

physical 

marketing. 

It argues that 

applying the 

traditional 

approach, based 

on the 4Ps 

paradigm, is also 

a poor choice in 

the case of 

virtual marketing 

and identifies 

two main 

limitations of the 

framework in 

online 

environments: 

the drastically 

diminished role 

of the Ps and the 

lack of any 

strategic 

elements in the 

model. 

"Marketing 

Mix" 

10 Constantinides 

E. (2006) 

The 

Marketing 

Mix 

Revisited: 

Towards the 

21st 

Century 

Marketing 

The paper 

assesses the 

current standing 

of the 4Ps 

Marketing Mix 

framework as the 

dominant 

marketing 

management 

paradigm and 

identifies market 

developments, 

environmental 

changes, and 

trends, as well as 

changing 

academic 

attitudes likely to 

affect the future 

of the Mix as 

theoretical 

concept and also 

the favourite 

management tool 

of marketing 

practitioners 

The paper 

identifies two 

main limitations 

of the Marketing 

Mix as 

management 

tool, common in 

all examined 

domains, namely 

the model's 

internal 

orientation and 

lack of 

personalisation. 

It also identifies 

several area-

specific 

limitations and 

underlines the 

need for further 

research on the 

issue. The 

weaknesses 

identified in the 

study seem to 

support the 

frequently 

expressed 

suggestion that 

marketing 

scholars should 

focus their 

efforts in 

formulating the 

conceptual 

foundations and 

marketing 
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Mix" 
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methodologies 

that better 

address the needs 

of today's and 

tomorrow's 

marketer. 

11 Dias, M. B., 

Locher, D., Li, 

M., El-

Deredy, W., & 

Lisboa, P. J. 

(2008) 

The value 

of 

personalised 

recommend

er systems 

to e-

business: a 

case study.   

In this paper, we 

present our initial 

evaluation of the 

performance of 

our model-based 

personalised 

recommender 

systems over the 

21-month period 

from May 2006 

to January 2008, 

with particular 

focus on the 

added-value to 

the business. 

One of the key 

lessons we have 

learnt during this 

case study is that 

the effect of a 

recommender 

system extends 

far beyond the 

direct extra 

revenue 

generated from 

the purchase of 

recommended 

items.  
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12 Dominici, G. 

(2009) 

From 

Marketing 

Mix to e-

Marketing 

Mix: a 

literature 

overview 

and 

calssificatio

n 

This paper aims 

to clarify these 

two different 

approaches to 

marketing mix 

evolution 

through a review 

of the main 

literature on e-

marketing mix, 

focusing on the 

development of 

marketing mix 

theory for the 

digital context. 

When e-

marketing 

research and 

practice will 

arrive to a deeper 

comprehension 

and maturity in 

the digital 

environment, we 

will probably see 

a new marketing 

mix paradigm 

which will 

definitely put to 

the traditional 4 

Ps to rest and 

give light to a 

new widely 

accepted 

paradigm for 

marketing 

operations. 

"Marketing 

Mix" 

13 Durmaz, Y. & 

Efendioglu, I. 

(2016) 

Travel from 

Traditional 

Marketing 

to Digital 

Marketing 

This study tries 

to explain digital 

marketing 

periods and 

advantages, 

experienced 

transition and 

difference 

between 

traditional and 

digital marketing. 

With increasing 

rate of 

technological 

developments, 

tablets, smart 

phones and other 

electronic 

devices have 

become common 

everyday items. 

Correspondingly, 

people who use 

social networks 

and e-mails have 

been using 

digital media for 

shopping. Search 

engines make 

web surfing 

much easier for 

people. 

Additionally, the 

process of 

decision making 

in purchasing has 

become much 

less difficult for 

promotional 

videos and 

comments about 

the products help 

customers 

decide. The most 

important 

difference 

between digital 

and traditional 
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marketing is that 

in digital 

marketing the 

data is used 

properly. 

14 Ekbla, E., 

Mattloll, M., 

Kouper, I., 

Arave, G., 

Ghazlnejad, 

A., Bowman, 

T., Surl, V. R., 

Tsuo, A., 

Welngart, S., 

Sugimoto, C, 

R. (2014) 

Bigger data, 

Bigger 

Dilemmas.  

The purpose of 

this article is to 

provide such a 

synthesis by 

drawing on 

relevant writings 

in the sciences, 

humanities, 

policy, and trade 

literature. In 

bringing these 

diverse 

literatures 

together, we aim 

to shed light on 

the common 

underlying issues 

that concern and 

affect all of these 

areas. 

 This leads these 

authors to the 

conclusion that 

the right 

explanation for 

the explosive 

wealth of 

companies such 

as Facebook 

should be sought 

in financial 

market 

mechanisms 

such as branding 

and valuation 

Sekundärsök

ning 



 

51 

 

15 Erevelles, S., 

Fukawa, N., 

och Swayne, 

L. (2015) 

Big Data 

consumer 

analytic and 

the 

transformati

on of 

marketing 

To stimulate 

more discussion 

of Big Data 

among marketing 

scholars, a 

conceptual 

framework is 

introduced to 

illustrate the 

impact of Big 

Data on various 

marketing 

activities. Using 

this framework, 

the following two 

research 

questions are 

explored: 

(1) When and ho

w does Big Data 

enable firms to 

better create 

value and gain a 

sustainable 

competitive 

advantage? (2) 

What are the 

specific resource 

requirements for 

firms to take 

advantage of Big 

Data to gain a 

sustainable 

competitive 

advantage? 

Clearly, Big 

Data has the 

potential to 

impact nearly 

every area of 

marketing. Firms 

that do not 

develop the 

resources and 

capabilities to 

effectively use 

Big Data will be 

challenged to 

develop 

sustainable 

competitive 

advantage and to 

survive the Big 

Data revolution. 

Thus, Big Data 

consumer 

analytics appears 

to be a fruitful 

area of research 

far into the 

future. 

"Big Data 

Marketing" 

16 Eavani, F., & 

Nazari, K. 

(2012) 

Marketing 

mix: a 

critical 

review of 

the concept 

Critically review 

the marketing 

mix 

Each firm strives 

to build up such 

a composition of 

4‘P’s, which can 

create highest 

level of 

consumer 

satisfaction and 

at the same time 

meet its 

organisational 

objectives. Thus, 

this mix is 

assembled 

keeping in mind 

the needs of 

target customers, 

and it varies 

from one 

organisation to 

another 

depending upon 

its available 
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resources and 

marketing 

objectives 

17 Fan, S., Lau, 

R. Y. K., och 

Zhao, J. L. 

(2015) 

Demystifyin

g Big Data 

Analytics 

for Business 

Intelligence 

Through the 

Lens of 

Marketing 

Mix 

Rooted in the 

recent literature, 

we investigate 

the landscape of 

big data analytics 

through the lens 

of a marketing 

mix framework 

in this paper 

We identify the 

data sources, 

methods, and 

applications 

related to five 

important 

marketing 

perspectives, 

namely people, 

product, place, 

price, and 

promotion, that 

lay the 

foundation for 

marketing 

intelligence. We 

then discuss 

several 

challenging 

research issues 

and future 

directions of 

research in big 

data analytics 

and marketing 

related business 

intelligence in 

general. 

"Marketing 

Mix" 



 

53 

 

18 Ghose, A & 

Sundararajan, 

A. (2006) 

Evaluating 

Pricing 

Strategy 

Using e-

Commerce 

Data: 

Evidence 

and 

Estimation 

Challenges 

 Our objective in 

this paper is to 

outline analyzing 

the 

 optimality of 

pricing strategy 

of software firms 

using 

 e-commerce 

panel data.  

To summarize, 

we have 

described a 

sequence of 

related studies 

that use e-

commerce panel 

data to eval uate 

the optimality of 

different forms 

of price dis 

crimination in 

the software 

industry. By 

describing our  

data, detailing 

our approach to 

estimating some 

impor 

 tant parameters 

and summarizing 

some of the 

issues 

 that researchers 

face when 

conducting such 

statistical 

 analyses on e-

commerce data, 

we have aimed to 

stim 

 ulate thought 

about statistical 

challenges that 

arise 

 when 

conducting 

research based 

on these 

increasingly 

 widely used data 

sets.  

Sekundärsök
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19 Goi, C. (2009) A Review 

of 

Marketing 

Mix: 4Ps or 

More?  

Review if the 

present 

marketing mix 

applies 

particularly to the 

marketing. 

The marketing 

mix been 

criticized, and 

several new P’s 

have been 

suggested.  How

ever, the 

marketing mix 

most commonly 

remains based on 

the 4 P’s. 

Despite its 

limitations and 

perhaps because 

of its simplicity, 

the use of this 

framework 

remains strong 

and many 

marketing 

textbooks have 

been organised 

around it. In 

spite of its 

"Evolution 

of Marketing 

Mix" 

20 Goldsmith, 

R.E. (1999) 

The 

personalised 

marketplace

: beyond the 

4Ps 

Our purpose is to 

present a 

reformulation of 

the 7P concept, 

retaining the 

basic principle, 

but reorganising 

the elements and 

extending its 

scope to 

encompass many 

new ideas that 

have appeared in 

the last ten 

years.  

deficiencies, the 

4Ps remain a 

staple of the 

marketing mix .  
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21 Grönroos, C. 

(1997) 

 Keynote 

paper From 

marketing 

mix to 

relationship 

marketing-

towards a 

paradigm 

shift in 

marketing 

Discusses the 

nature and 

sometimes 

negative 

consequences of 

the dominating 

marketing 

paradigm of 

today, marketing 

mix 

management, and 

furthermore 

discusses how 

modern research 

into, for example, 

industrial 

marketing and 

services 

marketing as well 

as customer 

relationship 

economics shows 

that another 

approach to 

marketing is 

required 

Concludes that 

the simplicity of 

the marketing 

mix paradigm, 

with its Four P 

model, has 

become a 

straitjacket, 

fostering toolbox 

thinking rather 

than an 

awareness that 

marketing is a 

multi‐faceted 

social process, 

and notes that 

marketing theory 

and customers 

are the victims of 

today′s 

mainstream 

marketing 

thinking. 

"Marketing 

Mix" 

22 Gummesson, 

E. (1994) 

Making 

Relationshi

p Marketing 

Operational.  

In this article, an 

attempt is made 

to specify – in a 

broader sense 

than usual – the 

relationships that 

constitute RM. It 

deals with direct 

market 

relationships 

between 

suppliers and 

customers, but 

also with 

supporting 

relationships 

above and below 

the market 

proper. 

RM suggest a 

different focus 

and different 

underpinning 

values for 

marketing that, 

in may view, 

justify calling 

RM a new 

paradigm and the 

beginning of a 

new marketing‐

oriented 

management 

theory 

"Marketing 

Mix" 
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23 Gummesson, 

E. (1997) 

 

Relationshi

p marketing 

as a 

paradigm 

shift: some 

conclusions 

from the 

30R 

approach.  

This contribution 

to relationship 

marketing (RM) 

further stresses 

some of the 

issues brought up 

in the other 

papers and 

comments in the 

Internet 

discussion, and 

adds my own 

observations and 

results. It is 

based on research 

on the RM 

phenomenon 

dating back to 

the 1970s, with 

the first papers in 

English from the 

the early 1980s  

Concludes that 

relationship 

marketing 

requires a 

dramatic change 

in marketing 

thinking and 

behaviour; it is a 

paradigm shift, 

not an add‐on to 

traditional 

marketing 

management. 

Sekundärsök

ning 

24 Healy, M., 

Hastings, K., 

Brown, L. and 

Gardiner, M. 

(2001).  

The old, the 

new and the 

complicated 

- A trilogy 

of 

marketing 

relationship

s.  

the aim of this 

paper is to 

develop a 

framework to 

identify different 

aspects of 

relationship 

marketing and 

boundaries 

between 

relationship 

marketing and 

related concepts 

like network 

theory 

This paper has 

shown that 

differences exist 

in the trilogy of 

marketing 

relationships. In 

particular it has 

shown the need 

to discuss the 

trilogy of 

marketing 

relationships in 

terms of the two-

dimensional 

parameters of 

number of 

participants and 

the context of the 

relationship. 

Further, we have 

offered a 

framework for 

the integration of 

marketing 

relationships into 

the marketing 

curriculum and 

suggest areas for 

further research. 
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25 Jackson, G 

och Ahuja, V. 

(2015) 

 Dawn of 

the digital 

age and the 

evolution of 

the 

marketing 

mix 

This paper traces 

the journey of the 

marketing mix 

paradigm from 

its inception 

through 

continuous 

debate and 

discussion over 

the years. It 

traces the 

evolution of 

marketing mix 

components and 

the 

transformation of 

the marketing 

paradigm as 

society, 

technology, 

media, 

information and 

money have 

changed 

The above 

discussion 

regarding the 

evolution of the 

marketing mix 

and the 

importance of 

recognizing its 

pre-requisite, the 

customer mix, 

clearly 

emphasizes an 

increasing need 

to communicate 

effectively with 

customers and 

the need to 

invest in digital 

marketing 

communication.  

"Evolution 

of Marketing 

Mix" 

26 Jackson, B. 

(1985)  

Build 

customer 

relationship

s that last.  

This article and 

the research 

project on which 

it is based (see 

the insert) instead 

emphasize 

lasting 

relationship 

marketing 

between 

industrial 

companies and 

their customers. 

As a result, 

successful 

relationship 

marketing 

involves doing a 

large number of 

things right, 

consistently, 

over time. It 

takes 

coordination on 

the part of the 

seller of 

resources and 

tools to meet the 

customer’s 

future as well as 

its immediate 

needs. 

"Evolution 

of Marketing 

Mix" 

27 Kanttila, N. 

(2004) 

Digital 

Content 

Marketing: 

A Literature 

Synthesis 

Review the 

existing 

knowledge base 

on digital 

products and the 

differences these 

products suggest 

for marketing 

activities. 

 Conceptually, 

digital content 

entails both 

conventional 

product and 

service 

features. In 

essence, digital 

content is a 

product that also 

behaves in a 

servicelike 

manner, thus 

creating its own 

offering subtype. 

”Digital* 

Marketing” 
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28 Kent, R.A 

(1986) 

 Faith in 

Four Ps: an 

alternative 

A form of 

analysis 

developed by 

sociologists that 

would focus on 

the process by 

which managers 

construct their 

own 

interpretations of 

marketing 

realities and 

develop 

individual styles 

of management 

and decision-

taking. 

The study of 

marketing 

practice, it is 

suggested, needs 

to follow a 

pattern 

established by 

sociologists as 

"interpretive" 

analysis, and 

would look in 

detail at what 

amount to 

individual 

managerial 

perceptions of 

reality, styles of 

operation and 

modes of 

decision-taking. 

Sekundärsök

ning 

29 Kumar, V., 

Ashutosh, D., 

Rajshekar, G., 

J., och Dass, 

M. (2014) 

Research 

framework, 

strategies, 

and 

applications 

of 

intelligent 

agent 

technologie

s (IATs) in 

marketing 

To provide 

structure and 

guidance to 

marketers to 

further this 

emerging stream 

of research 

As a first step, 

this paper 

proposes a 

marketing-

centric definition 

and a systematic 

taxonomy and 

framework. The 

authors, using a 

grounded theory 

approach, 

conduct an 

extensive 

literature review 

and a qualitative 

study in which 

interviews with 

managers from 

50 companies in 

22 industries 

reveal the 

importance of 

understanding 

IAT applications 

and adopting 

them 

"Evolution 

of Marketing 

Mix" 
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30 Lambert, D.D, 

& Harrington, 

T.C. (1989)  

Establishing 

customer 

service 

strategies 

within the 

marketing 

mix: more 

empirical 

evidence.  

This article 

reports the 

findings of 

research in the 

plastics industry 

that replicated a 

methodology 

designed to 

identify the 

variables used to 

select and 

evaluate vendors 

and to identify 

appropriate 

customer service 

and Integrative 

marketing 

strategies. 

The research 

provides 

additional 

evidence of the 

importance of 

logistics/custome

r service within 

the marketing 

mix 

Sekundärsök

ning 

31 Leeflang, 

Verhoef, 

Dahlström, & 

Freundt, 

(2014) 

Challenges 

and 

solutions 

for 

marketing 

in a digital 

era 

We aim to 

identify and 

quantify the 

major challenges 

for digital 

marketing in this 

study 

We  identified 

four major 

marketing 

challenges in this 

new era which 

seem to be the 

most 

prevalent. The 

most important 

solution seems to 

be that marketers 

should create 

stronger 

capabilities in 

digital marketing 

analytics. 

Marketers and 

marketing 

departments not 

familiar with 

(analyzing) 

digital data, 

digital metrics, 

digital customer 

journeys, etc. 

could soon begin 

to struggle and 

their functional 

responsibilities 

may be assumed 

by more digitally 

oriented 

functions, such 

as IT 

”Digital* 

Marketing” 
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32 Luo, X., 

Andrews, M., 

Fang, Z., & 

Phang, C. W. 

(2013) 

 Mobile 

targeting 

Practically, we 

offer actionable 

guidelines for 

marketers to 

harness the 

advantages of 

mobile targeting 

amidst its 

growing 

popularity. 

In conclusion, 

this study aims 

to provide a 

better 

understanding of 

balancing 

temporal and 

geographical 

mobile targeting 

strategies. 

Sekundärsök
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33 Lu, X., Ba, S., 

Huang, L., & 

Feng, Y. 

(2013) 

Promotional 

marketing 

or word-of-

mouth? 

Evidence 

from online 

restaurant 

reviews 

This research 

examines the 

effect of 

marketing efforts 

and online WOM 

on product sales 

by measuring the 

effects of online 

coupons, 

sponsored 

keyword search, 

and online 

reviews. It aims 

to understand the 

relationship 

between firms' 

promotional 

marketing and 

WOM in the 

context of a third 

party review 

platform 

The results 

demonstrate a 

substitute 

relationship 

between the 

WOM volume 

and coupon 

offerings, but a 

complementary 

relationship 

between WOM 

volume and 

keyword 

advertising. 
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34 Pauwels, K., 

Hanssens, D. 

M., & 

Siddarth, S. 

(2002) 

The long-

term effects 

of price 

promotions 

on category 

incidence, 

brand 

choice, and 

purchase 

quantity 

The article aims 

to answer the 

question: To 

what extent do 

price promotions 

have a long-term 

effect on the 

components of 

brand sales, 

namely, category 

incidence, brand 

choice, and 

purchase 

quantity? 

 Their analysis 

reveals, first, that 

permanent 

promotion 

effects are 

virtually absent 

for each sales 

component. 

Next, the authors 

develop and 

apply an impulse 

response 

approach to 

estimate the 

promotional 

adjustment 

period and the 

total dynamic 

effects of a price 

promotion 

Sekundärsök

ning 

35 Peattie, K., 

Peters, L., 

(1997)  

The 

marketing 

mix in the 

third age of 

computing 

This paper seeks 

to highlight the 

ways in which 

developments in 

information 

technology will 

impact on 

virtually all areas 

of marketing 

activity and the 

daily lives of 

marketers in an 

ever increasing 

range of 

industries. 

A lack of 

common 

standards 

remains a 

problem; there is 

a great deal of 

sunk cost in 

existing 

computer 

hardware; battery 

technology must 

improve to 

enhance 

computer 

portability; and 

despite the 

coming of the 

“Infobahn”, 

telecommunicati

ons 

infrastructure 

remains a 

bottleneck. 

Human barriers 

also remain. 

Banner Market 

Research found 

that fewer than 

one in two of UK 

businesses own a 

single computer 

and a large 

proportion of 

staff were 

technophobic. 
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36 Pels, J., & 

Saren, M. 

(2006).  

The 4Ps of 

relational 

marketing, 

perspectives

, 

perceptions, 

paradoxes 

and 

paradigms: 

Learnings 

from 

organization

al theory 

and the 

strategy 

literature.  

The aim of this 

paper is to 

explore how 

different 

underlying 

worldviews in 

marketing affect 

the perception of 

the environment 

and how these 

impact the choice 

between 

transactional or 

relational 

offerings. 

Both agree that 

each school, by 

focusing on a 

given aspect, has 

contributed to 

calling 

academics and 

managers’ 

attention to that 

specific topic 

(i.e., the role of 

power), yet, 

simultaneously, 

each school has 

the downside of 

being biased. 

Thus the ideal 

seems to be a 

wide-ranging 

pluralistic 

approach 

Sekundärsök

ning 

37  Piercy, N 

(1990)  

Marketing 

Concepts 

and 

Actions: 

Implementi

ng 

Marketing‐

led 

Strategic 

Change.  

Conceptually, 

the focus is on 

the impact of 

the “corporate 

environment” 

on the 

marketing 

decision‐

making 

process, as a 

variable 

influencing 

both the 

strategic 

choices which 

are made by 

managers, and 

most 

particularly 

the problems 

which are 

faced in 

implementing 

marketing 

strategies.  

The article 

concludes with 

the identification 

of a preliminary 

research model 

of the variables 

to be tested 

empirically. 
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38 Popovic, D. 

(2006)  

Modelling 

the 

marketing 

of high-tech 

start-ups 

This paper 

attempts to 

model the 

marketing and 

sales process of 

high-tech start-up 

companies. It 

correlates the 

notions of the 

marketing mix 

(the 4Ps) with the 

probabilities of 

success of 

various phases in 

the sales process 

A particular 

insight resulting 

from this work is 

that the total 

probability of the 

customer buying 

decision 

corresponds to 

the relative 

market share of 

the company 

Sekundärsök

ning 

39 Quinn, L., 

Dibb. S., 

Simkin, L., 

Canhoto, A., 

Analogbei, M. 

(2013) 

Troubled 

waters: the 

transformati

on of 

marketing 

in a digital 

world.  

This paper aims 

to establish how 

strategic target-

market selection 

decisions are 

shaped, 

challenged and 

driven in 

response to the 

rapidly evolving 

technological 

landscape 

The findings 

reveal an erosion 

of responsibility 

for the integrated 

strategic role of 

marketing 

decision-making. 

In particular, the 

authors reveal 

that the evolving 

digital landscape 

has precipitated a 

sense of crisis 

for marketers 

and the role of 

marketing within 

the firm. This 

extends beyond 

simply 

remedying a 

skills-gap and is 

triggering a 

transformation 

that has 

repercussions for 

the future of 

marketing and its 

practice, thus 

diminishing 

functional 

accountability. 
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40 Rowley, J. 

(2008) 

Understandi

ng digital 

content 

marketing. 

Argue that as the 

importance of 

digital content to 

business and 

society grows it 

is important seek 

a holistic 

perspective on 

the definition and 

nature of digital 

content 

marketing  

in the context of 

digital content 

marketing at 

least, a multi-

facetted 

approach to 

understanding 

customer value is 

necessary, and 

should embrace 

the consumption 

values that shape 

consumer’s 

experiences, and 

the values that 

underlie their 

decision making 

processes, and 

how each of 

these develop 

and evolve. 

”Digital* 

Marketing” 

41 Sheth, J. N., & 

Parvatiyar, A. 

(1995) 

The 

evolution of 

relationship 

marketing.  

In this article, we 

trace the history 

of marketing 

practices and 

illustrate how the 

advent of mass 

production, the 

emergence of 

middlemen, and 

the separation of 

the producer 

from the 

consumer in the 

Industrial era led 

to a transactional 

focus of 

marketing 

The re-

emergence of the 

relational 

perspective in 

marketing is 

primarily caused 

by the return of 

direct producer 

to consumer 

marketing. This 

needs a change 

in the paradigm 

of marketing 

theory 

"Evolution 

of Marketing 

Mix" 
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42 Van 

Waterschoot, 

W. & Van den 

Bulte, C. 

(1992) 

 The 4P 

classificatio

n of the 

marketing 

mix 

revisited.  

The authors 

evaluate the 4P 

classification 

against the 

criteria proposed 

by Hunt and 

present an 

innproved 

classification. 

This more 

explicit and 

logical 

marketing mix 

classification is 

arguably of more 

use than the 

classical 4 Ps. 

Indeed, because 

it better 

delineates the 

distinct classes 

and more 

explicitly 

emphasizes their 

complementarity

, researchers as 

well as managers 

should be more 

able to determine 

and judge 

marketing 

instruments on 

their objectives, 

interactions, and 

restrictions 

"Marketing 

Mix" 

43 Van 

Waterschoot 

& Van den 

Bulte, C. 

(1991) 

The concept 

of 

marketing 

mix 

revisited: a 

case 

analysis of 

metaphor in 

marketing 

theory and 

managemen

t.  

    "Marketing 

Mix" 

44 Vargo, S. L., 

& Lusch, R. F. 

(2004) 

Evolving to 

a new 

dominant 

logic for 

marketing.  

To explore the 

evolving logic 

and the 

corresponding 

shift in 

perspective form 

marketing 

scholars, 

marketing 

practitioners, and 

marketing 

educators. 

The orientation 

has shifted from 

the producer to 

the consumer.  

And the fous has 

moved from 

focus on 

mechanics to one 

on dynamic, 

evolutionary 

development and 

the emergence of 

complexe 

adaptive 

systems. 

”Evolution 

of Marketing 

Mix” 
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45 Vignali, C., & 

Davies, B. J. 

(1994) 

The 

marketing 

mix 

redefined 

and 

mapped: 

introducing 

the 

MIXMAP 

model 

Addresses the 

question of how 

the Marketing 

Mix framework 

can be used to 

analyse the 

competitive 

standing of a 

business 

organization and 

how the outcome 

of this analysis 

can then be 

translated into 

practical tactics 

which capitalize 

on the 

organization′s 

strengths. The 

MIXMAP model 

developed as a 

guide for 

marketing this 

transition from 

the strategic to 

the tactical level. 

The conclusions 

from this review 

are used to 

propose a new 

framework for 

the congruent 

mapping of 

marketing mix 

elements and 

variables at both 

the strategic and 

tactical level 

Sekundärsök

ning 

46 Webster, F.E. 

Jr, (1998) 

The 

rediscovery 

of the 

marketing 

concept.  

This article will 

explore the 

reasons for the 

decline and 

resurgence of 

management 

interest in the 

marketing 

concept. It will 

also highlight 

some of the basic 

requirements for 

the development 

and maintenance 

of a customer 

focus. 

With proper 

attention to such 

basic issues as 

top-management 

support and 

corporate 

culture, 

integration of 

marketing into 

the panning 

process, the 

development of 

highly competent 

marketing-

management 

personell, 

market-based 

managementeval

uation and 

reward systems, 

and making sure 

the total 

organisation 

understand and 

accepts the 

basics 

commitment to 

customer 

satification, we 
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can hope that the 

marketing 

concept will at 

last be firmly 

entrenched in 

Amercian 

business. 

47 Winer, R. S. 

(2009).  

New 

communicat

ions 

approaches 

in 

marketing: 

Issues and 

research 

directions 

In this paper, I 

describe the 

kinds of new 

media that 

companies are 

using to engage 

customers and 

the challenges 

that these media 

present from the 

perspective of the 

marketing 

manager 

The early part of 

the 21st century 

has witnessed an 

explosion in new 

media utilized by 

marketing 

managers to 

reach their 

customers. Key 

characteristics of 

many these new 

media are that 

they are (1) 

digital, and (2) 

interactive 

”Digital* 

Marketing” 
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48 Yudelson, J. 

(1999) 

Adapting 

McCarthy’s 

Four P’s for 

the Twenty-

First 

Century 

To proviade a 

adaption of 

Mccarthy’s Four 

P’s for the 

Twenty-First 

Century 

It is apparent that 

despite all the 

controversy and 

changes of the 

past 38 years, the 

basic structure of 

the four P’s 

represents an 

essentially valid 

construct that 

can effectively 

be used to 

organize 

marketing 

courses well into 

the 21st century. 

All that is 

needed to reflect 

the growth and 

development of 

marketing is to 

expand the 

definitions of the 

four P’s, without 

changing the 

basic ideas they 

represent. 

Sekundärsök
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49 Zineldin, M., 

& Philison, S. 

(2007) 

 Kotler and 

Borden are 

not dead: 

myth of 

relationship 

marketing 

and truth of 

the 4Ps 

The purpose of 

this paper is to 

verify whether 

relationship 

marketing is a 

new paradigm 

that has replaced 

transactional 

marketing. 

The paper finds 

that no company 

exclusively used 

the relationship 

marketing 

approach. Some 

were merely 

utilizing the 

traditional 

marketing 

concept of 4Ps; 

others were 

blending a 

relationship and 

transactional 

marketing mix. 
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50 Özköse, H., 

Ari, E. S., och 

Gencer, C. 

(2015) 

Yesterday, 

today and 

tomorrow 

of Big Data.  

This study 

consists of 5 

parts. In the 

Introduction part 

the features, 

classification, the 

process, the areas 

of usage and the 

techniques of Big 

Data are 

explained. In the 

second part the 

appearance 

process and the 

advantages of the 

concept of Big 

Data are 

illustrated with 

examples. A 

detailed literature 

review is 

produced in the 

third part. The 

actual studies and 

the most 

interested areas 

of Big Data are 

told in this part. 

In the fourth part 

the future of the 

Big Data is 

evaluated. 

As the studies in 

big data increase; 

technological 

developments 

and customer 

satisfaction will 

increase, 

diseases will be 

cured or 

precautions will 

be taken earlier 

and the general 

price level will 

decrease 
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ning 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 


