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Abstract  
 
Sweden is a small country with limited resources and possibilities, for those reasons Swedish 
companies tend to establish abroad. It used to be companies like IKEA, Ericsson and Volvo 
that expanded overseas and business as music, telecommunication and wood industry that 
have represented the export. Today also many Swedish fashion companies tend to develop 
their business out of the country. When a company establish on another market it is exposed 
to different conditions, for example; cultural differences, varying consumption patterns and 
preferences. For that reason, the companies have to consider in what extent they should alter 
their marketing subsequent to each countries specific situation 
 
The companies we have investigated have an explicit target. Therefore they have to establish 
themselves at several markets to be able to sell the volumes necessary to preserve their 
creative skill and at the same time attain profitability. 
 
The purpose with this study has been to examine how and why Swedish fashion companies 
expand overseas, and further how that will affect their image and identity.  
 
We have come to the conclusion that the companies apply the same strategies abroad as they 
do in Sweden even at markets unlike the Swedish one. The companies� customer groups can 
be found in many markets which indicate that the same marketing could be applied. The 
brands and the values the companies communicate is a powerful tool for competition. The 
brand and values makes the companies unique and therefore it is something that should not be 
altered. To preserve the values it is necessary that the companies aim to maintain the control 
of how their brands are exposed on the markets.  
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Sammanfattning  
 
Då Sverige är ett litet land med begränsade resurser och möjligheter tenderar Svenska företag 
att etablera sig utomlands. Tidigare har det framförallt varit företag som IKEA, Ericsson och 
Volvo som expanderat utomlands och branscher såsom musik, telekommunikation och 
skogsindustri som stått för exporten. Idag väljer även många svenska modeföretag att 
expandera sin verksamhet utomlands. När ett företag etablerar sig på andra marknader ställs 
det inför andra förutsättningar, exempelvis; kulturella olikheter, skilda konsumtionsmönster 
och preferenser. Därmed tvingas företagen att ta ställning till i vilken utsträckning de skall 
anpassa sin marknadsföring efter varje lands specifika villkor.  
 
Företagen vi undersökt nischar sig mot specifika målgrupper. De måste därför etablera sig på 
andra marknader för att kunna sälja de volymer som krävs för att kunna bevara sin kreativitet 
och samtidigt uppnå lönsamhet.  
 
Syftet med undersökningen har varit att undersöka hur och varför svenska modeföretag 
expanderar internationellt, och vidare hur det i så fall påverkar deras image och identitet.  
 
Vi har funnit att företagen tillämpar samma strategier som i Sverige även på marknader som 
skiljer sig från den svenska. Företagens kundgrupper återfinns på många marknader vilket 
talar för att samma marknadsföring är tillämpbar. Varumärkena och de värden de förmedlar är 
ett starkt konkurrensmedel eftersom dessa gör företagen unika, därmed bör de inte heller 
förändras. För att bevara värdena är det nödvändigt att företagen eftersträvar att bibehålla 
kontrollen över hur varumärket exponeras på de olika marknaderna.  
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1. Introduktion 
 

1.1 Inledning  
Inledningsvis vill vi tacka de personer och företag som ställde upp på intervjuer och därmed 
gjorde det möjligt för oss att genomföra arbetet med uppsatsen. Deras bidrag har varit 
betydelsefullt för oss. I intervjuordning tackar vi: Annika Sjöstrand, ansvarig svensk 
upplevelseekonomi på Exportrådet, Stig Johansson, marknadschef på Boomerang, Jimmy 
Johansson, marknadschef på Björn Borg, Per Holknekt, Brand Director på Odd Molly samt 
Eva Boding, marknadschef på Gant. Vi vill även tacka vår handledare, Håkan Preiholt för 
värdefulla reflektioner under arbetets gång.  
 
Det förefaller som om svenska modeföretag den senaste tiden har uppmärksammats mer och 
mer på näringslivssidorna (SvD 2005-09-14, DI 2005-08-13). Det har varit fokus på hur de 
svenska modeföretagen expanderar och etablerar sig på den internationella marknaden.  
Internationellt är det inte längre endast varumärken som IKEA och Ericsson som är 
förknippade med Sverige utan även de svenska modeförtagen är på framfart i världen. 
Vi lever i en värld med ökad globalisering, människor reser mer, studerar och arbetar 
utomlands. Gränser suddas ut och avstånd minskar. Företag växer och startar i allt större 
utsträckning verksamhet även på andra marknader än den egna.  
 

1.2 Problembakgrund 
En ekonomisk boom har under det senaste århundradet varit en av de drivande faktorerna för 
ökad effektivitet, produktivitet och en mer öppen och oreglerad världsmarknad. Starka 
världsekonomier, teknologisk utveckling, politiska och demografiska krafter lägger grunden 
för en ny global ekonomisk ordning (Ghauri & Cateora, 2005). 
 
Vi lever i en dynamisk tillvaro under ständig förändring. Tack vare utvecklingen inom 
informationsteknologin har vi idag tillgång till avancerade system för kommunikation och 
transport. Frihandelszonerna expanderar och världsekonomierna blir allt mer beroende av 
varandra (Ghauri & Cateora, 2005).  
 
Det finns en större marknad att nå ut till och vi kommer allt närmare varandra. Med fler 
aktörer på marknaden ökar konkurrensen och det blir svårt att överleva om man endast är 
verksam på en liten marknad med begränsade möjligheter. Idag förflyttar vi oss och reser 
mycket, att studera eller arbeta utomlands är inget ovanligt. Samhället tar en allt mer 
mångkulturell form och andra kulturer är inte längre lika främmande.  
 
Kulturell homogenisering leder fram till att det är möjligt att nå ut och sälja sina produkter till 
människor vilka delar samma värderingar och preferenser men lever i olika delar av världen. 
Demografiska likheter på marknaderna leder fram till �world wide markets�, vilket är vanligt 
inom exempelvis klädbranschen (Hollensen, 2004). 
 
Sverige är ett litet land med begränsade resurser och möjligheter. Marknaden och köpkraften 
endast från invånarna i Sverige kan minska möjligheterna för expansion och investeringar. 
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Tidigare har det framförallt varit företag som IKEA, Ericsson, och Volvo som expanderat 
utomlands och branscher såsom musik, telekommunikation och skogsindustri som stått för 
exporten.  
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I Svd Näringsliv 2005-09-14 skrevs det om att även svenska detaljistföretag förbereder för 
expansion utomlands och att framförallt svenska modeföretag är på frammarsch i världen. 
Sverige har alltså blivit för trångt. 
 
Modeindustrin brädar musikindustrin som svenskt exportess. Sverige exporterade mode och 
kläder för 7 miljarder kronor 2003 och för 7,2 miljarder 2004 enligt Tekoindustrierna. 
Merparten kläder designas i Sverige men produceras i ett annat land (DI 2005-03-18). 
Svenskt mode och design uppmärksammas i det svenska näringslivet och området svenskt 
mode får mer och mer utrymme i tidningarnas näringslivsbilagor.  
 

1.3 Problemområde 
Att etablera sig internationellt innebär en hel del utmaningar. Nya marknader förknippas med 
en högre grad av osäkerhet, kulturella olikheter, annorlunda värderingar och 
konsumentbeteende. Förutsättningarna är också förändrade såsom teknologisk utveckling, 
distribution och infrastruktur.  
 
Mode handlar delvis om att skapa en önskvärd image genom att använda olika typer av 
produkter. Allt mer ofta används också varumärken på ett symboliskt vis. De speglar vem du 
är eller vem du önskar att du var. Varje framgångsrikt modevarumärke är baserat på någon 
form av image (Moore, Fernie och Burt, 2000). 
 
När internationella strategier initieras bör modedetaljisterna reflektera kring 
överensstämmelsen mellan produktsortiment och varumärkesimage med rådande kultur och 
förhållanden på de nya marknaderna. Produkt och varumärkesprofil bör ändras och anpassas 
till rådande marknadsförhållanden. Även den marknadskommunikation som används bör 
modifieras (Wigley, Moore och Birtwistle, 2005). 
  
Den image och identitet som förknippas med modeföretagens varumärke är enligt oss, 
författarna, kärnprodukten. Konsumenter köper en viss typ av modevarumärke för att skapa 
sin image och kommunicera identitet och värderingar. Produkten skall därmed inte endast 
uppfylla ett funktionellt ändamål. Innebär detta att de svenska modeföretagen erbjuder samma 
typ av produkter och väljer att använda sig av samma varumärkesprofil och image nationellt 
såsom internationellt, eller anpassar de sitt erbjudande och sin marknadskommunikation efter 
aktuella omständigheter? Just modeföretagens image och identitet är vad som gör dem unika. 
Är dessa något som måste förändras för att de ska lyckas etablera sig på de internationella 
marknaderna eller går det att överföra och attrahera konsumenter på andra marknader med de 
värden företagen byggt upp i Sverige?   
 

1.4 Frågeställning 
Varför expanderar modeföretag internationellt och vad händer med deras image och identitet 
när så sker? 
 

1.4.1 Syfte 
Vi har undersökt hur och varför svenska modeföretag expanderar internationellt, och vidare 
hur det i så fall påverkar deras image och identitet.    
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2. Metod 
I följande kapitel redogör vi för hur vi har gått tillväga under arbetets gång för att nå fram 
till ny kunskap och med hjälp av denna kunna uppnå syftet med uppsatsen.  

2.1 Forskningsmetod 
Syftet med uppsatsen är att beskriva och få en förståelse för hur svenska modeföretag arbetar 
med sina varumärken internationellt. Vi vill sätta oss in i det tillvägagångssätt de använder sig 
av för att etablera och bygga upp sina varumärken på den internationella marknaden. Målet är 
att inhämta kunskap kring hela det sammanhang som vår forskningsfråga inryms i och därmed 
komma fram till en helhetsbild.  
 
Vi har valt att undersöka data både av primär och sekundär karaktär. Vår primärdata består av 
de intervjuer vi gjort med representanter från modeföretagen samt den intervju vi genomförde 
med Annika Sjöstrand på Exportrådet. Den sekundära data vi använt oss av består av litteratur 
och artiklar vi tagit del av inom området.  
 
Det är ett svåröverblickat och komplext område vi valt att studera. Som empiriskt underlag 
har vi tagit del av olika fall från verkligheten bestående av hur de modeföretagen vi intervjuat 
arbetar i praktiken. Därmed har vi valt att genomföra en fallstudie (Gustavsson, 2003). Med 
den har vi haft ambitionen att öka förståelsen för de svenska modeföretagens tillvägagångssätt 
samt att ta reda på om det vi från början uppfattade vara problematiken på området hade 
någon förankring i verkligheten.   
 

2.2 Tillvägagångssätt och avgränsning 
Arbetet med uppsatsen tog sin början med att vi läste in oss på området kring 
internationalisering, mode, image och detaljistbranschen (retail). Det var angeläget för oss att 
finna aktuella och lämpliga teorier kring vårt forskningsområde. Vi fann en del användbara 
artiklar och med utgångspunkt från dessa valdes relevanta teorier. 
 
Företagen som kom att representera primärdata var företag vi ansåg profilerade och 
imagebaserade eftersom det avhandlas i problemområdet. Större företag såsom Kapp-Ahl och 
H&M vill nå ut till en bredare målgrupp och var därför inte av intresse. Vi anser inte deras 
kläder användas i samma utsträckning av bäraren för att kommunicera och skapa en image. 
Kapp-Ahl och H&M  har mer karaktären av klädvarumärken än av modevarumärken. 
Modeföretagen vi intervjuat vänder sig till en smalare målgrupp och är mer nischade, de 
försöker alla bygga upp sina varumärken kring en identitet och kärnvärden. Företagen 
erbjuder kläder som tilltalar en viss typ av människor vilka delar samma värderingar och 
preferenser. Därmed menar vi att de som köper dessa kläder är mer medvetna om mode och 
hur de klär sig. De använder kläder för att framföra budskap och bygga upp image och i och 
med det försöka nå upp till en önskvärd självbild.  
 
Då problemområdet för uppsatsen rör internationalisering var det givetvis av stor vikt att 
företagen var etablerade internationellt. Avsikten var att undersöka företag som var svenska i 
och med att meningen med uppsatsen är att ta reda på hur och varför svenska modeföretag 
expanderar internationellt, och vidare hur det i så fall påvekar deras image och identitet. Den 
senaste tiden har det också varit uppmärksammat i media att svenska modeföretag expanderar 
internationellt (SvD, 20050914, DI, 20050318). 
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Vi eftersträvade att företagen skulle finnas på ytterliggare minst fyra marknader utöver den 
svenska, om utlandsverksamheten varit minimal ansåg vi inte att det skulle finnas tillräckligt 
mycket material för oss att tillgå vid intervjuerna.  
 
Av praktiska skäl valdes Stockholmsområdet, de flesta av företagens huvudkontor är även 
lokaliserade där. För en mer ingående beskrivning av intervjuförfarandet se nedanstående 
avsnitt �Intervjuförfarande�.  
 

2.2.1 Intervjuförfarande 
I en fallstudie utgör ofta intervjuer den viktigaste delen i empiriinsamlingen (Gustavsson, 
2004). För att få tillgång till primärdata aktuell för vår undersökning och i syfte att kunna 
svara på våra forskningsfrågor valde vi att utföra ett antal individuella intervjuer. Valet av de 
personer vi bestämde oss för att intervjua grundades på vår uppfattning om vilka personer på 
företaget som bäst var i besittning av den information som kunde hjälpa oss att besvara 
uppsatsens forskningsproblem.  
 
För att undvika vida och alltför omfattande svar strävade vi efter att ställa snävare frågor som 
inte var onödigt avancerade. En del av dem i form av påståenden. Vi uppmuntrade också till 
exemplifiering och försökte upprepa de svar vi fick, därmed eftersträvade vi att på ett retoriskt 
sätt öka tillförlitligheten och validiteten i det insamlade materialet. Personerna vi intervjuat är 
marknadschefer och brand directors, med de positionerna anser vi tillförlitligheten i det 
insamlade materialet öka.  
 
 

2.3 Förkunskap 
Gemensamt för oss, författarna till uppsatsen, är att vi båda är intresserade av mode. Det 
innebär att båda har haft en del förkunskaper gällande den bransch och de företag som 
behandlas i uppsatsen. Vi har också tidigare studerar marknadsföring vilket varit till hjälp för 
utformningen av teoriavsnittet. Det har lett oss in på de områden vi anser vara intressanta 
såsom varumärkesuppbyggande och imageskapande samt konsumentbeteende.  
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2.4 Uppsatsens giltighet/kritisk granskning 
De förkunskaper vi har haft bidrar till vår förförståelse. Vår förförståelse kan vara både ett 
hinder och en tillgång (Gustavsson 2004). Tidigare marknadsföringskunskaper har framförallt 
hjälpt oss vid utformningen av teoridelen och vid vårt urval av tidigare refererad litteratur. 
Vidare har vi uppnått ett bredare underlag för vår teori med hjälp av artiklar och ny litteratur 
på området.  
 
Vi har förkunskaper om alla de företag vi intervjuat vilket medför att vi kommit till 
intervjuerna med en del förutfattade meningar och förväntningar. Vi har inte själva i särskilt 
stor utsträckning kunnat påverka vem på företaget vi fått intervjua utan den vi först varit i 
kontakt med har avgjort det. När vi tog kontakt med företagen bad vi att få tala med 
marknadschefen och i slutändan var det även den personen vi fick träffa.  
 
Under intervjuerna kan den intervjuade ha uppfattat våra frågor på ett felaktigt sätt eller valt 
att inte svara helt ärligt. En del information är även konfidentiell ur konkurrenssynpunkt, 
exempelvis olika strategier företagen använder sig av. Det kan ha lett till att vi inte har fått så 
uttömmande svar vi önskat. Vi valde att inte använda bandspelare under intervjuerna då vi 
trodde att de kunde göra den intervjuade personen hämmad eller obekväm samt att det är 
tidskrävande att bearbeta den typen av material. Vi försökte istället att skriva ner de svar vi 
fick under tiden. Därmed har vi inte riktigt fått med allt som ordagrant sades under intervjun.  
Det undersökta materialet är också begränsat och generaliseringar till en större population kan 
följaktligen inte heller göras.  
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3. Teori  
I följande del  presenteras den teori vi använt oss av vid utformningen av våra frågor och som 
vi också använt oss av för att få en förståelse för området. Den har även legat till grund för 
tolkningen av de svar vi fått vid intervjuerna. 
 

3.1 Varumärket 
Då vår uppsats handlar om olika svenska modeföretags varumärken och de värden de 
förmedlar på andra marknader än den inhemska finner vi det relevant att ge en beskrivning av 
vad ett varumärke egentligen är och varför företag väljer att bygga starka varumärken. 
 
Ett varumärke förmedlar ett budskap för en produkt eller en tjänst i syfte att påverka en 
slutkonsuments beteende i en köpsituation. Det är viktigt att skilja på varumärket och 
företagsidentiteten. Syftet med företagsidentiteten är att förmedla ett budskap i andra 
avseenden, exempelvis vid rekrytering då säljaren är medarbetaren som säljer sin kompetens 
och köparen arbetsgivaren. Varumärket kan till namnet vara detsamma som 
företagsidentiteten och förväxlas därför ofta (Treffner & Gajland, 2001). 
 
Ett företagsnamn kan genom en värdekedja utvecklas från att endast vara ett namn på 
företaget till att slutligen bli ett �trade mark�. Gemensamt för alla stegen i värdekedjan är att 
de förmedlar företagets identitet (Rossling & Hinn, 2001). Man kan se på ett varumärke ur 
olika perspektiv; nationalekonomiskt, politiskt, konstnärligt, juridiskt, reklambyråmässigt och 
företagsekonomiskt (Uggla, 2001). Denna uppsats kommer främst att handla om det 
företagsekonomiska perspektivet, vilket medför att varumärket ses som en strategisk resurs 
och tillgång vilken skall förvaltas eller i värsta fall en skuld som skall avvecklas.  
 

3.2 Varumärkeskapitalet 
Varumärkeskapitalet syftar till att förvalta varumärket så att värde skapas för både 
konsumenten och varumärkesinnehavaren. Detta sker genom att ett antal tillgångar kopplas 
till varumärkets namn i syfte att öka det upplevda värdet av företagets produkter eller tjänster 
hos företagets kunder (Aperia, 2001). Varumärkeskapitalet kan delas in i fem kategorier; 
märkeskännedom, märkeslojalitet, kundupplevd kvalitét, varumärkets övriga associationer 
samt varumärkestillgångar. Dessa kategorier utgör varumärkets kärna (Aaker, 1996).  
 
För att upprätthålla sina konkurrensfördelar bör modeföretagen översätta sina kärnvärden till 
en sammanhängande varumärkesstrategi. Genom att rikta in sig på varumärkesbyggande kan 
modedetaljisterna nå konkurrensfördelar. Värden utöver de funktionella adderas till 
varumärket. Det är ett sätt att särskilja sig från konkurrenterna. Genom att också inrikta sig på 
varumärkesuppbyggandet får varumärket även symbolisk betydelse (Bradson & Evans, 2004). 
 
Varumärkets funktioner kan delas upp i två perspektiv; köparens och säljarens, dessa förenas 
av två faktorer, ekonomiska och psykologiska. Säljaren vill genom att bygga ett starkt 
varumärke få högre intäkter och lägre kostnader på lång sikt medan köparen ser funktionella, 
emotionella och självuttryckande fördelar med ett starkt varumärke. Ett starkt varumärke 
hjälper även konsumenten att snabbt fatta beslut då identifikation är en kognitiv funktion som 
hjälper konsumenten att reducera den psykologiska kostnaden att hitta rätt produkt. Detta 
genom de värden varumärket är laddat med (Uggla, 2001). 
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3.3 Kommunikationsstrategier 
Att utveckla en kommunikationsstrategi är viktigt om företaget ska kunna kommunicera med 
sin målgrupp på ett effektivt sätt. Marknadskommunikationen måste baseras på vilken 
målgrupp företaget vill nå fram till samt vad målet med marknadskommunikationen är (Fill, 
2002). 
 
Det finns tre olika strategier som kan kombineras för att åstadkomma olika typer av 
kommunikationsuppgifter/mål. Pull-strategier går ut på att öka medvetenheten och motivation 
hos målgruppen att efterfråga produkten när de exempelvis går in hos en återförsäljare. 
Business to business kunder uppmuntras att köpa från återförsäljare och distributörer medan 
konsumenter manas att efterfråga produkterna. Kommunikationsflödet syftar alltså till att nå 
slutkunden (Fill, 2002). 
 
Push-strategier siktar på att kommunicera med medlemmarna i distributionskanalen såsom 
återförsäljare och distributörer. Meningen med strategin är att uppmuntra dem att hålla 
företagets produkter på lager och låta dem få hyllplats. Syftet är att knuffa produkten genom 
distributionsledet till slutkunden (Fill, 2002). 
 

3.3.1 Segmentering 
Segmentering syftar till att anpassa ett varumärke efter en specifik grupp konsumenters behov 
och önskemål i syfte att skapa lojala kunder. För att kunna urskilja en specifik grupp 
konsumenter kan man välja att använda exempelvis demografiska faktorer såsom kön, ålder 
eller social klass. Geografiska faktorer kan även användas för segmentering, till exempel var 
man bor och jobbar. Psykologiska faktorer som inriktar sig på hur konsumenten ser på sig 
själv eller vilken livsstil han eller hon har kan likaså användas vid indelningen (Solomon et al, 
2002). 
 
Man kan även utgå från hur en grupp personer agerar, om de är lojala till vissa varumärken 
eller vilka fördelar de strävar efter att uppnå med sina konsumtionsval. Det är dock viktigt att 
välja segment som går att nå med hjälp av marknadsmixen samt att segmentet är tillräckligt 
stort för att vara lönsamt (Solomon et al 2002).  
 
Även modeindustrin tillämpar segmentering för att nå ut till konsumenterna. Klädmärken har 
kommit att fungera som en länk för konsumenterna att använda sig av i avseende att närma 
sig ett för dem önskvärt segment. Detta genom de symboliska värden modevarumärkena 
förmedlar (Bradson & Evans, 2004). 
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3.3.2 Positionering 
Positionering är ett tankesystem som beskriver hur varumärkesinnehavaren gör sig hörd och 
sedd på en överkommunicerad marknad. Positionering bygger på antagandet att konsumenten 
i syfte att förenkla informationsöverflödet han eller hon ständigt utsätts för skapar mentala 
rangordningssystem i hjärnan. Syftet är att hjärnan lättare ska acceptera ny information som 
den kan koppla samman med tidigare lagrad information. �En produkt är ingenting värd om 
den inte är positionerad i konsumenternas medvetande i förhållande till andra produkter�. 
Själva positioneringsprocessen består av fyra frågor; vilken är den specifika fördelen för 
konsumenten? Vem/vilken målgrupp skall produkten tilltala? När, vid vilket tillfälle skall 
produkten användas? Mot vilka andra märken skall företaget positionera sig? Man kan säga 
att ett varumärkes positionering är den del av varumärkets identitet och värdeerbjudande som 
företaget väljer att kommunicera mot den utvalda målgruppen (Aperia 2001). Syftet är att 
förenkla för konsumenterna att känna igen sig och på så vis skapa starka relationer till 
varumärket (Uggla, 2001).  
 
Det är av vikt för ett modevarumärke att ha en klart definierad identitet och personlighet 
(Moore et al, 2000). Mode handlar om och reflekterar en konsuments självbild och önskvärda 
image (Moore et al, 2000; Bradson & Evans, 2004). 
 

3.3.3 Marknadsmixen  
Alla företag måste utveckla en strategi för att kunna konkurrera på marknaden, hur företaget 
vill att kunderna skall uppfatta deras produkter. Till sin hjälp har företaget ett antal redskap. 
Dessa hjälpmedel ingår i den så kallade marknadsmixen bestående av produktens pris, platsen 
den säljs på, själva produkten och aktiviteterna som används för att kommunicera produktens 
egenskaper till marknaden. Alla dessa aktiviteter används för att konkurrera på marknaden då 
de påverkar omvärldens syn på företaget och dess produkter (Kotler, 2001). För att ge en bild 
av vad som skapar ett starkt varumärke är det viktigt att förstå hur man skall använda de 
verktyg i form av marknadsmixen företagen har till förfogande för att positionera varumärket 
i konsumenternas medvetande (Uggla 2001). 
 
Modeföretagen bör använda sig av bilder i reklamkampanjer för att skapa den önskvärda 
positioneringen. Nya trender på modemarknaden pekar på att det är av vikt för modeföretagen 
att, förutom att sälja sina produkter i varuhus, också öppna stora flaggshipstores innan 
produkterna distribueras utanför storstäderna. Detta gör man för att stärka kännedomen till 
varumärket (Moore et al, 2000). 
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3.4 Varför internationalisering? 
En stark ekonomisk boom har under det senaste århundradet drivit fram effektivitet, 
produktivitet och allt mer öppna och oreglerade marknader. En ny global ekonomisk ordning 
börjar grundas på starka ekonomier, teknologiska, industriella, politiska och demografiska 
krafter (Ghauri & Cateora, 2005). 
 
Nedan följer ett antal trender som står ut som de mest dynamiska och de som mest influerar 
den form som internationell affärsverksamhet tar. 
 

- Ömsesidigt beroende mellan världsekonomierna. 
- Expansion av olika frihandelszoner.  
- Ökad tillväxt och välfärd som leder till en eskalerad köpkraft. 
- Stora marknader under utvecklingen såsom Kina, Brasilien, Indien, Malaysia, 

Ryssland, Ungern och Polen. 
- Tillgång till avancerade system för kommunikation och transport tack vare utveckling 

inom informationsteknologi (Ghauri & Cateora, 2005). 
- Kulturell homogenisering. Liknande produkter kan säljas till liknande grupper av 

kunder i nästan varje land i världen.  
- �Worldwide markets� vilka baseras på demografiska likheter på de olika marknaderna, 

exempelvis för att nå segmentet tonåringar, detta är vanligt inom kläd- och 
skobranschen (Hollensen, 2004). 

 
 
Push och pull faktorer anses vara två huvudmotiv till att företag inom detaljhandeln väljer att 
expandera internationellt. Push-faktorerna innebär begränsade möjligheter på 
hemmamarknaden på grund av mättnad, regleringar eller ogynnsamma handelsvillkor. Pull- 
faktorerna betyder att företagen söker möjligheter på andra marknader gynnsamma för deras 
produkter och erbjudande (Moore, Fernie & Burt 2000).  
 
Motiven till internationalisering kan vara antingen av proaktiv eller reaktiv karaktär. Exempel 
på proaktiva motiv är; en unik produkt, skalfördelar eller en entusiastisk ledning. Reaktiva 
incitament kan vara konkurrens, överproduktion eller att företaget får en utländsk order 
(Hollensen, 2004).  
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3.5 Tillvägagångssätt för att nå utländska marknader  
�The establishment chain model� går ut på att internationaliseringen sker gradvis. Det betyder 
att företag stegvis utvecklar sin internationella verksamhet. Först växer företaget på 
hemmamarknaden och expanderar sedan till närliggande utländska marknader. Svårigheten 
med internationaliseringen är avsaknad av kunskap om utländska marknader och rådande 
omständigheter. Det psykiska avståndet, vilket innebär att marknaden anses vara avlägsen på 
grund av psykologiska barriärer tillhör också svårigheterna. Modellen består av fyra olika 
etapper för att expandera utomlands. 
 
- ingen regelbunden export 
- export via representant (agent) 
- försäljning via dotterföretag 
- produktion/tillverkning via dotterföretag 
 
Modellen går ut på att desto mer erfarenhet företaget har av en marknad och ju mer kunskap 
företaget förvärvar desto mer resurser vill företaget engagera sig med grundat på graden av 
kännedom och behovet av kontroll (Ghauri & Cateora 2005). 
 

3.6 Faktorer som påverkar valet av tillvägagångssätt 
Generellt ska det tillvägagångssätt företaget väljer baseras på den förväntade vinst som 
utlandssatsningen kan komma att bidra med. Övriga faktorer som påverkar valet av metod för 
att nå utländska marknader är följande:  
 

3.6.1 Interna faktorer 
Storleken på företaget indikerar hur mycket resurser som finns till förfogande. Även fast små 
och mellanstora företag har önskemål om att ha stor kontroll över sina utlandssatsningar och 
därmed måste binda mycket resurser, är det mer troligt att de använder sig av export i 
avsaknad av dessa. Hur stor erfarenhet företaget har av tidigare internationell verksamhet är 
också en avgörande faktor. Större erfarenhet leder till reducerad osäkerhet och minskade 
kostnader för att finnas på en utländsk marknad. Typen av produkt är av stor betydelse 
eftersom det påverkar produktion, transport och vilken kategori av kanaler som bör användas 
(Hollensen, 2004). 
 
3.6.2 Externa faktorer  
Länder som är sociokulturellt lika varandra är de som tillämpar samma typ av affärskutym, 
har gemensamt eller liknande språk, jämförlig utbildningsnivå och liknande kulturella 
egenskaper. Ju större det upplevda sociokulturella avståndet är mellan hemmamarknaden och 
den utländska, desto större är sannolikheten att företaget föredrar en joint venture strategi 
framför en direktinvestering. Ett stort avstånd innebär att företag prioriterar tillvägagångssätt 
med hög flexibilitet och mindre resurstagande. Utländska marknader är ofta förknippade med 
högre risk än hemmamarknaden. Höga risker medför att företagen väljer ett handlingssätt som 
innebär lågt resursåtagande och hög flexibilitet. Marknadens storlek och tillväxttakt är två 
nyckelparametrar i beslutet. Större marknad och tillväxttakt innebär att företaget sannolikt 
kommer satsa mer resurser för att utveckla marknaden och överväga att etablera ett helägt 
dotterbolag eller deltaga i ett majoritetsägt joint venture (Hollensen, 2004). 
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Den strategi företaget använder sig av för att nå ut med sina produkter påverkas både av de 
interna och externa faktorerna samt önskvärd grad av flexibilitet, kontroll och risk.  
En låg flexibilitet innebär ofta ett dyrare tillvägagångssätt med högre grad av bundna resurser 
som riskeras samt att det är svårt att ändra på kort sikt om exempelvis situationen på 
marknaden förändras. Graden av kontroll sammankopplas ofta med vilken mängd resurser 
som satsats. Strategier vilka innebär att en mindre mängd kapital investeras betyder att 
företaget har väldigt liten eller ingen kontroll alls över under vilka omständigheter företagets 
produkter marknadsförs. Ju mer resurser som investeras desto högre grad av kontroll kan 
uppnås. Beslutsfattarens riskbenägenhet påverkar också valet av strategi. Risker förknippade 
med andra marknader kan exempelvis vara svårigheter att finna en passande distributör, 
annorlunda preferenser eller andra regler och lagar (Hollensen, 2004). 
 

3.7 Export, Intermediate och hierarchical modes 
Det finns enligt Hollensen tre olika typer av strategier, export modes, intermediate modes och 
hierarchical modes. Dessa sammanfattas i nedanstående figur: 
 
Export modes            100% förlängning  
    Låg kontroll och risk, hög flexibilitet. 
 
Intermediate modes   Delat ägarskap samt kontroll och risk.   
    
 
Hierarchical modes   100% Internationalisering 
    Hög kontroll och risk, låg flexibilitet. 
 
 
 
(Hollensen, 2004) 
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3.7.1 Export modes 
Denna metod går ut på att företaget framförallt använder sig av direkt eller indirekt export via 
agenter eller distributörer. Majoriteten av eller samtliga delar av företagets värdekedja 
kontrolleras av företaget och är belägna i hemlandet eller i ett tredje land. Export används ofta 
i den initiala utlandssatsningen som gradvis mer och mer även övergår till utlandsbaserad 
verksamhet. Genom att samla produktion på ett och samma ställe kan företaget uppnå 
skalfördelar (Hollensen, 2004). 
 
Indirekt export medför att företaget använder sig av en agent vilken representerar utländska 
köpare men är verksam i det egna landet. Med direkt export använder företaget en agent eller 
distributör lokaliserad på den utländska marknaden (Hollensen, 2004). 
 
 
 Fördelar Nackdelar 
Indirekt export Minimalt med investeringar 

krävs. 
Ingen kontroll över 
marknadsföringsmixen, 
förutom över produkten. 

 Liten risk. Någon i distributionskedjan 
kan lägga på kostnader. 

 Ingen erfarenhet avexport 
krävs. 

 

Direkt export Tillgång till lokal erfarenhet 
över marknaden 

Kulturella olikheter kan leda 
till kommunikationsproblem. 

 Större kontroll över 
marknadsföringsmixen 
(agent) 

Liten kontroll över 
prissättning på grund av 
avgifter. 

  En del investeringar i 
säljorganisationer kan krävas. 

 
(Hollensen, 2004) 
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3.7.2 Intermediate modes (kontrakt) 
Intermediate modes skiljer sig från export först och främst för att fler delar av värdekedjans 
olika aktiviteter är belägna på den utländska markanden. Det finns olika varianter av 
tillvägagångssättet såsom licensiering och franchising (Hollensen, 2004). 

 
Licensiering medför att företaget låter en licenstagare använda något av värde, det kan 
exempelvis vara användandet av ett varumärke, ett patent eller teknisk rådgivning. 
Franchising är en marknadsorienterad metod som går ut på att franchisetagaren via kontrakt 
genomför ett redan utarbetat affärskoncept. Franchisetagaren får tillgång till ett helt paket av 
varumärke, design, know-how och patent (Hollensen, 2004). 
 
  
 Fördelar Nackdelar 
Lisenciering Kräver liten 

kapitalinvestering. 
Lisencetagaren kan ha 
bristfälliga kunskaper i 
marknadsföring och 
management. 

 Kan öka intäkter på redan 
utvecklade produkter. 

Avsaknad av kontroll 

 Ett eventuellt inträde till 
marknader som annars skulle 
vara stängda på grund av 
höga skatter och 
importkvoter. 

Svårt att kontrollera 
kvalitéten på produkterna 
tillverkade under 
lisencegivarens varumärke. 

Franchising Större kontrollgrad än vid 
lisenciering. 

Kan vara svårt att hitta en 
kompetent franchisetagare. 

 Låg risk/kostnadsmetod  Avsaknad av kvalitéts och 
verksamhets kontroll 

 Franchisetagaren kan ha lokal 
kännedom. 
 

Varumärkesimagen kan 
skadas om franchisetagaren   
vanvårdar varumärket. 

 Skalfördelar inom 
marknadsföring kan uppnås. 

 

 
(Hollensen, 2004)
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3.7.3 Hierarchical modes (investering) 
Med denna metod har företaget fullt ägarskap och kontroll över utlandsaktiviteterna.  
Säljstyrka som arbetar från hemlandet: Företaget låter den egna säljstyrkan baserad i 
hemlandet sköta säljaktiviteterna även utomlands. Filial, försäljningsdotterbolag: Genom att 
öppna en filial eller ett dotterbolag som sysslar med försäljning flyttas företagets 
säljaktiviteter utomlands och finns representerade lokalt. Med regionala huvudkontor/center 
lokaliseras ytterliggare delar av värdekedjans funktioner till olika regioner. Genom det kan 
företaget konkurrera effektivt mot regional och lokal konkurrens och på samma gång möta 
lokala behov. Fler varianter av tillvägagångssättet är att starta upp helägda dotterbolag eller 
förvärva ett redan befintligt bolag (Hollensen, 2004). 
 
 
 
 Fördelar  Nackdelar 
Säljstyrka som arbetar från 
hemlandet 

En högre kontroll över 
säljaktiviteterna kan uppnås. 

Höga kostnader relaterade till 
resorna. 

Filial/försäljningsbolag Fullständig kontroll över 
verksamheten. 

Höga investeringskostnader. 

 Kan reducera 
transportkostnader, skatter 
och tullavgifter om 
produktionen sker lokalt. 

Minskad flexibilitet, det är en 
omfattande process att flytta 
till flytta verksamheten om 
denna ej är framgångsrik.  

  Kan innebära höga risker av 
ekonomisk, politisk, samt 
marknadsmässig karaktär.  

Regionala 
huvudkontor/center 

Resurser och personal kan 
flyttas till de områden där 
deras kompetens behövs. 

Eventuellt ökad byråkrati. 

  Kommunikationen mellan 
kontoren ka misslyckas.  

Förvärv Snabb tillgång till 
marknaden, 
distributionskanaler, 
lokalkännedom, kontakter, 
försäljningsstyrka, ett 
etablerat varumärke och 
rykte. 

Ofta dyrt och riskfyllt. 

Starta upp ett eget bolag Möjlihet att bygg upp en 
verksamhet av det optimala 
formatet. 

Höga investeringskostnader 

  Långsamt och tidskrävande 
tillvägagångssätt. 

 
(Hollensen, 2004) 
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3.8 Nationell vs internationell marknadsföring 
Internationell marknadsföring skiljer sig från nationell i det avseendet att 
marknadsföringsaktiviteterna inte endast sker i ett och samma land. Målet med, koncepten för 
hur och genom vilka strategier en marknadsförare arbetar är i princip desamma oavsett var i 
världen man gör affärer. Den internationella marknadsförarens utmaning består av de okända 
miljöer och den högre grad av osäkerhet som ofta är förknippad med nya internationella 
marknader. Det gäller att på ett framgångsrikt sätt lyckas kombinera kontrollerbara delar av 
marknadsföringsbesluten (produkt, pris, plats och distribution) inom ramen för de 
okontrollerbara i form av en ny marknadsplats och miljö. Problematiken förknippad med olika 
miljöer och kulturer är den internationella marknadsförarens primära svårighet (Ghauri & 
Cateora 2005). 
 
Den centrala uppgiften för en marknadsföringsavdelning är att besluta genom vilken 
internationell strategi företaget ska nå sina mål. Den internationella inriktningen kan ske 
genom något av följande operationaliseringskoncept.  
 

1. Domestic market extension concept, utländska marknader är endast en förlängning av 
den nationella och den nationella marknadsföringsmixen tillämpas som den är även 
internationellt. 

2. Multidomestic market concept, varje land är kulturellt unikt och 
marknadsföringsmixen anpassas till ländernas specifika marknad. 

3. Global market concept, världen är marknaden, en standardiserad marknadsförings- 
strategi utvecklas för flera länder, endast marknadsföringsmixen anpassas om så är 
nödvändigt (Ghauri & Cateora, 2005). 

 

3.9 Global vs international marknadsföringsmanagement  
Skillnaden mellan global och internationell marknadsföring är framförallt inriktningen. 
Global marknadsföring ser världen som en marknad och baseras på att identifiera och fånga 
tvärkulturella likheter, homogena marknadssegment som sträcker sig över länders gränser. 
Internationell marknadsföring grundar sig på tvärkulturella olikheter och utgår ifrån att varje 
främmande marknad kräver sin egen kulturellt anpassade marknadsföringsstrategi. 
 
Det finns flera fördelar med en globaliserad och standardiserad marknadsföringsmix. 
Skalfördelar när det gäller både produktion och marknadsföring. Utbyte av know-how och 
erfarenheter över de olika marknaderna genom förbättrad koordination och integration av 
marknadsföringsaktiviteterna. Den viktigaste fördelen med global marknadsföring är en 
likartad internationell image. Att varumärken är kända globalt underlättar också 
produktintroduktioner och företagets reklam blir mer effektiv (Ghauri & Cateora, 2005). 
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3.10 Internationell reklam 
Reklam, sales promotion, personlig försäljning och PR är alla olika delar av 
marknadsföringsmixen. Reklam är den del av marknadsföringsmixen som kanske främst 
påverkas av de kulturella olikheter som finns på olika länders marknader. Konsumenter 
påverkas av reklamen utifrån deras specifika kultur, stil, känslor, värderingar, attityder och 
uppfattningar. Då reklamen ofta appellerar till eller är uppbyggd kring dessa olika områden, är 
det viktigt att den anpassas för att vara effektiv. Att förlika sig med den unika kulturen är en 
av utmaningarna som möter den internationella marknadsföraren.(Ghauri & Cateora, 2005) 
Hård konkurrens om världens marknader och mer och mer medvetna konsumenter innebär ett 
behov av mer avancerade reklamstrategier. Önskemålet om att vara ett känt företag eller 
uppnå en image har bidragit till att företag söker större kontroll och effektivitet men utan att 
offra den lokala mottagligheten. Den lokala mottagligheten betyder att företag modifierar sina 
produkter och strategier till lokala behov och önskemål. Företaget måste göra en avvägning 
mellan anpassning och standardisering av marknadsföringsmixen. (Ghauri & Cateora, 2005)   
 

3.11 De huvudsakliga faktorerna för och emot anpassning 
 
För standardisering     

- Skalfördelar kan uppnås när det gäller utveckling, produktion och marknadsföring. 
- Sammanfallande/homogena behov och preferenser. 
- Global konkurrens. 
- Konkurrenterna använder ett standardiserat koncept (Hollensen, 2004). 

 
Mot standardisering 

- Lokal konkurrens. 
- Varierande preferenser och behov. 
- Konkurrenterna använder ett anpassat system (Hollensen, 2004). 

 

3.12 Kulturella faktorer 
Då alla länder har sin egen kultur och sina egna traditioner måste företag med ambitionen att 
lansera sina produkter i andra länder undersöka konsumenternas konsumtionsmönster för att 
kunna utveckla en marknadsföringsplan. Detta är viktigt då ett lands kultur påverkar 
befolkningens agerande på marknaden. Även sättet att göra affärer varierar från land till land 
vilket gör det nödvändigt för företagets representanter att undersöka  vilka normer och 
värderingar som gäller i det land där man önskar göra affärer (Kotler, 2001).  
 
Nobukaza Azuma och John Fernie tar i artikeln �Fashion in the globalized world and the role 
of virtual networks in intrinsic fashion design� (2003) upp att mode är en av de viktigaste 
konstformerna i en civilisation. Mode reflekterar stora kulturer från förr samt illustrerar 
karaktärsdrag i individuella samhällen över århundraden. 
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4. Empiri 
I empiridelen börjar vi med att presentera de företag vi har intervjuat. Sedan följer en 
sammanfattning av de svar vi fått på intervjufrågorna. Intervjuerna och frågorna finns i 
fullständigt skick som bilaga 1.  
 

4.1 Presentation av företagen 
Presentationen av företagen är baserad på information som hämtats från respektive företags 
hemsida samt hur de själva presenterat sig i samband med intervjuerna.  
 
Odd Molly  
År 2002 grundade Per Holknekt och Karin Jimfelt-Ghatan Odd Molly. Affärsidén är att göra 
kläder till unga självständiga kvinnor och varje kollektion har sitt eget tema och signatur. 
Företaget har vunnit en rad prestigefulla priser för sin design och marknadsföring.  
Målet är att kläderna ska interagera med varumärkesplattformen; att signalera mjuka 
kvalitativa värden. 
 
Idag säljs Odd Molly i 550 noga utvalda butiker i 18 läder (www.oddmolly.com).  
 
Björn Borg 
Sedan 1997 förvaltas varumärket Björn Borg av WBM business group vars affärsidé är att 
utveckla och exploatera varumärket Björn Borg på den internationella modemarknaden. 
Varumärket innefattar produktkategorierna kläder, skor, väskor, glasögon samt parfymer. 
Dessa produkter säljs idag på sju marknader i Europa. WBM har för avsikt att varumärket ska 
karaktäriseras av kvalitétsprodukter med en kreativ och innovativ design som influeras av det 
sportiga arv som Björn Borg som person förmedlar (www.bjornborg.se). 
 
Boomerang 
Boomerang grundades 1976 av två entreprenörer med affärsidén att �producera bra killkläder 
med kvalitet�. (www.boomerang.se). Idag finns även en tjejkollektion. Rättesnöret som idag 
ska genomsyra allt från butiker till kläder är �Scandinavian Preppy�.  
 
Boomerangs kläder återfinns i 150 butiker i Sverige varav 12 är egna och resten drivs i 
franchiseform. Boomerang finns även representerat i Danmark, Finland, Norge, Österrike 
samt i Beneluxländerna. Delvis bedrivs butikerna i franchiseform (www.boomerang.se). 
 
Gant 
Varumärket Gant grundades av Bernard Gant 1941, 1980 fick ett svenskt företag, Pyramid 
Sportswear licens att tillverka en kollektion under varumärket Gant i Sverige och senare över 
hela världen förutom i USA. 1999 köper det svenska teamet varumärket med målet att göra 
det till ett �global premium brand�. Gant ser sig själva som ett �global premium lifestyle 
brand� för både män och kvinnor. Värderingarna grundas på det amerikanska arvet. Gant 
återfinns idag i 67 länder genom 220 Gant butiker och noga utvalda återförsäljare 
(www.gant.com). 
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Exportrådet 
Exportrådet fungerar som en resurs för alla företag som vill göra affärer internationellt. De har 
en lång erfarenhet av affärsutveckling på andra marknader, har över 400 anställda och är 
lokaliserade i 40 länder. Ägare är Staten och Näringslivet. Exportrådet erbjuder företag hjälp 
med att ta fram renodlade affärs och handlingsplaner vid lanseringar på specifika marknader 
och kan även hjälpa till med att etablera och marknadsföra företags produkter 
(www.swedishtrade.se). 
 

4.2 Sammanställning av intervjuerna 
 
4.2.1 Generella skäl till att företagen expanderat internationellt 
I allmänhet kan man konstatera att den svenska markanden är för liten för de svenska 
modeföretagen som valt att satsa på en egen stil och därför är lite mera nischade mot speciella 
segment. Även Gant som är det största modeföretaget vi varit i kontakt med anser att den 
svenska marknaden är för liten. Detta trots att de riktar sig mot en bredare målgrupp än de 
andra vi intervjuat. Annika Sjöstrand på Exportrådet anser även hon att den svenska 
marknaden begränsar företagens ambitioner att växa.  
 
Per Holknekt på Odd Molly anser att man är för sårbar om man �bara� jobbar på den svenska 
marknaden men att många svenska modemänniskor inte är renodlade affärsmän utan helt 
enkelt är ute efter att vinna respekt genom att ge sig in på nya marknader. Att sprida sina 
risker är även en av anledningarna till varför Gant ständigt söker nya marknader att etablera 
sig på. Denna strategi har lett till att företaget aldrig visat ett negativt resultat trots att det 
händer att enskilda länder ibland går med förlust.  
 
På Björn Borg anser Jimmy Johansson att det är de större företagen såsom HM som banat 
vägen för de mindre att våga ge sig in på nya marknader, vilket därmed skapat en trend som 
många hakar på. Denna syn delas av Stig Johansson på Boomerang som menar att de större 
företagen fungerar som en inspirationskälla för de mindre. Jimmy Johansson anser också att 
den svenska marknaden är för liten och att länderna i Europa har kommit varandra närmare. 
Han tror också att nästa stora steg för svensk modeexport kommer att vara USA. På 
Boomerang tror man att många små modeföretag väljer att expandera internationellt av den 
orsaken att svenskt mode fått uppmärksamhet i media på grund av att den svenska designen 
vilken kan användas som ett konkurrensmedel på den internationella marknaden.  
 
Annika Sjöstrand nämner även de kontakter som knyts vid internationella mässor, likaså Per 
Holknekt talar om internationella nätverk som knyts på de internationella modemässorna.  
 
4.2.2 Typiska segment/målgrupper? 
Vid frågan, vilket det typiska segmentet/målgruppen är som företagen riktar sig till, skiljer sig 
svaren åt men gemensamt var dock att alla företagen hade en tydligt definierad målgrupp mot 
vilken man riktar sin marknadsföring och sina produkter.  
 
Per Holknekt diskuterar hur unga tjejer vill vara lite äldre och äldre tjejer gärna vill vara lite 
yngre. Han talar om att målgruppen för Odd Molly är de som vågar vara lite mer individuella 
och uppskattar den kreativa designen i kläderna. I och med detta är målgruppen de som 
attraheras av den livsstil varumärket representerar.  
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Jimmy Johansson berättar att Björn Borg satsar på att attrahera konsumenter som befinner sig 
mentalt mellan tjugo och trettio. Företaget har också målet att uppfattas som ett unisexmärke i 
det övre mellanprissegmentet.  
 
Boomerang satsar både på stilen och målgruppen, och riktar sig mot konsumenter som gillar 
värderingarna i det som uppfattas som �det typiskt svenska�.  Stig Johansson anser att denna 
målgrupp står att finna runt om på hela jorden och bortser från demografi vid utförandet av 
sin marknadsföring. Scandinavian Preppy är det som ska speglas i företagets kollektioner. 
 
Gant har önskemål om att uppfattas som �ageless� men uppskattar att målgruppen är i 30 
årsåldern, reser mycket, söker kvalitét och anser att det är viktigt att alltid vara välklädd såväl 
på jobbet som på fritiden. På samma vis som för Boomerang är det preppy stilen som är 
dominerande i deras kollektioner dock med utgångspunkt i den Amerikanska stilen.  
 
4.2.3 Värden företagen förmedlar? 
De ovan diskuterade segmenten/målgrupperna antas alla attraheras av de värden som 
företagen förmedlar. Odd Molly vill skapa värden som är kvalitativa och mjuka. Det som 
förenar kvinnor - inte skiljer dem åt. De riktar sig till personer med en specifik livsstil oavsett 
ålder. Kärnvärdena Björn Borg önskar förmedla är; sport, stylish, sexy och comfortable, samt 
Swedish sport. Swedish representerar de svenska värderingarna, designen och modet. Sport 
ska representera profilen Björn Borg och att det är mode med sportinriktning. Boomerang har 
målet att �Scandinavian Preppy�, den uppdaterade klassiska svenska känslan ska finnas i allt 
från butiker, reklam, personalmöten till kollektioner. Gant avser att förmedla värden som 
kvalitét och stil.  
 
4.2.4 Hur företagen har valt att arbeta för att bygga upp värde kring deras varumärken 
Per Holknekt på Odd Molly beskriver hur deras kläder ska interagera med 
varumärkesplattformen. Kläderna ska kommunicera de mjuka värden företaget arbetar med.  
Det branschbrus som uppstår när ett företag går bra tror han också har hjälpt till att bygga upp 
värde kring varumärket. De väljer själva vilka som får sälja deras kläder och med varje plagg 
medföljer en för kollektionen speciell pamflett. 
 
För Björn Borg är marknadsföringen centralt styrd, de bygger sina kampanjer mycket på 
bildspråk. Använder de celebrityendorsement är det Björn Borg som gäller. Värdena sporty, 
stylish, sexy och comfortable skall speglas bland annat genom deras butiksmiljöer. 
 
Stig Johansson på Boomerang berättar att de från Sverige förser butikerna med den för 
varumärket specifika inredningen och reklam. Boomerangs butiker är belägna på de stora 
shoppinggatorna och de har även en flaggshipstore i Wien.  
 
Även Gants markandsföring styrs centralt, all reklam och samtliga bilder är desamma över 
hela jorden även om varje land för sig sköter sin egen marknadskommunikation. 
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4.2.5 Varför företagen har etablerat sig internationellt 
Per Holknekt på Odd Molly talar om den volym ett klädföretag måste komma upp i. För att 
produktionen skall vara lönsam måste man även sikta utomlands. Det är också viktigt för att 
behålla den kreativa höjden.  
 
Jimmy Johansson på Björn Borg svarar att eftersom de är starka, speciellt inom området 
underkläder är det naturligt för dem att växa. Även aktieägarna driver på att företaget ska 
expandera. 
 
Stig Johansson på Boomerang diskuterar hur de är selektiva och arbetar mot en viss kategori 
av personer, därför är Sverige för litet. Individer i Stockholm liknar exempelvis mer individer 
i Köpenhamn än i Mora.  
 
I Gants fall (som i grunden var ett amerikanskt varumärke) ansåg de svenska grundarna att 
konceptet skulle fungera i Europa. De använde därför Sverige som en testmarknad för att 
ytterligare utveckla konceptet. Sedan lanserade de sina kläder på ett stort antal marknader i 
Europa.  
 
4.2.6 Hur företagen gått tillväga för att etablera sig internationellt 
På Odd Molly berättar Per Holknekt att de jobbar med att försöka skapa attraktion istället för 
push. De arbetar med agenter på de olika marknaderna, jobbar business to business, har än så 
länge inga egna butiker men det kommer. 
 
Björn Borg arbetar med licenstagare av varumärket och egna konceptbutiker. Företaget är 
uppbyggt genom nätverk och jobbar med produktbolag. Vi frågade om de såg någon risk med 
att jobba med andra företag som licenstagare men de såg fler fördelar med samarbetet än 
nackdelar. De avser att jobba för att alla olika medarbetare ska dela samma entusiasm och 
engagemang. Boomerang och Gant arbetar med egna butiker, importörer och i franchiseform. 
 
Annika Sjöstrand på Exportrådet säger att det är en resursfråga huruvida modeföretagen 
bestämmer sig för att öppna en butik eller att franchisa, många väljer att öppna en 
flaggshipstore när de redan etablerat sig på en marknad. Hon pekar även på vikten av att välja 
rätt butiker att sälja sina kläder i och på vilka mässor företagen vill synas. Det är faktorer som 
i stor utsträckning påverkar konsumenternas uppfattning om varumärket.  
 
4.2.7 Vilka marknader företagen valt 
När vi frågade Per Holknekt på Odd Molly om detta svarar han att de inte har ett behov av att 
vara ett svensk varumärke i världen utan nomadiskt i världen. Marknaden i Europa är enklare 
administrativt eftersom det där inte förekommer tullavgifter. Han anser att varumärkets 
kärnvärden har anammats överallt. 
 
På samma fråga svarar Jimmy Johansson på Björn Borg att marknaderna de är etablerade på 
liknar varandra och att han anser varumärkets status vara densamma överallt.  
 
De marknader Boomernag finns på liknar också varandra. Exempelvis om man ser till 
klimatet samt att återigen, personer i Stockholm påminner mycket om personer i Köpenhamn.  
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Gant gör stora kollektioner och kan därför anpassa dem till väderförhållandena runt om på 
jorden. Detta samt att de inte riktar sig till en så trendkänslig målgrupp har gjort, anser Eva 
Boding, att Gant har lyckats etablera sig i länder vars kulturer och klimatförhållanden skiljer 
sig åt. 
 
Man kan enligt Annika Sjöstrand tydligt se vilka länder svenska modeföretag främst väljer att 
expandera till. Länder i Nordeuropa som Holland, Belgien och Tyskland. Kulturerna och 
klimatet i dessa länder påminner mycket om Sverige. Även konsumenternas klädstorlekar på 
dessa marknader är likartade de svenska.  
 
4.2.8 Anpassas marknadsföringsmixen? 
Odd Molly tillämpar samma strategi internationellt, det som kan behöva anpassas är mer av 
administrativ karaktär, exempelvis storlekar och sättet att paketera på. Jimmy Johansson på 
Björn Borg berättar att marknadsföringen är densamma i alla länder, kampanjerna utformas 
centralt och implementeras sedan i de olika länderna. 
 
Stig Johansson på Boomerang säger att de tror på samma koncept vid lansering på andra 
marknader och att det är viktigt att behålla grundtanken och konceptet. Man måste behålla den 
trovärdiga historien för att bygga lojalitet.    
 
Även Gant använder sig av samma marknadsföringsmix över hela värden. Produkterna, 
marknadsföringen och framförallt deras storekoncept ska vara detsamma i vilket land man än 
befinner sig. Eva Boding på Gant anser att konsekvenserna av kommunikationen är viktig och 
att konsumenterna alltid skall veta att det är Gant som är avsändaren.  
 
Annika Sjöstrand säger att modeföretagen bör anpassa sig efter ett lands rådande 
marknadsförutsättningar men dock inte genom att ändra på företagets kärnvärden. Dessa skall 
användas för att sända ut de värden som gör företagets varumärke unikt. Därför är det viktigt 
att behålla kontrollen över varumärket så att det inte förlorar sin image.  
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5. Analys 
Nedan följer vår analys. Den är baserad på den information vi inhämtat genom utförandet av 
vår empiridel. Svaren vi fick tolkar vi nedan utifrån vår teori. 
För att få en bättre överblick och för att lättare sätta oss in i analysen har vi valt att 
presentera den med hjälp av ett antal frågor. Vi anser att dessa representerar och täcker upp 
valt problemområde och syfte.  
 

5.1 Utgångspunkt 
Förmedlar modeföretagen genom sina varumärken olika värden beroende på vilken marknad  
de befinner sig på, uppfattas varumärket likadant av konsumenter inom samma målgrupper på 
olika marknader? Vi vill också ta reda på om företagen bör överföra de värden varumärkena 
står för på hemmamarknaden till andra marknader. Om så är fallet, hur överförs dessa värden? 
Hur arbetar de företagen vi varit i kontakt med för att överleva på marknader där många andra 
misslyckas med att uppnå lönsamhet? 
 

5.2 Varför internationalisering? 
Vi har behandlat olika orsaker till vad som får företagen att expandera utomlands. Att satsa på 
den internationella marknaden grundas huvudsakligen på önskan om att företaget ska växa 
och därmed uppnå ökad lönsamhet. Det har också blivit enklare och smidigare att nå ut till 
den internationella marknaden med hjälp av utvecklingen inom teknologi och 
informationsteknologi. Handelshinder har tagits bort och handelsorganisationer har bildats 
som skapat friheten att exportera varor och tjänster fritt inom EU.  
 
De svenska modeföretagen vi varit i kontakt med uppger att deras möjligheter i Sverige är 
begränsade, då de riktar sig till relativt små segment/målgrupper. De ser däremot möjligheter 
till tillväxt genom att satsa på att nå ut till andra marknader. Detta förenligt med innehållet i 
Push och Pull teorin (Moore, Fernie & Burt 2000). Modeföretagens motiv är därmed både av 
proaktiv och reaktiv karaktär. Reaktiva då den svenska marknaden anses begränsad och för 
liten, proaktiva då modeföretagens ledning på ett entusiastiskt sätt ser potential i 
utlandsexpansionerna (Hollensen, 2004). Företagens koncept och produkter har visat sig 
attrahera konsumenter på andra marknader och därmed ökat möjligheterna att kunna sälja 
större volymer.    
 
De svenska modeföretagen vi varit i kontakt med anger framförallt att den svenska marknaden 
är för liten. Då modeföretagen arbetar med kvalitativa mjuka värden och friheten att vara 
kreativ ligger i volymen kläder företaget kan sälja enligt Per Holknekt på Odd Molly. Han 
talar också om hur möjligheten att välja återförsäljare har ökat med tillväxten av företaget 
vilket är positivt för kreativiteten hos företagets designers. Viktigt är här att belysa de risker 
som tillväxt för med sig. I och med att företagen växer blir det svårare att kunna ha kontroll 
över allt från produktion och tillverkning till försäljning, då expansionen ofta sker genom 
agenter, franchising och licensavtal. (Hollensen, 2004). Om modeföretagen endast var 
etablerade i Sverige skulle kollektionerna till stor del endast bestå av mössor och t-shirts 
enligt Per Holknekt på Odd Molly. Detta eftersom de då skulle vara tvungna att anpassa sina 
kollektioner för att tilltala en bredare publik och därmed sälja den kvantitet som behövs för att 
vara lönsamma. Företagens varumärken skulle därmed bryta mot de värden de ursprungligen 
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förmedlade och därmed förlora sin identitet och till följd därav eventuellt även sina lojala 
kunder (Solomon et al 2002).  
 
I och med expansionen av frihandelszoner (Ghauri & Cateora, 2005) har länderna i Europa 
kommit närmare varandra vilket ökar företags benägenhet att expandera utomlands. Annika 
Sjöstrand på Exportrådet talar om de modemässor som äger rum (på andra platser än i 
Sverige) och att de internationella kontakter modeföretagen knyter där är av betydelse för de 
svenska modeföretagens internationella etableringar. Dessa kontaktnät nämner också både 
Jimmy Johansson på Björn Borg och Per Holknekt från Odd Molly. De anser att det har varit 
en stor tillgång och hjälp för företagen att komma i kontakt med lämpliga återförsäljare 
utomlands. Stig Johansson på Boomerang nämner att många företag har uppmärksammats för 
sin design i media på andra marknader, vilket företagen kan använda som konkurrensmedel 
internationellt.  
 
Modeföretagens beteenden kan kopplas till den kulturella homogenisering och de �World 
Wide Markets� Hollensen skriver om. Detta märktes tydligt då vi ställde frågan kring 
företagens segmentering och vilken målgrupp de riktar sig till. Odd Molly förmedlar mer 
kvalitativa än kvantitativa värden. Att må bra, sådana mjuka värden. De värden som förenar 
kvinnor, inte skiljer dem åt. Dessa kvinnor finns överallt i världen. Samma sak gäller för 
Boomerang och Gant, de som attraheras av Scandinavian eller American Preppy stilen, de 
värderingar varumärkena förmedlar genom butiksinredning, kläderna och möten med kunden 
är deras målgrupp. Befolkningen i exempelvis Stockholm och Köpenhamn kan ha mer 
gemensamt och dela samma typ av värderingar än om man jämför invånarna i Stockholm och 
en mindre småstad på landsbygden.  
 
Klädmärkena fungerar som en länk för människor att närma sig det för dem önskvärda 
segmentet/målgruppen (Bradson & Evans, 2004). Genom att bära ett specifikt varumärke 
kommunicerar man sina egna värderingar och sin egen identitet. Såsom exempelvis att vara 
Scandinavian eller American Preppy. Via att lära sig vilka livsstil som attraherar konsumenter 
på en specifik marknad kan företagen därför urskilja den önskvärda målgruppen även på 
andra marknader och därmed på ett effektivt sätt kommunicera med denna. Vilket är väl 
förankrat i segmenteringsteorin (Solomon et al, 2002). 
 
En annan viktig anledning till varför företag väljer att expandera internationellt är att de 
önskar sprida sina risker, detta då företagen inte vill vara beroende av situationen på en 
specifik marknad. Denna strategi har enligt Eva Boding på Gant lett till att företaget aldrig 
visat ett negativt resultat. En åsikt som delas av Per Holknekt på Odd Molly. Själva 
internationaliseringsprocessen i sig innebär en mängd risker, såsom kulturella olikheter, tullar, 
andra regelsystem, hitta rätt distributör, annorlunda preferenser och storlekar. (Hollensen, 
2004). Fördelarna med att försöka sprida sina risker kan därför anses vara större än riskerna 
det i sig medför.   
 
Varför svenska modeföretag väljer att etablera sig internationellt grundas dels på att den 
svenska marknaden är för liten, samt att länderna i Europa har kommit närmare varandra. Det 
är också ett sätt för företagen att sprida sina risker genom att inte endast vara beroende av en 
marknad.  
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5.3 Adaption eller inte? 
Vissa författare anser att när internationella strategier initieras bör modedetaljisterna 
reflektera kring överensstämmelsen mellan produktsortiment och varumärkesimage med 
rådande kultur och förhållanden på de nya marknaderna. Produkt och varumärkesprofil bör 
ändras och anpassas till rådande marknadsförhållanden. Även den marknadskommunikation 
som används bör revideras (Wigley, Moore och Birtwistle, 2005). Vi har försökt ta reda på 
om detta gäller för de svenska modeföretagen vi varit i kontakt med. Alla företag som har 
beslutat sig för en internationell expansion måste ta ställning till hur de ska utforma sin 
strategi. Skall de erbjuda samma produkter och skall de välja att använda sig av samma 
varumärkesprofil såväl nationellt som internationellt, eller skall de anpassa sitt erbjudande 
och sin marknadskommunikation efter aktuella omständigheter?  
 
Varumärkesidentiteten är företagens främsta konkurrensverktyg då imagen är det som till stor 
del skiljer företagen från dess konkurrenter. Den är ett sätt att positionera varumärket i 
förhållande till andra varumärken och produkter (Aperia, 2001). Varumärket skall också 
underlätta för kunderna i identifieringsprocessen. Om värdena förändras skulle det kunna leda 
till att konsumenterna blir förvirrade och varumärket skulle inte längre underlätta för 
kunderna i identifieringsprocessen (Uggla, 2001). Hur varumärket exponeras kan dock skada 
företagens globala image (Hollensen, 2004). För att bevara varumärkesidentiteten måste 
därför företagen bibehålla en viss grad av kontroll så att inte den globala varumärkesimagen 
skall skadas.  
 
Samtliga företag vi varit i kontakt med nämner att det finns homogena behov och preferenser 
som sträcker sig över marknaderna vilket är en anledning till en standardiserad strategi. 
Ghauri & Cateora 2005, skriver om den internationella reklamen och hur människors kultur, 
stil och värderingar påverkar deras uppfattning om reklam. De anser därför att reklamen 
måste anpassas för att vara effektiv. Även Wigley, Moore och Birtwistle, 2005 anser att 
produkt, varumärkesprofil och marknadskommunikation bör anpassas. Man kan här urskilja 
en avvikelse från vad som sägs i teorin angående standardiserande strategier samt anpassning, 
då  det är den gemensamma stilen och de delade värderingarna hos företagens konsumenter 
som, oavsett var de befinner sig, fungerar som en gemensam nämnare för dem som köper 
modeföretagens produkter.  
 
Modeföretagen tillämpar en mer global marknadsföring än internationell. De fångar just de 
�tvärkulturella� likheter och homogena marknadssegment som sträcker sig över länders 
gränser, marknadsföringen grundar sig inte på de �tvärkulturella� olikheter som kännetecknar 
olika marknader (Ghauri & Cateora, 2005). Varumärkesprofilen är därför en framträdande 
anledning  till varför modeföretag väljer att expandera internationellt då de istället utnyttjar de 
tvärkulturella likheter som går att urskilja globalt.  
 
Annika Sjöstrand på Exportrådet anser att det vore destruktivt för ett företag av den typen vi 
valt att undersöka att ändra sin image och sina produkter på andra marknader då den hårda 
konkurrensen gör att de bör satsa på vad som gör dessa unika. Genom att fokusera på vad som 
gör företagen unika kan de synas på en överkommunicerad marknad (Aperia, 2001). Att 
anpassa sig skulle därmed innebära att företagen positionerade sig annorlunda på olika 
marknader vilket skulle resultera i en icke konsekvent varumärkesimage samt att det som gör 
företagen originella skulle förloras.  
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5.4 Kan varumärkesimagen överföras till marknader med andra förutsättningar?  
När beslutet är taget att en internationell etablering skall ske måste företagen försöka avgöra 
om deras image skall se likadan ut på de tilltänkta nya marknaderna, och sedan om det går att 
överföra den image som är kopplad till företaget och dess produkter. Det vill säga hur deras 
marknadskommunikation skall se ut, huruvida hänsyn skall tas till den problematik som är 
förknippad med internationell marknadsföring i form av exempelvis nya miljöer och kulturer 
(Ghauri & Cateora 2005).  
 
Skillnaderna på de olika marknaderna har minskat i och med expansionen av frihandelszoner, 
homogena köpgrupper och demografiska likheter. Det går även att uppnå skalfördelar om man 
inte behöver anpassa sin marknadsföring efter varje marknad (Hollensen, 2004). Utifrån detta 
kan man konstatera att det är möjligt att överföra företagens image till andra marknader då 
företagens kundgrupper går att återfinna i andra länder än i Sverige, samt att det även är mer 
kostnadseffektivt.   
 

5.5 Hur har modeföretagen gått tillväga för att etablera sig internationellt?  
Att lansera sina produkter internationellt medför en ökad komplexitet. När företag väljer att 
bedriva verksamhet på andra marknader än den svenska tillkommer ännu fler okontrollerbara 
moment såsom graden av teknologisk utveckling, kultur, geografi, infrastruktur och 
distributions struktur (Ghauri och Cateora, 2005). I dag finns även möjligheter för företag att 
få hjälp med att expandera till andra marknader med allt från marknadsundersökningar till 
utformning av renodlade strategier genom institutioner såsom exempelvis Exportrådet. 
Empirin visar dock på att den ökade komplexiteten i många fall består av mer administrativa 
hinder i form av tullar, skatter och klädstorlekar samt även konkurrens. 
 
Annika Sjöstrand på Exportrådet talar om vikten av att behålla kontrollen. Att välja fel 
återförsäljare eller franchisetagare kan skada varumärket (Hollensen, 2004).  
Företagens operativa tillvägagångssätt vid lansering utomlands kommer att påverka hur de 
tolkas av konsumenterna på den aktuella marknaden det vill säga hur varumärkena kommer 
att positioneras (Uggla, 2002). Detta synliggörs då alla företag tar upp vikten av att välja rätt 
distributionskanaler och därmed inser att det är viktigt att försöka bibehålla kontrollen över 
hur varumärket exponeras. 
 
Vi har i teorikapitlet redogjort för vad som påverkar valet av tillvägagångssätt för att 
kommunicera med konsumenter på andra marknader. Både externa och interna faktorer såsom 
företagets resurser, erfarenheter, typ av produkt, kultur och storlek på den eventuellt nya 
marknaden är av betydelse (Hollensen, 2004). Bildspråk är något som är viktigt och som ofta 
används för att uppnå en önskvärd positionering (Moore et al,  2000). Alla företag anger att de 
till stor del arbetar med bilder i sina kampanjer. Björn Borg bygger exempelvis hela sina 
kampanjer på bildspråk. Bildspråk kan alltså användas som ett kostnadseffektivt sätt att 
kringgå språkbarriärerna och appellera till det utvalda segmentet oavsett land.  
 



 31

Konsumenter påverkas av reklamen utifrån exempelvis deras specifika kultur, värderingar, 
och attityder (Ghauri & Cateora, 2005). Därmed är det av vikt att ta hänsyn till de avvikande 
kulturella förutsättningar och värderingar som skiljer de olika marknaderna åt vilket innebär 
att bilderna kan uppfattas olika.  
 
Vi frågade de olika företagen hur de valt att distribuera sina produkter utomlands för att kunna 
bilda oss en uppfattning hur det påverkar företagens image. Odd Molly anger att de idag 
arbetar endast business to business med agenter för att skapa attraktion istället för push. De 
försöker därmed inte pressa sina produkter genom distributionsledet. Den image och 
varumärkeskännedom företaget har byggt upp gör det möjligt att arbeta på det sättet idag. Den 
positiva image som företaget skapat kring sina produkter och sitt varumärke har enligt Per 
Holknekt lett till att word of mouth effekten ökat vilket lett till att många återförsäljare vill 
sälja företagets produkter. Odd Molly kan därför i större utsträckning påverka vilka 
återförsäljare som får sälja deras kläder. Detta anser de själva vara viktigt för att nå rätt 
segment och målgrupp. Att noggrant välja distributör är därför betydelsefullt för att inte 
riskera och eventuellt skada varumärkets profil. 
 
Odd Molly använder sig av tillvägagångssättet Export Modes (Hollensen, 2004). 
Företaget betonar att de eftersträvar att kunna hålla de värdelöften varumärket står för. Därför  
krävs att företaget behåller kontrollen i så hög grad som möjligt. Något som är svårt då Export 
modes-modellen förknippas med en stor risk för varumärket, då företaget omöjligen kan 
kontrollera alla sina återförsäljare och deras individuella marknadskommunikation.  
Tillvägagångssättet kräver dock en liten ekonomisk insats av företaget vilket minskar den 
ekonomiska risken (Hollensen, 2004). Strategin innebär således en liten ekonomisk insats 
men till följd därav påverkas graden av kontroll, något som kan vara skadligt för varumärkets 
image.  
 
Björn Borg arbetar med licensieringsavtal med olika tillverkare och distributörer men med 
gemensamma marknadsföringskampanjer som syftar till att förmedla samma värden oavsett 
vem som producerat företagets produkter och var, detta för att försöka skapa en så konsekvent 
bild av företaget som möjligt enligt Jimmy Johansson. Det är svårt att helt kunna kontrollera 
vad som sker genom alla led såsom exempelvis kontrollen kvalitéten på samtliga av de 
produkter och kläder som tillverkas av licenstagarna. Positivt är dock att det kräver en relativt 
liten kapitalinvestering (Hollensen, 2004). Det är dock viktigt att belysa de risker det för med 
sig att släppa kontrollen i så stor utsträckning det innebär att lägga ut produktionen och att 
licensiera ut varumärket. Genom att centralt utforma sin marknadskommunikation kan 
riskerna i viss mån reduceras då marknadsföringen är konsekvent.    
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Både Gant och Boomerang arbetar med egna butiker och franchising. Företaget tillämpar 
således tillvägagångssätten Hollensen kallar Intermediate Modes (franchising) och 
Hierarchical Modes (egna butiker). Stig Johansson på Boomerang nämner vikten av att hitta 
rätt sorts franchisetagare som på ett kvalificerat sätt kan förmedla deras värden och image och 
inte skada varumärket. De förser butikerna med butiksinredning, reklam och givetvis sina 
kollektioner. Allt utgår ifrån Sverige. Boomerang och Gant anser sig därmed kunna uppnå en 
hög grad av kontroll över hur sina varumärken exponeras. Stig Johansson diskuterar att det 
krävs erfarenhet och kompetens för att bevara varumärkets image. Han säger att det även 
ligger i detaljistens intresse att bevara varumärkets image. Genom att använda sig av 
franchising kan man utnyttja den lokala kännedomen franchisetagarna har, vilket kan vara till 
fördel. Man måste dock ta hänsyn till att det kan vara svårt att hitta kompetenta 
franchisetagare och att kunna kontrollera kvalitén i deras arbete. I värsta fall kan företagens 
internationella varumärkesprofil komma att skadas om franchisetagaren missköter sig 
(Hollensen, 2004). Även fast Gant och Boomerang anser sig välja franchisetagare med stor 
omsorg för att bibehålla kontrollen över hur produkterna och varumärket exponeras, man kan 
dock konstatera att det inte är omöjligt för företagen att helt kunna kontrollera alla sina 
franchisetagare och butiker. Franchising kan vara ett bra sätt att etablera varumärket på en ny 
marknad och öka varumärkeskännedomen utan att själv behöva investera den mängd resurser 
som skulle krävas om företaget öppnade en egen butik. 
 
Annika Sjöstrand på Exportrådet anser att varumärkets image kraftigt speglas i var produkten 
säljs och i vilket forum det exponeras. Valet av återförsäljare utgör också en av själva 
grundstenarna i marknadsföringsteorin, då platsen där produkterna säljs fungerar som ett 
viktigt positioneringsredskap (Kotler, 2001). Det är ett betydelsefullt strategiskt val vart 
företagen väljer att synas och etablera sig. Företagen vi intervjuat med undantag för Odd 
Molly, har egna butiker på platser förknippade med status och framgång. Ett sätt för dem att 
genom platsen försöka förmedla en positiv image till sina intressenter. När företagen 
expanderar och om lönsamheten därmed ökar tillgodogörs resurser till att öppna egna butiker 
och flagshipstores. Något som kan användas för att ytterligare kommunicera företagens 
image.  
Med ökade resurser kan kontrollen i större grad påverkas.   
 
Gemensamt för de undersökta företagen är att de har någon form av varumärkesstrategi som 
är kopplat till företagens kärnvärden. Odd Molly anser att deras varumärkesplattform speglas i 
klädernas design, Boomerangs �Scandinavian Preppy� ska genomsyra allt från 
butiksinredning till kläderna, Gants koncept är att försöka spegla �American Preppy� samt 
den livsstil varumärket står för i exempelvis kläder och butiksinredning. Björn Borg 
eftersträvar att sport, stylish, sexy och comfortable ska synas bland annat i butiksinredning 
och annonser. 
 
I och med att man bygger upp dessa värden kring kläderna och varumärket ses produkten inte 
endast som något funktionellt utan varumärkena och att bära kläderna får även en symbolisk 
betydelse. Det är också ett sätt att skilja sig från konkurrenterna (Bradson & Evans, 2004 ). 
Det är även ett sätt för företagen att positionera sig (Uggla, 2001). Således är valet av 
varumärkesstrategi av vikt för hur företagen väljer hur de skall positionera och särskilja sig.  
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Marknaderna Boomerang och Björn Borg är etablerade på liknar den svenska.  
Det psykiska avståndet är inte så stort, därmed minskar de risker förknippade med nya 
marknader såsom exempelvis att hitta passande återförsäljare eller att konsumenternas 
preferenser skiljer sig åt (Ghauri, Cateora, 2005). Det är också enklare samt mindre riskfyllt 
ekonomiskt för företagen att först närma sig marknader som liknar den svenska för att testa 
sitt koncept och inte satsa resurser på marknader med en mer osäker framtid och tillväxttakt 
(Hollensen, 2004). Gant har etablerat sig på marknader som liknar den svenska, men också 
marknader som i hög grad skiljer sig från den, exempelvis kultur och klimatmässigt. Eva 
Boding på Gant menar att deras kollektioner är så pass stora att det finns plagg passande för 
klimaten i de olika länderna. Hon säger också att deras målgrupp inte är så pass trendkänslig 
att det är något problem. 
 
Positionering är den del av varumärkets identitet och värdeerbjudande som företaget väljer att 
kommunicera mot den utvalda målgruppen (Aperia, 2001). Ursprunget Sverige och 
Skandinavien är något Boomerang och Björn Borg kommunicerar. De försöker därmed nå 
framgång på det sätt som exempelvis IKEA och Face Stockholm gjort genom att använda 
ursprunget Sverige som ett sätt att skapa värde till varumärket. 
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6. Resultat 
Modeföretagens möjligheter på den svenska marknaden är begränsade då företagen riktar sig 
till relativt små segment/målgrupper. För att kunna  sälja de volymer som krävs för att klara  
konkurrensen på marknaden och bibehålla sin kreativitet utan att behöva anpassa sina 
produkter till en bredare målgrupp måste företagen bredda sitt arbetsfält. Detta för att inte 
förlora de värden varumärket förmedlar vilket skulle kunna leda till att de förlorar sin identitet 
och därmed sina lojala kunder. Företag väljer även att expandera internationellt då det 
fungerar som ett sätt för dem att sprida risker så att resultat och lönsamhet inte skall vara helt 
beroende av situationen på en specifik marknad 
 
Länder och kulturer har på senare år kommit närmare varandra i och med frihandelszoner och 
informationsteknologi vilket kan underlätta för företagen att nå ut till en större marknad.  
Köpgrupperna i olika länder har blivit allt mer homogena. Befolkningen i exempelvis 
Stockholm och Köpenhamn delar gemensamma värderingar och ideal.   
 
Klädmärkena fungerar som en länk för människor att närma sig det för dem önskvärda 
segmenten/målgrupperna. Om företagen har klart för sig vilka det är som attraheras av deras 
varumärken och vilka det är som bär deras kläder i ett land kan det utveckla sin 
kommunikation för att nå ut till sin målgrupp även i andra länder.  
 
Modeföretagens varumärkesidentitet är deras främsta konkurrensverktyg då det är deras 
image som till stor del skiljer företagen från deras konkurrenter. Imagen och värdena bakom 
varumärket används för att positionera företaget. Vi ser dock vissa risker med att bygga ett 
företag baserat på en viss typ av image då detta kräver kontinuerliga kontroller av allt relaterat 
till företagets produkter och varumärken, något som kan vara både svårt och resurskrävande.  
 
Om samma koncept används överallt undgår företagen kostnader förknippade med den 
omställning det skulle innebära att anpassa sig efter varje marknad. Det är mer ekonomiskt att 
använda samma typ av marknadskommunikation och produkter på alla marknader än att 
anpassa dessa efter varje specifik marknad.  
  
Vid en lansering utomlands tvingas företagen att i större eller mindre utsträckning lämna över 
delar av verksamhetens kontroll eftersom de i vissa fall upplåter delar av denna till 
exempelvis franchise och licenstagare. Hur stor kontroll företagen kan ha över sin 
internationella verksamhet är beroende av vilka resurser som står till företagens förfogande. 
Mindre företag kan tvingas att förlita sig på utländska agenter något som de större företagen 
med mer resurser i viss mån kan undkomma. 
 
Det är imagen och värderingarna som förenar målgruppen på de olika marknaderna. Den 
varumärkesprofil företagen byggt upp är därmed deras tillgång och inget hinder. De problem 
och utmaningar företagen kan ställas inför är att försöka bibehålla kontrollen över hur 
varumärket exponeras i och med att verksamheten växer och blir svår att överblicka och 
kontrollera. Till följd därav är det av stor vikt för modeföretagen att kontinuerligt försöka 
arbeta med att vårda sina varumärken samt att noggrant välja distributörer, franchisetagare 
eller andra som skall representera delar av verksamheten, även fastän det är kostsamt anser vi 
att företagen har mer att vinna på det i längden. Det kan skada modeföretagens varumärken 
globalt om de exponeras på ett sätt som inte är förenligt med deras image.  
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6.1 Egna reflektioner 
Idag efterfrågas Odd Mollys koncept, frågan är om de kommer att kunna ha samma strategi i 
framtiden eller tvingas till att vara mer kommersiella och inte lika särpräglade. Den livsstil 
som varumärket representerar idag är inte i lika stor utsträckning som Gants och Boomerangs 
klassisk och tidlös. Gant och Boomerang representerar ett mode och en stil som har ett brett 
användningsområde, kläderna är klassiska och förändras modet kan de med vissa justeringar, 
exempelvis när det gäller färger och material på ett flexibelt sätt anpassa sig till efterfrågan. 
Björn Borg har ett brett produktsortiment och kan därigenom rätta sig efter svängningar i 
efterfrågan.  
 
Vi är av den uppfattningen att den nya informationsteknologin, de utbredda frihandelszonerna 
och de internationella modemässorna har lett till att människor över hela jorden kommit 
närmare varandra vilket skapat homogena köpgrupper på världsmarknaden. Det här anser vi 
gör det möjligt för de svenska modeföretagen att förmedla sin varumärkesimage på ett stort 
antal marknader trots att de skiljer sig åt från den svenska hemmamarknaden. Vi anser därför 
att svenska modeföretag bör överväga att satsa på att nå ut till sina målgrupper även på andra 
marknader.  
 
Modeföretagen vi varit i kontakt med är alla etablerade på ett flertal marknader utöver den 
svenska, samtliga har också avsikten att ytterliggare expandera. Strategierna för hur de har 
gått och går tillväga skiljer sig dock åt. Björn Borg har som exempelvis klädmärkena Lacoste 
och Fred Perry använt sig av en sportlegend för att positionera klädmärket, samt även 
ursprunget Sverige. De arbetar med produktbolag som står för tillverkningen av de olika 
produkterna som sedan säljs under Björn Borgs namn. Odd Molly vill vara särpräglade och 
sticka ut, grundarna sätter sin prägel på verksamheten och deras passion syns i 
marknadskommunikation och kläderna. Varumärket representerar en livsstil samt är uppbyggt 
kring en historia. En historia ligger även bakom Gant och Boomerang. Gant är som Odd 
Molly ett livsstilsvarumärke, de fokuserar på att kommunicera �Gant livsstilen� genom brand 
management och kontroll. Boomerang använder som Björn Borg ursprunget, samt att arbeta 
med klassisk design och kvalité i produkterna. Grundarna finns kvar i företaget för att bevara 
de ursprungliga kärnvärdena.  
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Bilaga 1 
 
Intervju med Annika Sjöstrand, ansvarig svensk upplevelseekonomi Exportrådet, 
Stockholm 2005-11-28 
 
Vilka motiv ser du generellt till att svenska modeföretag etablerar sig internationellt? 
 
Annika: Många mässor, svenska marknaden för liten för att företagen skall kunna växa. De 
kan ha en  uttalad strategi från början, kontakter på andra marknader.  
Anser du svenskt mode vara populärt utomlands? 
 
Annika: Många tittar på Europeiskt mode hittar nya märken trender det vill säga ser åt 
Skandinavien, inte Sverige. Många följer Internet hittar märken på nätet viktigt med 
webbsidan. Speciellt små företag. Gudrun Sjödén har specialiserat sig på Norden hon får dock 
många beställningar från Japan på grund av Internetsidan. Japan ute efter nya märken hela 
tiden, de har där mycket pengar samt är  kvalitetsmedvetna, det vill säga det är viktigt att satsa 
på kvalitet i alla led. Japan och Sverige står nära varandra designmässigt. Kulturerna närmar 
sig varandra. 
 
Vart etablerar sig svenska modeföretag? 
 
Annika: Holland, Belgien och Tyskland. Japan och USA på grund av att de marknaderna är 
stora. I Nordeuropa är vi lika, smakmässigt och klimat mässigt. Kulturellt och  
storleksmässigt (proportioner på människor) 
 
Anser du att markands mixen skall anpassas efter marknaderna olika varandra? 
 
Annika: Det beror på företag och marknad, viktigt att anpassa sig på marknaden dock inte på 
stilen, man ska profilera unikheten hos det individuella märket.  
 
Hur ser lanseringen utomlands ut? 
 
Annika: Man börjar med agent, distributör, resursfråga huruvida man öppnar butik, många 
väljer att franchisa. Flaggshipstore senare skede när mera etablerade, de är de större märkena 
som har. Viktigt att behålla kontrollen och själva vara med hela tiden för att behålla imagen. 
Rätt mässor rätt butiker, släpp inte kontrollen. 
 
Annika: Företagen släpper ej kontrollen för att nå ut till marknaden. Generellt är inte svenskt 
mode jättekänt, konkurrensen är hård, det är viktigt att veta vart man vill positionera sig vid 
en lansering utomlands. Det svenska modet uppfattas som positivt och nytt.  
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Intervju med Stig Johansson, Marknadschef, Boomerang, Stockholm 2005-12-02 
 
Vi anser att svenska modeföretag  mer och mer etablerar sig internationellt, tror ni det finns 
något generellt skäl till det?  
 
Stig: bara H&M, Stenström och Gant. Svenska modeföretag har uppmärksammats i media på 
grund av att designen kan användas som konkurrensmedel. Modeföretag är mer medialt 
uppmärksammat idag, små nischade företag som internationaliserar.  
Vilket är ett för er typiskt segment/målgrupp? 
 
Stig: Nu och framåt är segmentet dubbelsidigt. Definierar stil som Scandinavian, 
skandinaviskt svenskt stockholmsmärke �preppy� som förbereder för internatskolor. Den 
�uppdaterade klassiska� stilen. Svenska värden och idéer. Riktar sig mot de som söker de 
typiskt svenska värderingarna. En översyn av märket har skett. Ta vara på historien, dock är 
det viktigt att ligga i tiden. Märket uppdateras hela tiden.   
 
För att bygga upp sitt varumärke kan man använda sig av exempelvis celebrityendorsement, 
reklam, butiker m.m. Vi anser att ni arbetat mycket med exempelvis era butiker. 
 
Stig: Skandinavisk känsla ska finnas i kläderna, butikerna, i kundmöten mm, för att förmedla 
dessa värden. Allt det som sker definierar varumärket. Scandinavian Preppy är rättessnöret.  
 
Hur har ni nått ut till andra marknader? 
 
Stig: Genom franchising samt med hjälp av importörer. Förser franchisetagarna med 
butiksinredning reklam kläder, kollektioner. Allt utgår från Sverige, försäljningen sker dock 
på den lokala marknaden.  
 
Hur bevaras imagen?  
 
Stig: Makten har förskjutigts mot detaljisterna. Därför krävs erfarenhet och kompetens. Det 
ligger i bådas intressen att bevara varumärkets image.  
 
Hur kommer det sig att ni etablerade er internationellt? 
 
Stig: Vi är selektiva, vill jobba med en viss kategori personer därför är Sverige för litet. 
Personer i Stockholm liknar personer i Köpenhamn.  
 
Använder ni samma strategi på alla marknader? 
 
Stig: Samma kollektioner i alla länder, samma marknadsföring. För att behålla värdena.  
Man måste behålla den trovärdiga historien för att bygga lojalitet. 
 
Läge på butikerna? 
 
Stig: Vi har Flaggshipstores i Wien och Antwerpen, butikerna är belägna på de stora 
shoppinggatorna. 
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Intervju med Jimmy Johansson, Marknadschef, Björn Borg, Stockholm, 2005-12-06 
 
Vi anser att svenska modeföretag mer och mer etablerar sig på den internationella marknaden.  
Tror ni det finns något generellt skäl till det? 
 
Jimmy: HM och Gant är förebilder för mindre bolag. Det är en liten bransch, och när några 
börjar hakar många på. Alla är på något vis ihopkopplade genom kontaktnät. Hela Europa har 
krympt, länderna kommer närmare varandra. Nästa stora steg är USA.  
 
Vilket är för er ett typiskt segment? 
 
 Jimmy: Alla mellan tjugo till trettio. Eller som befinner sig mentalt där. Björn Borg är ett 
unisexmärke som används i vardagssammanhang. Priset ligger i det övre 
mellanprissegmentet.  
 
För att: 
 
Jimmy: varumärket förmedlar Swedish sports. Grundvärden är tjäna pengar på gammal tennis 
spelare. Liknar Fred Perry och Lacoste. Ej fokus på individen utan på konceptet. Fyra 
kärnvärden; sporty, stylish, sexy, comfortable. Swedish ska representera svenska värderingar 
och svensk design. Björn Borg representerar att det är mode med sportinriktning.  
 
För att bygga upp sitt varumärke och värden kring det kan man använda sig av exempelvis  
celebrityendorsement, reklam, butiker, mm 
Vi anser att ni arbetat mycket med följande; butiker och era speciella annonser.  
Stämmer det eller har ni gjort på något annat sätt? 
 
Jimmy: Vi jobbar genom nätverk det vill säga med produktbolag genom licenser. 
Distributörerna säljer. Återförsäljare, egna konceptbutiker och licensierade. Centralt hårt styrt 
för att bilda en helhet för varumärket. Marknadsföring mot produktnivå och 
distributionsnivån. Gemensamma marknadsföringskampanjer. Viktigt att göra kvalitets 
produkter för att inte licensierade partners tar egna initiativ. Använder celebrityendorsement 
när det passar och då är det Björn Borg som gäller. Allt utgår från kärnvärdena, allt som 
konsumenterna möte skall spegla dessa värden. 
 
Hur stor del av verksamheten kontrolleras om man ser till värdekedjan? 
 
Jimmy: Vi kontrollerar ej varumärket har dock licens. Kontrollerar värdekedjan i olika 
utsträckning ser fördelar med partners och nätverken. Jobbar dock  med personer som är inne 
på samma linje och anammar samma värden. Bygger kampanjer på bildspråk inte på 
copylösningar.  
 
Ser ni inga risker med att jobba i nätverk? 
 
Jimmy: Vi jobbar för att engagera alla partners samt med avtal. Vi vill ha de som är bäst på 
det de gör. Vi ser fler fördelar än nackdelar med att arbeta med partners. 
 
. 
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Det finns olika teorier om varför företag väljer att expandera utomlands, till exempel att 
mättnad uppstått på hemmamarknaden, att nya marknader anses attraktiva eller att 
hemmamarknaden är för liten. Vad stämmer in på er? 
 
Jimmy: Underkläder, då Björn Borg är så starka på underkläder är det naturligt att växa. 
Sedan driver även aktieägarna på.  
 
Använder ni samma strategi för att lansera era produkter utomlands som i Sverige? 
 
Jimmy: Samma marknadsföring i alla länder då kampanjerna utformas centralt och sedan 
implementeras i de olika länderna. 
 
 
Vi har sett att ni valt att etablera er exempelvis i Holland; 
Vi tycker att den marknaden påminner om den svenska.  
Är det från er sida medvetet att välja marknader som påminner om den svenska? 
 
Jimmy: Ja marknaderna liknar varandra. Björn Borg har samma status på alla marknaderna. 
Kan dock gå i vågor. Då mera stabilt har det blivit en boom på alla marknader. Oftast samma 
köpgrupp, ibland olika för vissa produkter.  
 
Använder ni samma strategi för att lansera era produkter utomlands som i Sverige? 
 
(Se ovan) 
Jimmy: Ja då allt är central styrt. 
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Intervju med Per Holknekt, Brand Director, Odd Molly, Stockholm 
2005-12-07 
 
Vi anser att svenska modeföretag mer och mer etablerar sig på den internationella marknaden.  
Tror ni det finns något generellt skäl till det? 
 
Per: Jag tror att man är för sårbar om man bara jobbar på den svenska marknaden. Då det inte 
finns en modemässa i Sverige blir det också naturligt att man skaffar kontakter utomlands, 
många jobbar ad hoc och tar det lite som det kommer. Jag anser inte heller att svenska 
modemänniskor är affärsmän på samma sätt som utländska utan vill vinna respekt och �cred� 
genom att ge sig in på nya marknader. Plus att det är bara vi i Sverige som tror att svenskt 
mode är så himla hett.  
 
Vilka är för er ett typiskt segment? 
 
Per: Unga tjejer som vill vara lite äldre och äldre tjejer som vill vara lite yngre. Kvinnor som 
har flyttat hemifrån och är lite mer välbeställda.  
 
För att:  
 
Per: Vi satsar på mjuka värden som bygger på små behov hos kvinnor. Det som förenar 
kvinnor inte skiljer dem 
 
 
För att bygga upp sitt varumärke och värden kring det kan man använda sig av exempelvis 
celebrityendorsement, reklam, butiker, mm. Vi anser att ni arbetat mycket er speciella 
marknadskommunikation. 
Stämmer det eller har ni gjort på något annat sätt? 
 
Per: Kläderna och varumärkesplattformen integrerar, kläderna beskriver de mjuka värdena, 
må bra. Jobbar bara med b to b (agenter) för att skapa attraktion istället för push. Kunderna 
kommer till säljaren då de gillar värdena. Bransch brus när det går bra. Word of mouth är 
också viktigt för att hitta säljarna. Vi väljer själva vilka som får sälja våra kläder för att nå rätt 
segment. Mycket media internationellt. Vi har dock inga egna butiker än men det kommer.  
 
 
Det finns olika teorier om varför företag väljer att expandera utomlands, exempelvis att 
mättnad uppstått på hemmamarknaden, att nya marknader anses attraktiva eller att 
hemmamarknaden är för liten. Vad stämmer in på er? 
 
Per: Produktions minimum är 200. Man leverera det man sålt in därför måste man finnas 
utomlands. Den kreativa höjden ökar och därmed profilen för varumärket vilket gör denna 
unik. 
 
Vi har sett att ni valt följande marknader; ett flertal i Europa, samt länder i Asien. 
Vi tycker att de både påminner och skiljer sig från den svenska.  
Är det från er sida medvetet att välja marknader som påminner/skiljer sig från den svenska? 
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Per: Vi har ej behov av att vara ett svenskt varumärke i världen. Utan nomadiskt i världen. 
Europa har enkel hantering på grund av att det inte finns några tullar. Vi kommer att skaffa en 
exportchef för att få en förankring till de lokala den lokala kulturen samt även hjälp med den 
administrativa anpassningen. Kärnvärdena har anammats överallt. Längtan, uppskattning, att 
vilja bli sedd. Kvalitativa värden. 
 
 
Kontrollerar ni alla delar själva av företagets värdekedja? 
 
Per: Vi kontrollerar rubbet själva. Grundidén är att lova så mycket som möjligt och kunna 
hålla alla dessa löften genom att ha så mycket kontroll som möjligt. Samarbete mellan 
varumärke och estetik är grundidén i företaget. 
 
Använder ni samma strategi för att lansera era produkter utomlands som i Sverige? 
Per: Vi arbetar med kvalitativa världen, det som förenar kvinnor. Dessa är desamma och 
skiljer sig inte lika mycket som kvantitativa värden gör. Rika människor i Los Angeles klär 
ned sig medan man i Ryssland gör att för att visa hur mycket pengar man har.  
 
På varje kollektion medföljer en pamflett som medföljer plaggen på alla marknader.  
Ibland sker en lokal anpassning, exempelvis hur kläderna viks eller storleksmässigt. 
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Intervju med Eva Boding, Marknadschef, Gant, Stockholm, 2006-01-04 
 
Vi anser att svenska modeföretag mer och mer etablerar sig på den internationella marknaden.  
Tror ni det finns något generellt skäl till det? 
 
Eva: Nej jag tror inte att det är så stort utomlands, säljer inte jätte mycket utomlands. Stora 
märken i Sverige är inte så stora utomlands. Svenskar vill ha tuffa varumärken, testar gärna 
nya saker och kläderna speglar personernas image alla gör medvetna val för att kommunicera 
sin personlighet. Krasst utomlands, främst Sverige som har försäljningen. Dock inte Gant 
10%, av försäljningen i Sverige.  
 
Vilken är er typiska målgrupp/ert segment? 
 
Eva: Samma överallt, age less, kunderna som gillar livsstilen. Söker kvalitet är aktiv, reser 
mycket livsnjutare. Dock ej främsta modeslaven, de som anser det vara viktigt att vara 
välklädd, såväl privat som på jobbet. Viktigt att klä sig rätt hela tiden. Amerikanskt arv 
(preppy). I Sverige är de som köper kläderna något äldre än i Portugal.  
 
Varför tror du det är så? 
 
Eva: Ungt bolag i Portugal. I Italien modernt runt fyrtio år, ledningen i samma ålder. 
Italienarna gillar Amerikanskt. I Italienfinns Gant produkterna i många herrbutiker ej egna 
butiker. Det vill säga; andra varumärken påverkar hur man ser på varumärket.  
 
Hur arbetar ni för att nå de internationella marknaderna? 
Eva: Öppnar butiker i hela världen. Via samarbete med franshisetagare i hela världen. Vi har 
en Butiks Managern som styr hela processen. Tappar aldrig på kvalitet och stil. Butik har en 
cykel på fem år vilket leder till att varumärket inte avspeglas överallt i förändringen vilket 
leder till gamla butiks koncept. Vi utvecklar butiks utformningen efter trenderna.  
 
Hur förmedlar ni värdena. 
 
Eva: Genom produkternas kvalitet och stil. Design marketing och storekoncept samarbetar. 
Kommunikationen är viktig. Gant är framåtsträvande, det svåra är att nå ut. På dammarknaden 
är det hård konkurrens med många annonser i media. Stora försäljningen ligger inte i 
storstäderna. Vi är alltid konsekventa i kommunikationen alla ska veta att det är Gant som är 
avsändaren. Vi har globala kunder exempelvis finns vi i Kina och Indien. Inte så låst till 
kulturer och religioner utan vad personerna har gemensamt, de jobbar mycket och är i 
karriären.  
 
Finns någon generell anledning till varför ni expandera utomlands? 
 
Eva: Dels är den svenska marknaden för liten. För att ta varumärket vidare måste man ut till 
andra marknader. I Gants fall gäller riskspridning. Har aldrig gått med förlust.  
 
Ser ni den utländska marknaden som en förlängning av svenska marknaden?  
 
Eva: Nej Sverige var en testmarknad för hur butikerna och kollektionerna skulle se ut. Gant 
etablerades direkt ute i Europa efter Sverige.  
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Tillämpas samma marknadsmix överallt? 
 
Eva: En kollektion ett butiks koncept, vi har en stor kollektion. Säljarna får köpa 75 procent 
av kollektionen. Dock vissa diamanter som alla måste köpa för att driva varumärket framåt. 
Dessa stöds i kommunikationen. Viss anpassning sker efter exempelvis väderförhållanden. 
Försöker att komma med nyheter något som inte förväntas av märket. Den globala 
konsumenten gillar butiks konceptet. 
 
När ni är etablerade på så många ställen och bland annat genom franchising hur stor kontroll 
har ni egentligen angående hur varumärket uppfattas? 
 
Eva: Vi gör marknadsundersökningar var tredje år för att följa upp. Här mäts brandawareness 
samt advertisement awereness.  
 
Men kontroll över hur varumärket och kläderna exponeras?  
 
Nej, men all reklam bilder är centralt styrda. Varje land sköter dock sin egen kommunikation, 
därför är det viktigt att hitta rätt partner. Vissa  marknader äger Gant själva som i sin tur äger 
butikerna. Varuhus och flaggshipstores beror på de lokala förutsättningarna det är viktigt med 
flaggshipstores för att utmärka sig.  
 
 
 


