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Sammanfattning 

Med en mer globaliserad värld och mer homogena marknader har betydelsen för 

marknadsanpassning på utländsk marknad blivit alltmer ifrågasatt. Vissa svenska 

modeföretag har olika uppfattningar angående detta där vissa anser att anpassning 

inte alls behövs då modet är globalt medan andra anser att anpassning är ett måste 

för att nå framgång på den utländska marknaden.  

 

Studien syftar till att studera i vilken mån anpassningens betydelse har i svenska 

modeföretags marknadsstrategi då världen blivit mer globaliserad och marknader 

mer homogena. För att genomföra studien har en kvalitativ studie genomgått i 

from av en flerfallsstudie med de svenska modeföretagen; Odd Molly, Björn Borg 

och Hunky Dory. Datainsamlingen har skett via semi-strukturerade intervjuer och 

dataanalysen har skett utifrån en transkribering.  

 

Studiens teoretiska grund utgörs av tidigare forskning som är sammanvävd i det 

teoretiska ramverket som utgörs av tidigare vetenskaplig forskning inom 

etablering, internationalisering och anpassning. Det empiriska kapitlet består av 

den datainsamling där respondenterna har besvarat frågor om företagets 

marknadsstrategier vid etablering utomlands och deras internationalisering.  

Till uppsatsens slutsats anpassar de samtliga tre modeföretagen delar av sin 

marknadsstrategi vid utlandsetablering, till den utsträckningen att de känner att de 

kommer att nå framgång och vara konkurrenskraftiga på marknaden. Bevarandet 

av deras huvudkoncept samt image är viktigt och därför bör delar av 

marknadsstrategin vara standardiserad på de olika utländska marknaderna. Dock 

är en anpassning väldigt betydelsefullt då alla marknader och kundpreferenser ser 

olika ut.  

Nyckelord: Anpassning, internationalisering, utlandsetablering, expandering, 

svenska modeföretag, marknadsstrategi 
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Abstract 

In a globalized world and more homogeneous markets, the importance of market 

adaptation to foreign market has become increasingly questioned. Some Swedish 

fashion companies have different opinions about this where some believe that 

adaptation is not needed at all when fashion is global, while others believe that 

adaptation is a must to achieve success in the overseas market. 

The study aims to examine the extent to which adaptation is important in the 

Swedish fashion company's marketing strategy when the world has become more 

globalized and markets more homogenous. To complete the study, a qualitative 

study has been completed in form of a multiple case study of the Swedish fashion 

companies; Odd Molly, Björn Borg and Hunky Dory. Data collection has 

occurred through semi-structured interviews and the data analysis has been based 

on a transcription. 

The study's theoretical base constitute of previous research which is interwoven in 

the theoretical framework consisting of previous scientific research of 

establishment, internationalization and adaptation. The empirical chapter consists 

of the data collection where respondents have answered questions about the 

company's marketing strategies in establishing themselves abroad and their 

internationalization. 

For the essay's conclusion all three fashion companies adapts parts of its 

marketing strategy when establishing abroad, to the extent that they will feel they 

will succeed and be competitive in the market. The maintenance of their main 

concepts and image is important and therefore parts of the marketing strategy 

should be standardized in the various foreign markets. However, adaptation is 

significant since there are differences in markets and customer preferences.   

Keywords: Adaptation, internationalization, establishment abroad, expansion, 

Swedish fashion companies, marketing strategy. 
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1 Introduktion 

1.1 Problembakgrund  

Länge har det diskuterats och forskats kring betydelsen av anpassning för 

internationella företag när de ger sig in på en ny marknad (Jain, 1989; Szymanski 

et al., 1993; Dow, 2006). Vid internationalisering är det viktigt med 

marknadsanpassning för att passa in på varje specifik lokal marknad (Vrontis, 

2003). Anpassning anses som viktigt eftersom olika internationella marknader 

skiljer sig mer eller mindre från den nationella. Det som skiljer sig är inte endast 

landets språk och regleringar, utan även klimatet, kulturen, människornas 

värderingar, behov och smakskillnader (Van Mesdag 1987, se Vrontis, 2003). 

Emellertid finns det andra forskare som tar upp faktum om att världen idag har 

fått öppnare landsgränser, mindre handelshinder samt bättre och snabbare 

teknologi och kommunikation vilket har gjort att betydelsen av anpassning på 

nationell marknad blivit mer ifrågasatt (Chevrier, 2009; Johansson et al., 2002).  

 

När företag väljer att gå ut på internationell marknad är det grundläggande 

beslutet för marknadsstrategin huruvida en standardiserad marknadsmix och 

marknadsstrategi ska tillämpas i alla länder eller huruvida en anpassning för dessa 

ska tillämpas för att passa in i de unika dimensionerna av respektive lokal 

marknad (Vrontis, 2005). Ett av företagens största mål är att vara 

konkurrenskraftig (Johansson et al., 2002). Med tanke på att världen idag har fått 

öppnare landsgränser och beroendeförhållandet mellan länder ökat, har företagens 

expandering utomlands blivit allt större. Då det numera finns fler aktörer på varje 

marknad än tidigare har konkurrensintensiteten ökat. Det är därför viktigt att 

redan vid ett tidigt stadie etablera sig på nya marknader för att växa globalt och 

för att kunna behålla konkurrenskraften (ibid). 

 

Valet av marknaden som företagen väljer att etablera sig på har en stor betydelse 

för företagets framtid samt är avgörande för dess framgång, speciellt på den 

utvalda marknaden (Mitra & Golder, 2002). Det är därför viktigt enligt Dow 



 

 6 

(2006) att företagets marknadsstrategi (graden av anpassning), företagets karaktär 

(storlek och internationell erfarenhet) samt miljön (den kulturella distansen mellan 

marknader och befinnandet på Produktlivscykeln) fungerar ihop. Det är inte 

någon fråga om ett företag ska anpassa sin marknadsstrategi eller inte, utan det 

handlar om till vilken grad ett företag borde anpassa sig till den nya marknaden 

(Dow, 2006; Vrontis, 2005).  

1.2 Problemdiskussion  

Textil- och klädföretag var de första tillverkningsindustrierna att gå internationellt 

och det är även den mest spridda industrin runtom utvecklade- och 

utvecklingsländer (Dickan, 1998, se Hines & Bruce, 2007). Modeföretagen är de 

mest internationella företagen (Doherty, 2000, se Hines & Bruce, 2007) som 

innefattar textil, kläder, skor, möbler, parfymer, skönhetsprodukter med mera 

(Hines & Bruce, 2007). Anledningen till att företag väljer att engagera sig på 

internationell marknad är inte bara en tillväxtstrategi utan även ett beslut om att 

expandera. Detta beslut kan påverkas av olika faktorer som puttar ut företagen 

från den inhemska marknaden och som drar in dem till den utländska marknaden 

(Alexander, 1997, se Hines & Bruce, 2007).   

 

År 2010 gjorde Sverige rekord i att sälja mode utomlands och idag går det lysande 

för svenska modeföretag, som har blivit en viktig del av Sveriges export (SvD, 

2011). Bara förra året ökade klädexporten med cirka 10 % och denna statistik gör 

ingen åtskillnad på om varorna är svensk- eller utlandsproducerade (TEKO, 

2011). Att intresset ökat enormt för svenskt mode internationellt har bevisat att 

det är möjligt för svenska designers att bli framgångsrika på internationella 

marknader. Svenska modeföretag håller sig inte endast till sin hemmamarknad 

längre utan expanderar sig också internationellt (SvD, 2007). Enligt 

branschorganisationen för Sveriges textil- och modeföretag, TEKO, är de 

skandinaviska länderna och Tyskland de fyra största exportländerna. Om man 

tittar längre bort lyfts Japan fram av Exportrådet som en intressant framtida 

marknad för den svenska modeindustrin, även Indien ses som en viktig marknad 

under det kommande decenniet (E24, 2010). 
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I diskussionen om att anpassa sig vid etablering utomlands har vissa svenska 

modeföretag den teorin att anpassning inte alls behövs eftersom modet är globalt 

medan andra anser att anpassning är ett måste för att nå framgång på den 

utländska marknaden. Susanne Rehnström, på W29 Showroom i New York, säger 

att om man vill slå igenom utomlands måste man lära sig att översätta sin design 

till ett annat språk (SvD, 2007). Dessutom är inte bara modet som är annorlunda 

utan även modevisningar kan bjuda på en kulturkrock. Tempot är rekordhögt och 

kändisar funkar som lockbeten för journalister (ibid). Den svenska marknaden är 

dessutom begränsad och när det finns för många klädmärken är det nödvändigt att 

nå internationell framgång för att kunna överleva (ibid). Det stora och globala 

detaljhandelsföretaget Hennes & Mauritz däremot, ställer sig fasta vid att 

anpassning av till exempel klädkollektioner inte medför några problem eftersom 

”modet är globalt” och därför behövs ingen anpassning (SvD, 2010). Detta har 

påvisats då de nyligen etablerat sig i Singapore utan några regionala anpassningar 

i sina kollektioner. En anpassning har varken gjorts till det lokala modet eller till 

det tropiska klimatet då yllekjolar, stickade tröjor och stövlar säljs i butikerna 

(ibid). Samtidigt skriver Hines och Bruce (2007) att mode är något som förändras 

konstant efter säsongens förändringar. Färg, form, textur etcetera kan vara extremt 

kortlivat (ibid).  

 

Det förekommer tydliga motstridigheter mellan vad teorin säger om mode och hur 

praktiken förhåller sig till det. Det råder även skillnader i hur globala modeföretag 

ser på betydelsen av anpassning och hur internationella modeföretag gör det. Det 

som denna uppsats fokuserar på är att se till vilken utsträckning internationella 

företag anpassar sin marknadsstrategi när de går utomlands med hänsyn till att 

världen har blivit mer globaliserad och marknader mer homogena. Med detta 

följer uppsatsens forskningsfråga: 

  

Till vilken utsträckning väljer svenska modeföretag att anpassa sin 

marknadsstrategi för att växa på en ny marknad utomlands? 
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1.3 Syfte 

Syftet är att studera i vilken mån anpassningens betydelse har i svenska 

modeföretags marknadsstrategi då världen har blivit mer globaliserad och 

marknader mer homogena.  

1.4 Avgränsning 

Studien avgränsas till svenska modeföretag som har verkat på internationell 

marknad i mer än 5 år och som finns representerade på fler än 10 marknader. De 

svenska modeföretagen avses från textil- och klädindustrin.  

1.5 Definitioner 

Följande begrepp används i uppsatsen: 

Internationalisering – Marknadsanpassning görs för att passa de unika 

dimensionerna på varje lokal marknad (Vrontis, 2003). 

Standardisering – Samma slags marknadsstrategier används globalt (Jain, 1989) 

och att vara global innebär att ingen anpassning sker, det vill säga operera 

enhetligt samt sälja samma produkter på alla marknader (Levitt, 1983, se Vrontis, 

2005). 

Anpassning – En anpassning av den individuella strategin görs till den nationella 

marknaden (ibid). 

Mode – En global verksamhet som speglar och driver kulturella och sociala 

hinder. Mode är i ständig förändring med säsongens förändringar (Hines & Bruce, 

2007).  

Agenter – Deras roll är mer eller mindre att lokalt koppla ihop lämpliga butiker 

(återförsäljare) med modeföretagets kollektion och sedan görs ordern upp mellan 

kunden och företaget (Intervju, Hunky Dory). 

Distributörer – modeföretaget skickar alla sina varor till distributören som sedan i 

sin tur fördelar dem per kund vilket gör att företaget inte får en direkt kontakt med 

kunden (ibid).  



 

 9 

1.6 Disposition 

Kapitel 1 – Introduktion. Kapitel 1 introduceras med en 

problembakgrundsbeskrivning samt en problemdiskussion av uppsatsämnet. Den 

avslutas sedan med en beskrivning av uppsatsens syfte och avgränsning samt med 

definitioner av olika begrepp som används i uppsatsen. 

Kapitel 2 – Metod. I kapitel 2 diskuteras de olika metodvalen i uppsatsen och det 

angreppssätt som studien har. Efter en redogörelse för det praktiska 

tillvägagångssättet, tas de forskningsetiska aspekterna samt de källkritiska 

problemen upp. 

Kapitel 3 – Tidigare forskning och teori. Kapitel 3 tar upp den tidigare 

forskning och den teoretiska biten i uppsatsen som grundar sig i empirin.  

Kapitel 4 – Empiri. I kapitel 4 redovisas alla de intervjuer som genomförts i 

studien med sammankopplingar av respondenternas svar.  

Kapitel 5 – Analys. I kapitel 5 ges en analys av den teoretiska referensramen 

samt respondenternas svar i empirin. 

Kapitel 6 – Slutdiskussion. I kapitel 6 redogörs en slutlig diskussion som 

inledningsvis presenterar studiens resultat i form av en slutsats, följt av förslag på 

vidare forskning för att sedan avsluta kapitlet med en kritisk bedömning av 

metodvalen.  
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2 Metod 

Ett antal olika ställningstaganden måste tas för att kunna utföra studien. I detta 

kapitel redogörs och motiveras det därför det angreppssätt och de metoder som 

legat till grund för studien.         

2.1 Angreppssätt 

Studien har utformats genom att det teoretiska ramverket ställts gentemot den 

empiriska datainsamlingen för att få svar på forskningsfrågan. Utifrån detta har 

studien ett deduktivt angreppssätt (Bryman & Bell, 2005).  

2.2 Metodval  

Med studiens syfte att studera i vilken mån anpassningens betydelse har i svenska 

modeföretags marknadsstrategi vid etablering utomlands, har en kvalitativ metod 

valts. En kvalitativ forskning ger möjlighet att studera forskningsfrågan djupare, 

då insamlingen och analysen av data ligger på ord än vid en kvantitativ forskning 

där det ligger på kvantifiering (Bryman & Bell, 2005). Med en kvalitativ metod 

följs studien av semi-strukturerade intervjuer för att få så fylliga och detaljerade 

svar från respondenterna som möjligt. Denna form av intervju kan röra sig i olika 

riktningar och den ger intervjupersonen friheten att svara utan några begränsade 

ramar (ibid). För att respondenterna i studien inte ska röra sig i alltför breda 

riktningar, har det strukturerats upp frågor i en intervjuguide som ska leda 

intervjupersonerna i rätt riktning.  

2.3 Undersökningsdesign och urval  

Författarna har valt att genomgå en jämförande design i form av flerfallsstudie, 

där antalet fall är fler än ett. Flerfallsstudien är fokuserad på en specifik 

organisation (Bryman & Bell, 2005) och i detta fall svenska modeföretag. För att 

få de mest lämpade intervjupersonerna till studien har flera personer kontaktats på 

varje företag för att få tag på den mest inflytelserika personen. På detta sätt har 

valet av respondenter styrts. Urvalet avgränsades i första hand till svenska 
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modeföretag som har en någorlunda lång internationell erfarenhet, i detta fall mer 

än fem år, och som fortfarande är i expanderingsfasen, detta för att bygga fram en 

stark studie med starka representanter. Med denna begränsning kan 

företagsrepresentanterna ge kunskap om tidigare erfarenheter och metoder samt 

ge sina framtidsplaner inom ämnesområdet. Därefter har företagen valts utefter de 

som för tillfället varit tillgängliga inom det begränsade urvalet. Ett 

bekvämlighetsurval har därmed gjorts som är en form av ett icke-

sannolikhetsurval (Bryman & Bell, 2005). De företag som varit tillgängliga till 

studien är: 

 

Odd Molly som finns lokaliserade i mer än 35 länder, Björn Borg som finns i ett 

20-tal länder och Hunky Dory som finns representerade i totalt 15 länder. Alla tre 

företagen har även varit verksamma på internationell marknad i mer än fem år, 

vilket ger de en jämbördig internationell erfarenhet.   

 

Det branschägda forumet Svenska Moderådet har även valts att ha med i studien 

för att kunna ta del av deras kunskap om vad och hur de bidrar till svenska 

modeföretag, i frågor som rör expandering utomlands och internationalisering. 

Detta för att ge studien en tillräckligt bra bild av de åsikter och uppfattningar som 

företagsrepresentanterna i studien ger. Svenska Moderådet har sedan starten 1979 

verkat för svenskt mode i Sverige och utomlands. Att ha med dem i studien 

kommer att bidra med ett generellt synsätt på problemet hos svenska modeföretag 

specifikt.  

2.4 Datainsamling och dataanalys  

Studien grundar sig på både sekundära och primära data. Den sekundära datan 

består av hämtade vetenskapliga artiklar från olika databaser, litteratur samt 

diverse Internetkällor. Den primära datan kommer från de intervjuer som har 

utförts under studiens gång med respektive respondenter i de svenska 

modeföretagen samt Svenska Moderådet.   
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För att få ut det mesta från respondenterna till att uppnå studiens syfte, har 

författarna valt att använda en semi-strukturerad intervjuform med hjälp av en 

intervjuguide (se Bilaga 1 och 2). Denna intervjuguide har utformats på ett sådant 

sätt att respondenten först kan ”värmas upp” med inledande frågor för att sedan 

komma till de studiebaserade frågorna. För att vara inställda på och lyhörda för 

det som intervjupersonerna säger vid den personliga intervjun, har författarna valt 

att spela in dem. Under intervjuns gång har även stödord antecknats utifrån 

respondenternas svar för att säkerställa att alla punkter i intervjuguiden berörts 

och för att kunna formulera relevanta följdfrågor. Mot intervjuns slut tas dessa 

eventuella följdfrågor upp samt andra frågor som inte varit förtänkta till 

intervjuguiden. Inspelning av intervjuer ger möjlighet till en noggrann analys av 

intervjun då den åter kan spelas upp upprepande gånger (Bryman & Bell, 2005). 

För att kunna göra en lättare jämförelse och analys av svaren har intervjuerna 

hållit sig på samma nivå. 

 

Dataanalysen har skett genom att alla intervjuer först transkriberats ned på papper 

för att senare ha tolkats av författarna. I och med en respondentvalidering har 

gjorts, har plats för de egna tolkningarna inte varit möjligt då respondenterna 

justerat sina svar. Vidare i dataanalysen har respondenternas svar analyserats med 

de valda teorierna och vice versa. 

2.5 Validitet och reliabilitet 

Inom kvalitativ forskning har begreppen validitet och reliabilitet en annan 

betydelse än inom kvantitativ forskning. Enligt Guba och Lincoln (1994, se 

Bryman & Bell, 2005) är det nödvändigt att specificera termer och metoder för att 

etablera och bedöma kvaliteten i kvalitativ forskning och för att formulera 

alternativ till det som begreppen reliabilitet och validitet står för. Det de föreslår 

är två grundläggande kriterier för bedömning av kvalitativ undersökningen, 

nämligen trovärdighet och äkthet.  

 

Utifrån trovärdighetskriterierna är studien tillförlitlig på det sättet att en 

respondentvalidering görs för att få en bekräftelse från respondenterna att den 
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beskrivning och resultat som förmedlats i uppsatsen är riktig. För att studiens 

resultat ska bedömas som överförbar till en annan miljö, görs så fylliga 

redogörelser som möjligt från intervjuerna. Med tanke på att kvalitativa studier 

generar mängder av data, blir valideringstekniken för pålitlighet mycket krävande. 

I denna studie kommer dock så fullständig redogörelse som möjligt att göras av 

alla faser i forskningsprocessen. Huvudsaken att intervjuerna spelats in ger en 

pålitlighet (reliabilitet) då orden är direkt tagna från intervjupersonen och därmed 

är risken för misstolkningar minskade. Genom att författarna antecknar stödord 

under intervjuns gång, för att säkerställa att alla punkter i intervjuguiden berörts, 

stärks även reliabiliteten i studien. Det sista trovärdighetskriterium som är 

möjligheten att styrka och bekräfta, säkerställer författarna att de agerat i god tro 

då inga personliga värderingar eller den teoretiska inriktningen låtit påverka 

intervjupersonernas svar.  

 

De kriterier som studien uppfyllt för att ge studien en äkthet är en rättvis bild och 

en otologisk autenticitet. Med rättvis bild innebär att personer med mest kunskap 

inom studieområdet har intervjuats i de svenska modeföretagen och även en 

utomstående har intervjuats med relevant kunskap om svenska modeföretag. 

Studien har en otologisk autenticitet i den mån att den kan hjälpa modeföretagen 

att få en bättre förståelse för anpassningens betydelse på utländsk marknad.  

2.6 Forskningsetiska aspekter 

I denna studie följs de etiska aspekterna som frivilligt deltagande och 

nyttjandekrav. Studien ämnar inte studera några sekretessbelagda frågor, men om 

respondenterna i intervjuerna så önskar hålla deras identitet anonymt eller inte 

uttala sig om vad de anser hemligt, tas detta i beaktning. Deltagandet är alltså helt 

frivilligt där respondenterna har fritt val att svara på intervjufrågorna och de har 

rätt att avbryta intervjun om det så önskas (Bryman & Bell, 2005). Innan intervjun 

sätts igång kommer ytterligare en klar presentation ges om studiens syfte för att 

tydligt uppmärksamma intervjuns syfte. 
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2.7 Val av teoretiskt ramverk 

Studien är grundad på ett teoretiskt ramverk som kommer redovisas och beskrivas 

i kapitel 3, under ”Tidigare forskning och teori”. Den tidigare forskning som är 

sammanvävd i teorin presenteras för att kunna uppvisa och ta del av tidigare 

forskares forskningsresultat. De teorier som kommer att tillämpas för att kunna 

uppfylla studiens syfte är etableringsprocessen, internationaliseringsprocessen och 

”AdaptStand” processen. Dessa teorier har valts utefter studiens frågeställningar 

och kommer att vara till grund för analysen tillsammans med empirin.  

 

Etableringsprocessen (Ghauri & Holstius, 1996) har valts till studien för att den 

tar upp aspekter som är viktiga att ta hänsyn till vid etablering utomlands samt hur 

företag strategiskt tar sig in på utländska marknader. 

Internationaliseringsprocessen som tas upp är en uppdaterad version av 

internationaliseringsprocessen från år 1977 (Johanson & Vahlne, 2009). Den är 

anpassad efter förändringar i affärsmetoder samt teoretiska framsteg och den har 

specifikt valts ut för att den är baserad på svenska företag, vilket är relevant till 

denna studie. I ”AdaptStand” processen ingår marknadsmixen med de 7 P:n som 

Vrontis (2003) valt att ha med, men i denna studie har författarna valt att endast 

inkludera de 5 P:n då de anses som mest relevanta för studien. 

2.8 Källkritik   

En källa kan komma i olika former såsom muntlig och skriftlig. Det är därför 

viktigt att betona att de skriftliga källorna som använts i uppsatsen endast är 

pålitliga vetenskapliga artiklar, Internetkällor och litteratur. Alla elektroniska 

källor har en osäkerhet kring sig då de kan uppdateras, även tas bort under tiden 

då undersökningen har gjorts och därför refereras de korrekt i detalj. En del av de 

skriftliga källor som har använts i uppsatsen är äldre forskning och dessa kan 

anses vara bristande då de inte är uppdaterade efter dagens förändringar. Detta 

ämne är emellertid ett gammalt och väldiskuterat ämne där forskare har gjort bra 

forskningar som än idag kan användas till vidare forskning. Författarna har därför 

varit medvetna om de vetenskapliga artiklarnas kvalitet vid studiens gång.  
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Modebranschen är en svår bransch att få intervjuer i då många företag vill hålla 

sina strategier och metoder hemliga för konkurrenter samt för allmänheten. På 

grund av detta har det varit svårt att hitta företag som velat ställa upp i studien 

eller velat ge ut detaljerade information. Respondenterna i studien har dessutom i 

efterhand justerat sina intervjusvar vilket även begränsat tolkningsmöjligheterna i 

analysen. Det är även väsentligt att nämna att nyckelpersonerna från respektive 

studerade företag har valts ut efter deras kunnighet inom studieområdet. Trots det 

finns en risk för att respondenterna inte har förstått några intervjufrågor 

fullkomligt eller att de svarat oärligt för att skönmåla företaget.  

Forskarna har dessutom valt att använda sig av Svenska Moderådet som en 

ytterligare informationskälla till studien. De är inget Exportråd som är 

specialiserade på de frågor som studien tar upp och tar därför en mindre roll i 

analysen. 
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3 Tidigare forskning och teori 

 

Detta kapitel presenterar en sammankoppling av tidigare forskning och teori som 

utgör grunden för studien och som senare kommer att användas vid analysen av 

empirin. 

3.1 Internationalisering av modeföretag 

Modeföretag är identifierade som de viktigaste internationella företagen (Hines & 

Bruce, 2007). De är produktiva och framgångsrika som mest när det kommer till 

expansion på utländsk marknad (Hollander, 1970, se Hines & Bruce, 2007).  

 

För att först kategorisera vilka de internationella modeföretagen är, har Hines och 

Bruce (2007) delat upp dem i fyra olika kategorier: 

1. Produktspecialiserade modeföretag – företag som fokuserar på smala och 

specifika produktsortiment. Till exempel Nike, som specialiserar sig på 

sport, och La Senza, som har en målgrupp utifrån kön.  

2. Modedesign företag – dessa företag har en internationell profil i 

modeindustrin som klart visas då de medverkar i stora modeshower och då 

de har varit verksamma på marknaden i minst två år (Fernie et al., 1997). 

Exempel på dessa kan vara Gucci och Chanel.  

3. Generella handelsföretag – företag som erbjuder en blandning av 

modeproduktgrupper och icke-modeprodukter i deras handelsvaror. 

Exempel på dessa är Marks & Spencer och Harrods som kan hittas i 

shoppinggallerior samt nära turistområden (Corporate Intelligence on 

Retailing, 1997). 

4. Generella modeföretag – koncentrerar på en eller två grupper av 

modeprodukter. De erbjuder ett brett sortiment på modeprodukter och 

accessoarer till antingen ett brett (t.ex. The Gap) eller högt definierad 

målgrupp (t.ex. Kookai) (Corporate Intelligence on Retailing, 1997). 
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När modeföretag väljer att expandera blir valet av inträdesmarknaden beroende på 

vilken marknadspositionering företaget har. Lyxmärket Louis Vuitton till 

exempel, fokuserar sin internationella expansion på världsledande platser som 

huvudstäder i de mest gynnsamma länderna. När det gäller lyxmärken är denna 

typ av expanderingsstrategi vanligt. Med det har Hollander (1970, se Hines & 

Bruce, 2007) kommit att kalla det för ”New York, London, Paris syndromet”.  För 

generella modeföretag har däremot studier visat att de tenderar att koncentrera sin 

expansion på de länder som geografiskt och kulturellt är närliggande till deras 

lokala marknad. Anledningen är att minimera eventuella risker och maximera 

deras kontroll över sin verksamhet på marknaden. Det är enbart när detta är 

uppnått på närliggande utländska marknader som övervägandet görs om att 

etablera sig på mer geografiska samt kulturella avlägsna marknader (Hines & 

Bruce, 2007). Det största hinder som modeföretag tenderar att bemöta på utländsk 

marknad är troligen mer kulturella än tekniska, enligt Hollander (1970, se Hines 

& Bruce, 2007). Enligt forskning gjord av Corporate Intelligence on Retailing 

(1997, se Hines & Bruce, 2007) är den största anledningen till att modeföretag 

inte lyckas överleva på utländsk marknad, att de underskattar den kulturella 

skillnaden som existerar mellan den utländska och inhemska marknaden.    

3.1.1 ”Push” och ”pull” faktorerna 

Företag tenderar att vara kvar på den inhemska marknaden om inte de blir 

provocerade, puttade eller dragna av en kommande händelse eller av en speciell 

marknadssituation (Johanson & Vahlne, 1990, se Mollá-Descals et al., 2011). De 

”push” och ”pull” faktorer som ligger bakom företagens internationalisering tas 

upp i Hines och Bruce (2007) litteratur. Dessa faktorer har Alexander (1997, se 

Hines & Bruce, 2007) valt att kategorisera som nedan:  

 

 

 

 

 

 



 

 18 

Faktorer ”Push” ”Pull” 

Politiska Ostabil struktur, restriktiva 

regelverk, anti-affärskultur 

dominerande, 

konsumentkreditbegränsningar. 

Stabil struktur, avslappnat 

regelverk, för-affärskultur 

dominerande, avslappnad 

konsumentkreditbegränsningar. 

Ekonomiska Dåliga ekonomiska 

förhållanden, låg 

tillväxtpotential, hög 

driftkostnad, mogen marknad, 

liten inhemsk marknad.   

Bra ekonomiska förhållanden, 

hög tillväxtpotential, låg 

driftkostnad, utvecklande 

marknad, investeringar i fast 

egendom, stor marknad, 

gynnsamma valutakurser, 

nedtryckt aktiekurs. 

Sociala Dåliga sociala förhållanden, 

dålig befolkningsutveckling, 

stagnation i befolkning. 

Goda sociala förhållanden, god 

befolkningsutveckling, 

befolkningstillväxt. 

Kulturella Främmande kulturklimat, 

heterogen kulturmiljö. 

Välbekanta kulturella 

referenspunkter, attraktiv 

socialt nätverk, innovativ 

detaljhandelskultur, 

företagslivsuppfattning, 

homogen kulturmiljö.     

Detaljhandelskultur Fientlig miljö, mättnad i 

format, ogynnsam omvärld. 

Nisch-möjligheter, 

företagsägda anläggningar, 

gynnsam omvärld. 

 

Figur 3.1 De olika ”push” och ”pull” faktorerna (Alexander, 1997, se Hines & 

Bruce, 2007, s.97) 

 

De främsta anledningarna till att modeföretag väljer att etablera sig utomlands är 

för att hemmamarknaden har nått mättnadsstadiet, för att företaget vill maximera 

möjligheterna i dess produkter, expertis och specialitet samt även för att 

efterfrågan finns utomlands (Hines & Bruce, 2007).  
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3.1.2 Internationaliseringens strategiska tillvägagångssätt 

Det finns tre olika strategiska tillvägagångssätt för ett företags 

internationalisering, nämligen internationell investering, global strategi och 

multinationell strategi (Salmon & Tordjman, 1989, se Hines & Bruce, 2007). 

Valet av strategi beror på vilket handelssätt ett företag har och den kompetens 

som företaget har (Hines & Bruce, 2007).  Den internationella investeringen 

innefattar en transaktion av kapital från ett land till ett annat med syfte att förvärva 

en andel eller den totala andelen aktie i ett annat verksamt företag. De företag som 

använder sig av den typen av internationell tillväxt är oftast stora företag som är 

mycket diversifierade på sin hemmamarknad och som är beredda på att utnyttja 

tillväxtmöjligheterna som finns på den utländska marknaden (Salmon & 

Tordjman, 1989, se Hines & Bruce, 2007). Den globala strategin är en 

standardisering av marknadsmixen och en replikation av samma 

produktsortiment, kommunikationsmetod, företagsidentitet, service och prisnivå i 

alla butiker oavsett deras geografiska lokalisering (ibid). De företag som använder 

denna strategi är de som har ett väldefinierat företagsbild och marknadsposition, 

oftast med ett starkt varumärke och ett unikt produktsortiment samt handelssätt. 

Den multinationella strategin söker att bevara ett grundläggande handelskoncept 

eller en image runtom olika geografiskt spridda marknader, men anpassar regler 

och företagstyret efter de lokala villkoren samt de lokala konsumenternas 

förväntningar (ibid). På en nationell nivå är företagets marknadsmix anpassade för 

att passa in på lokala behov. Varje land har sitt eget produktsortiment, prissättning 

och vinstpolitik (ibid).  

3.2 Anpassningens betydelse  

Diskussionen över hur mycket internationella företag borde anpassa dess 

strategier och metoder på utländsk marknad har länge funnits i både internationell 

marknadsföring och internationell företagslitteratur (Dow, 2006). Redan år 1959 

kommer forskning fram om anpassningens betydelse för företag som ger sig ut på 

utländsk marknad (Nielsen 1959).  Utifrån denna forskning är det viktigt att 

anpassa produkten efter marknaden. De produkter som ett företag har på 
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hemmamarknaden passar inte alltid bra på den utländska marknaden. Att ha 

språket i åtanke är också viktigt vid marknadsföring och företaget måste vara 

medveten om de språkbarriärer som kan uppkomma. Det kan hända att budskapet 

i en kampanj inte nås fram eller att den misstolkas på grund av språkskillnader 

och detta gäller även de olika varianterna av engelska språket. Marknadsföringen 

borde även anpassas efter de lagar och regler som finns på marknaden, såsom 

statliga ingripanden. Priser och kvaliteter behöver anpassas på den nya marknaden 

då kunder kan tycka olika jämfört med hemmamarknaden. Det är även av vikt att 

företaget identifierar företaget med de lokala köparna i olika aspekter, allt från 

förpackning till namn, då företaget inte vill framstå som annorlunda från dem 

(Nielsen, 1959). 

 

Den kulturella aspekten på den utländska marknaden kan också vara av betydelse 

vid etablering. Mitra och Golder (2002) skriver i sin forskning att om det finns 

kulturella likheter mellan marknaderna kan företagen dra nytta av den kunskap 

som de redan har från sin hemmamarknad eller de andra marknaderna. Att göra en 

jämförelseanalys av kulturer kan bland annat hjälpa marknadsföringschefer att 

förvänta sig konkurrenternas reaktioner, förstå konsumenterna mer tydligt vid 

affärer samt hantera kollegor från andra nationaliteter vid gemensamma beslut 

(Tse et al., 1988). De kulturella skillnaderna har däremot inte någon större 

betydelse, enligt Mitra och Golder (2002), utan det är den ekonomiska vinsten 

som är viktigt när företagen väljer vilken utländsk marknad de ska etablera sig på. 

Företag väljer att etablera sig på marknader som visas vara mer attraktiva ur ett 

lönsamhetsperspektiv och det visar sig i deras forskning att det är det mest 

väsentliga (ibid). Den ekonomiska aspekten är viktigare än den kulturella i valet 

av marknad när ett företag genomför en internationalisering.  

 

Företag tenderar att ”underanpassa” sin marknadsstrategi på utländska 

marknaden. Att underanpassa menas att företagen till exempel anpassar sina 

strategier till en mindre grad än vad det egentligen behövs för att maximera sitt 

vinstresultat inom export (Dow, 2006).  Att standardisera processer och produkter 

runtom marknader kan ge skalfördelar för marknadsföring, forskning och 
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utveckling samt produktion (Lewitt, 1983, se Dow, 2006). Däremot behöver 

företag uppskatta de viktiga skillnaderna som finns på de utländska marknaderna 

och anpassa deras bedrift och framförande för att passa in i den lokala miljön 

(Douglas & Wind, 1987, se Dow, 2006). Det som påverkar anpassningsgraden är 

företagsegenskaper, som kan vara företagsstorlek samt internationell erfarenhet. 

Miljöfaktorer har även en påverkan på detta som innefattar den kulturella 

distansen mellan marknader, konkurrensen på marknaden och stadie som 

marknaden befinner sig i Produktlivscykeln. Anpassningsnivån måste passa ihop 

med marknadsmiljön så att företaget kan framställa bra på marknaden. Dow 

(2006) poängterar också att företag som börjar internationalisera sig tidigt eller 

som har en mer flexibel kultur, vanligtvis har det lättare att anpassa sig på 

utländsk marknad.    

3.3 Standardiseringens för-och nackdelar  

Standardisering av internationell marknadsstrategi refererar till att samma 

produkt, pris, distribution och marknadsföringssätt används över hela världen 

(Jain, 1989). Denna metod används av företagen för att minska den totala 

kostnaden och för att ge en internationell företags bild. Vi rör oss mot en enda 

världsbild tack vare tv, filmer, ökad turism, telekommunikation och datorer 

(Vrontis, 2003). Att vara standardiserad innebär att företagens beslutsfattande och 

makt är centraliserade (Hines & Bruce, 2007). Fördelen med att vara centraliserad 

är att företaget har större kontroll, men nackdelen är däremot att företagen blir 

rigida till att svara mot de lokala konsumentbehoven (Salmon & Tordjman, 1989, 

se Hines & Bruce, 2007).  

 

Studier har visat att koordinationen blir lättare om företagen använder sig av 

standardisering istället för en lokaliserad anpassning av marknadsföringsstrategier 

hos multinationella företag (Onkvisit & Shaw, 1999). Detta minskar också 

kostnaderna för företaget när de ska etablera sig på nya marknader (Levitt, 1983, 

se Vrontis, 2005). Onkvisit och Shaw (1999) menar dock att lokaliserade ansatser 

är att föredra då det är tydligt att konsumenters och marknaders homogenitet på 

global nivå inte existerar. Skillnaderna som existerar och som bör tas till hänsyn 
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är språket, kulturen, konsumenters preferenser, lagar och regler, 

marknadsföringens infrastruktur och konkurrensstrukturen, beroende på vilket 

land och vilken marknad företagen väljer att ge sig in på (Alimiené & Kuvykaité, 

2008). Om företagen inte ser över dessa kan det skrämma bort konsumenterna, 

stöta ifrån anställda och missa att se över konsumenternas behov (Lipman, 1988, 

se Vrontis, 2005). 

 

När det gäller att standardisera produkter som företaget erbjuder, kan de uppfattas 

på olika sätt på olika marknader. Många kulturer brukar finna utländska produkter 

som attraktiva och av hög kvalitet. Då kan en standardisering vara önskvärt 

(Aydin & Terpstra, 1981, se Jain, 1989). Emellertid, om bilden av ett företags 

produkter är dålig, skulle strategiskt sätt en anpassning vara mer eftersträvansvärt 

för att ge en ny uppfattning till de lokala konsumenterna vid marknadsföring 

(Jain, 1989).  

3.4 Etableringsprocessen  

Ghauri och Holstius (1996) har utvecklat etableringsmodellen som förklarar hur 

företag strategiskt tar sig in på utländska marknader. Modellen består av tre 

grundfaser; sökfasen, projektfasen samt etableringsfasen, och i alla tre faser är 

resurser, aktörer och aktiviteter inkluderade (se Figur 3.2). Resurserna i modellen 

kan vara de produkter och tillgångar som företaget har, aktörerna är alla som 

arbetar inom och utom företaget och aktiviteterna är aktörernas arbete med 

resurserna som gör att företaget utveckals. (Ghauri & Holstius, 1996). 
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Figur 3.2 Ghauri och Holstius (1996, s.77) etableringsmodell 

 

Sökfasen är den fas där företaget införskaffar sig information och kunskap om 

marknaden de vill etablera sig på. Information kan vara svårt att få tag på lokalt då 

det behövs utvecklade relationer för detta (Johanson & Mattsson, 1988, se Ghauri 

& Holstius, 1996). Projektfasen som är fas två innebär att företaget i nuläget 

analyserar den bild de har fått av marknaden och tar beslut om det är aktuellt att 

etablera sig på denna marknad och i sådant fall hur de ska gå tillväga. (ibid.) 

Etableringsfasen är den sista fasen och det är då företaget anser att de har 

tillräckligt med kunskap, relationer och resurser för att kunna göra en nyetablering 

möjlig på den studerade marknaden. Företaget börjar i denna fas sin etablering på 

den utländska marknaden. (ibid.) 

 

När företaget har tagit sig igenom alla tre faser utvecklas relationer och nätverk på 

marknaden. Hur starka dessa är och hur mycket de delar med sig till varandra ger 

till följd vilken position företaget får på den nya marknaden. I modellen 

presenteras även omgivningen som tar upp de olika kulturella, juridiska, politiska 

samt ekonomiska problem som kan uppkomma vid en etablering. Inom juridiska 

frågor kan företaget till exempel göra överenskommelser med myndigheter för att 
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slippa dubbel taxering och inom kulturen kan det till exempel innebära att 

införskaffa kunskap om den nya marknadens kultur och eventuellt använda 

inhemsk arbetskraft. Det är viktigt för ett företag att anpassa sig till dessa olika 

omgivningsaspekter under internationaliseringen för att bli framgångsrikt (Ghauri 

& Holstius, 1996).  

3.5 Internationaliseringsprocessen 

Internationalisering kan ske på olika vis, Johanson och Vahlne (1977) har 

utvecklat en modell som visar hur den mest optimala internationaliseringen går till 

utefter en forskning som gjordes av svenska företags internationaliseringsprocess. 

Denna modell är även känd som Uppsalamodellen och den visar hur en lyckad 

internationalisering av företag ser ut. Samma modell har år 2009 uppdaterats och 

utvecklats till en modell som är anpassad efter förändringar i affärsmetoder och 

teoretiska framsteg. Idag handlar internationalisering mer om att skapa relevanta 

nätverk och relationer på marknaden (Johanson & Vahlne, 2009).  

 

Originalmodellen handlar om att företagen förändras genom att de lär sig av sina 

erfarenheter i löpande verksamheter på utländska marknader. De förändras också 

genom deras engagemangsbeslut om att stärka sin position på den utländska 

marknaden (se Figur 3.3). Lärandet och skapandet av engagemang tar tid och 

därför går internationaliseringsprocessen stegvis (Johanson & Vahlne, 1977, se 

Johanson & Vahlne, 2009).  
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Figur 3.3 Johanson och Vahlnes (1997, s.26) originella Uppsalamodell 

 

Den nya modellen fokuserar mer på affärsnätverk och relationsskapande på den 

utländska marknaden. Modellen visar att marknader är nätverk av relationer där 

företag är kopplade till varandra på olika sätt och i olika utsträckningar. Det är 

viktigt att ha bra kontakter med relevanta nätverk för att få en lyckad 

internationalisering. En lyckad internationalisering kräver att det finns ett 

förtroende i relationerna samt ett ömsesidigt engagemang mellan företaget och sin 

motpart, detta kan vara med agenter, inom samägt produktionsbolag med mera 

(Johanson & Vahlne, 2009). Om ett företag inte har skapat sig ett bra nätverk på 

den marknaden de vill ge sig in på, kommer möjligheten att utvecklas på den 

marknaden försvåras då de blir som utomstående på marknaden (ibid).    

 

Internationalisering är utfallet av företagets handlingar att stärka sina 

nätverkspositioner som syftar till att förbättra eller skydda sin marknadsposition. 

Johanson och Vahlne (2009) hävdar att de befintliga företagsrelationerna gör det 

möjligt att identifiera och utnyttja möjligheter som finns på marknaden. De menar 

att företagsrelationerna har en betydande inverkan på vilken geografisk marknad 

som företagen väljer att ge sig in på och även vilken marknadsstrategi de tar till 

användning (ibid). 
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Figur 3.4 Johanson och Vahlnes (2009, s.1424) uppdaterade Uppsalamodell med 

fokus på affärsnätverk 

 

Liksom Uppsalamodellen från år 1977, innehåller den uppdaterade modellen även 

två variabler som påverkar varandra; tillståndsvariabler och förändringsvariabler 

(se Figur 3.4). Modellen innefattar fyra lägesvariabler som förklarar olika lägen i 

internationaliseringsprocessen och hur dessa är kopplade till varandra.  

 

Första tillståndet, som är kunskap och möjligheter, beskriver att det är viktigt för 

ett företag att ha grundläggande marknadskunskap samt företagsmarknadskunskap 

på den utländska marknaden, för att komma ut ur utanförskapet. Inom 

marknadskunskap innefattar faktorer, som språk, lagar och regler. Att ha 

företagsmarknadskunskap innebär att ha kunskap om de företag som huvudparten 

gör eller försöker göra affärer med och att även ha kunskap om relationen mellan 

företagen i dess miljö. Skillnaden mellan den originella modellen och den 

uppdaterade inom detta fält är att den äldre belyste att kunskap ifrån tidigare 

erfarenheter var viktiga. Om erfarenhetskunskapen kompletteras med andra sätt av 

kunskapsutveckling menar Johanson och Vahlne (2009) att internationaliseringen 

kan bli bättre. Exempelvis som nämnt, att ha marknadsspecifik kunskap och att ha 
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relationsspecifik kunskap, som är kunskap om interaktionen mellan de två 

samarbetspartnerna samt kunskap om varandras heterogena resurser och förmåga. 

Möjligheterna som finns på den utländska marknaden framstår som den viktigaste 

delen av kunskap. Företaget enskilt eller tillsammans med den andra parten ska 

hitta möjligheter och skapa förtroende samt engagemang. Möjlighetsidentifiering 

kan vara ensidigt, att det ena företaget tar reda på andra företagsbehov, förmåga, 

marknader och nätverk för att sedan hitta en möjlighet där, eller tvåsidigt, där två 

företag i samspel identifierar en möjlighet. Det finns även multisidigt där det 

innefattar fler än två i en relation.  

 

Det andra tillståndet, som är nätverksposition, visar att ett företag har nått en 

nätverksposition då partnerskapet har fått ett önskvärt skapande av lärande, 

förtroende och engagemang från internationaliseringsprocessen. Detta då dessa 

faktorer kan skilja sig mellan samarbetsparterna.  

 

I det första förändringsläget, som är relationengagemangsbeslut, har ”relationer” 

lagts till i jämförelse med originalmodellen för att klarlägga att det handlar om 

engagemanget för nätverket av relationerna. Möjligheter är en viktig faktor för att 

skapa engagemang, men det skapar även fram ett beroende mellan parterna. Ena 

parten må inte hålla med den andra parten om allting men tolererar det på grund 

av långsiktiga intressen. Detta är ett vanligt förekommande hos internationellt 

samägda företag. Det är viktigt att kunna koordinera olika relationer som ett 

företag har i olika länder för att skapa bra relationsengagemang, till exempel 

mellan leverantörerna i ett land och kunderna i ett annat. Relationsengagemanget 

förändras inte endast genom företagets beslut, utan förändringarna i vilken 

etableringsmetod som väljs, investeringsstorlek, organisationsförändringar och 

vilken nivå av beroende mellan samarbetsparterna som finns, kan även förändra 

relationsengagemanget.  

 

Det andra förändringsläget, som är lärande, kunskapsskapande och 

förtroendeskapande, belyser att snabbheten, intensiteten och effektiviteten av 

dessa beror på den kunskap, förtroende och engagemang som redan finns mellan 
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parterna. En hög nivå av dessa i en relation resulterar i en mer effektiv och kreativ 

process. Förtroende kan ses som ett substitut för kunskap där till exempel om ett 

företag saknar viktig kunskap om den utländska marknaden, kan de förlita sig på 

att en mellanhand tar ledningen i företaget. Förtroende kan utvecklas till 

engagemang om viljan finns och positiva avsikter. Förtroende är en förutsättning 

som visar att man vill fortsätta relationsskapandet.   

 

Om företaget inte redan har en stark nätverksposition på den potentiellt valda 

marknaden kan valet bli att ansluta sig till ett företag som redan har en stark 

position och nätverk på marknaden. Det kan till exempel vara agenter eller 

distributörer på marknaden.  

3.5.1 Psykiskt avstånd 

När företag ska etablera sig på en ny marknad kommer det upp en osäkerhet i 

form av brist på information och kunskap om den nya marknaden (Johanson & 

Vahlne, 1977). De skillnader som finns mellan hemmamarknaden och den 

utländska marknaden kallas för psykiskt avstånd (Johanson & Vahlne,1977; 

Evans et al., 2000, se Mollá-Descals et al., 2011). Detta psykiska avstånd 

resulterar från uppfattningen och förståelsen av kulturella- och affärsskillnader, 

som är två viktiga faktorer som förklarar variationerna i expansionsmönster samt 

företagsresultat (Evans et al., 2000, se Mollá-Descals et al., 2011). Andra faktorer 

kan också vara skillnader i språk, utbildning och marknadsutvecklingsnivå 

(Johansson et al., 2002). Ett litet psykiskt avstånd kan underlätta etableringen och 

utvecklingen av relationerna som kan behövas för att identifiera och utnyttja 

möjligheter på marknader (Johanson & Vahlne, 2009). Företagets 

internationaliseringsprocess går utefter det psykiska avståndet som finns mellan 

de olika marknaderna. Företaget etablerar sig först på marknader med mindre 

psykiskt avstånd och därefter vågar de sig ut på marknader som har större 

psykiskt avstånd (Johansson et al., 2002). 

 

Forskning har visat att marknader som är geografiskt nära belägna, det vill säga 

utländska marknader som är fysiskt nära till hemmamarknaden, även är nära i 



 

 29 

psykiskt avstånd. Med detta hävdar forskarna att företagen etablerar sig på dessa 

marknader först vid expandering (Johansson et al., 2002). Forskarna O’Grady och 

Lane (1996, se Mollá-Descals et al., 2011) uppger emellertid att skillnaderna inte 

nödvändigtvis behöver leda till ogynnsamma resultat och att uppfattningen om att 

en marknad är lik sin egen marknad är inte heller garanterat att verksamheten 

kommer att prestera bra. I detta avseende, företag vars hemmamarknad har en hög 

nivå på inkomst liksom utvecklad företagsstruktur kan prestera bra, om inte bättre, 

på en utvecklande marknad på grund av de olika möjligheterna som finns 

tillgängliga (Evans et al., 2000, se Mollá-Descals et al., 2011). 

3.6 ”AdaptStand” processen 

Enligt Vrontis (2005) forskning är det viktigt för multinationella företag att kunna 

ha en anpassad samt standardiserad marknadsstrategi för att nå framgång. Det 

gäller att hitta den rätta graden av anpassning och standardisering för att uppnå det 

mest optimala för det enskilda företaget på den nya internationella marknaden. 

Dagens alltmer homogena marknader i olika länder gör inte standardisering till 

det absolut bästa och å andra sidan gör inte anpassning det heller då det medför 

stora kostnader. Båda två är viktiga och därför har Vrontis skapat en modell som 

hjälper företag att standardisera de komponenter i marknadsmixen och 

marknadsstrategin som behövs för framgång, i form av att växa på marknaden, 

samtidigt som de söker att anpassa för att kvarstå marknadsorienterad. Denna 

modell är en process vid namn ”AdaptStand” (Vrontis, 2003) som i slutändan ger 

svar till den rätta graden av integration och som kommer att ge både kundnöjdhet 

samt företagslönsamhet. Processen kommer att öka förståelsen samt kunskapen 

om den integrerade strategin för att hjälpa marknadsförare att konkurrera effektivt 

inom en hög konkurrensutsatt internationell marknadsplats.  

 

För att kunna identifiera till vilken grad ett företag ska anpassa eller standardisera 

när de går ut på internationella marknader, måste de yttre miljöfaktorerna 

uppmärksammas. Dessa yttre faktorer påverkar ett företags marknadsposition 

samt dess beslut huruvida marknadsstrategier ska anpassas eller inte. Figur 3.5 

och Figur 3.6 tar upp de yttre faktorerna.   
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Marknadsaktörer 
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Figur 3.5 illustrerar alla intressenter som påverkar ett företags handlingssätt av 

marknadsmixen på internationell marknad. För att företagen ska kunna bli 

konkurrenskraftiga på den internationella marknaden måste de ha bra kunskap om 

de olika marknadsaktörerna, som till exempel konkurrensen på marknaden samt 

de politiska ställningarna och juridiska lagarna. Det är även viktigt att tänka på att 

kunderna på den internationella marknaden kan ha andra behov, smaker och 

önskemål än i den inhemska eller annan erfaren marknad. Kunderna på en viss 

marknad kanske inte är lika medvetna om ett visst företags produkter eller tjänster 

som på andra marknader. Dessa påverkar i sin tur hur marknadsmixen behandlas.  

Figur 3.5 Vrontis (2003, s.299) ”AdaptStand” process – Marknadsaktörer 

 

Figur 3.6 illustrerar andra miljöförhållanden som bör tas i beaktning vid beslut om 

utformining av marknadsmixen på internationell marknad. Där ingår marknadens 

fysiska miljö, som klimat och topografi, marknadens sociokultur, där marknadens 

konsumenter kan ha skilda värderingar och vara demografiskt utspridda, och 

marknadsutvecklingen, som uppmärksammar om hur utvecklad den specifika 

marknaden är. Andra miljöförhållanden kan vara ekonomiska skillnader, den 

teknologiska utvecklingen i landet och infrastrukturen.    
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Figur 3.6 Vrontis (2003, s.300) ”AdaptStand” process – Miljöförhållanden 

 

I Figur 3.7 visas ”AdaptStand” processen som utgår ifrån marknadsmixen och 

visar faktorer som drar delar av marknadsstrategierna mot att anpassas eller 

standardiseras. Vrontis (2005) menar att framgång inte beror på att anpassa eller 

att standardisera, utan beror på kombinationen av båda två och att hitta den rätta 

balansen mellan dessa två över marknadsmix faktorerna samt 

marknadsstrategierna för varje land.  

 

Efter en undersökning som Vrontis (2005) genomfört har det visats att produkten 

är den som mest är standardiserad när företag går internationellt. Inom 

produktkategorin ingår då bland annat produktkvalitet, färg- och storlekssortiment 
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samt varumärket. Det som mest anpassas är priset följt av marknadsföringen och 

platsen på marknaden, det vill säga vart företaget placerar sig på marknaden. Hur 

distributionen går till börjar bli en trend, enligt Vrontis undersökning.   



 

 33 

 



 

 34 

4 Empiri 

I detta kapitel presenteras all primär data som samlats in via personliga intervjuer. 

Först ges en presentation av intervjun med den tredje parten i studien och sedan 

följs alla intervjuer med respektive svenska modeföretag.  

4.1 Svenska Moderådet 

Helena Mellström är marknadschef på Svenska Moderådet och intervjuades 

personligen den 7 november 2011 (se Bilaga 1).  

Svenska Moderådet har sedan starten 1979 verkat för svenskt mode utomlands 

och i Sverige. Det är ett branschägt forum som analyserar modets utveckling och 

ger råd med omvärldsanalyser ur ett modeperspektiv. Svenska Moderådet driver 

olika projekt som till exempel planering av modeveckorna i Stockholm. De har en 

egen tidning som heter ”Stockholm Fashion” där de listar fram vad som händer i 

svenskt mode och den ges även ut i engelska för att kunna locka fram läsare från 

utlandet. Svenska Moderådet driver även projektet ”Rookies” för mindre, 

nystartade modemärken, för att de ska kunna visa upp sig hemma och för att 

kunna gynna en etablering utomlands. Svenska Moderådet skapar och stärker 

kontaktnätet mellan inköparen och svenska modeföretagen genom deras olika 

evenemang.   

Helena Mellström berättar att hon anser att det är väldigt viktigt för företag att 

växa och att det är svårt för företag att växa i Sverige enkom, på modemarknaden. 

”Om man vill bli ett större företag måste man gå ut på global marknad”, säger 

Mellström angående frågan om vad motiven kan vara till att svenska modeföretag 

väljer att expandera utomlands. Hon berättar även att svenska modeföretag kan 

vara tvungna att vända sig internationellt då deras koncept inte efterfrågas på 

hemmamarknaden. Exempel på ett svenskt modeföretag som har påträffat detta är 

Obscur som varit verksamma i 2 år. På hemmamarknaden gick det inte bra för 

dem för att det inte fanns någon efterfrågan, men däremot fanns den utomlands.  
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Enligt Mellström är det svårt att säga vilket land svenska modeföretag främst 

söker sig till utomlands, men för framförallt nystartade företag spelar det ingen 

roll vart i världen återförsäljarna finns, ”de blir bara glada över att ha fått en 

återförsäljare”, poängterar Mellström. Däremot, berättar Mellström, att om man 

mer noggrant skulle titta på det, ligger tyngden mer på länder som ligger i Europa 

och om det gäller Asien då är det Japan. USA marknaden är redan stor i sig för att 

slå sig in på. I Asien är svenskt mode tilltalade, därmed har företagen en 

inkörsport där och i Europa blir det lättare att etablera sig i eftersom de ligger nära 

till hemmamarknaden. Anledningen till att dessa marknader väljs först är på grund 

av kulturskillnaderna och att företagen följer närhetsprincipen. ”Det är oerhört 

svårt att sälja in någonstans som är väldigt långt bort där modet även kan se 

annorlunda ut”, uttrycker Mellström men betonar ändå att ”modet är globalt”.  

 

”Det är svårt att slå sig in på hemmamarknaden även om man är ett svenskt 

märke och det är även svårare när man tar sig utomlands vilket är ett ännu större 

steg”, berättar Mellström. Hon menar att konkurrensen för de enskilda märkena 

som måste komma in i butiker på hemmaplan, är dominansen av kedjeföretagen. 

Att komma in i butiker är även svårt eftersom de är försiktiga med att endast ta in 

ett antal varumärken. Butiker kan dessutom vara instabila då det kan hända att de 

inte överlever på marknaden och tvingas stängas igen. När det gäller att etablera 

sig utomlands kan svårigheterna vara att det är en annan kultur, andra lagar och 

andra spelregler på den utländska marknaden.  

 

”När det kommer till anpassning på utländska marknader är det viktigt att 

marknadsföringen anpassas efter det land företaget väljer att etablera sig i”, 

uttrycker Mellström och tillägger sedan att detta kan skilja sig för små, enskilda 

företag som ”Rookies”. Dessa små företag har inte råd att anpassa sig till olika 

marknader och det de måste göra är att tro på sitt koncept och förmedla det 

tydligt. Ett tydligt koncept är viktigt tillsammans med en kommunikation på ett 

globalt språk. Det är således skillnad mellan stora, globala företag som till 

exempel H&M och mindre företag som försöker att överleva på marknaden och i 

branschen. Det som skiljer sig är att de mindre företagen i flesta fall inte brukar ha 
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egna butiker utomlands utan de har inköpare eller återförsäljare som själva väljer 

ut de klädesplagg som säljs bäst ur ett sortiment på den lokala marknaden. 

Mellström berättar att inköparna eller återförsäljarna vill att deras butik ska vara 

unik och att de därför kan komma överens med företaget om att de inte får sälja 

samma plagg till andra butiker i närheten. Butiken vill vara ensam om vad de 

säljer och därför kan modeföretaget tvingas till att anpassa efter deras krav. 

”Detta kan hända både internationellt och i Sverige”, säger Mellström.  

4.2 De svenska modeföretagen 

4.2.1 Företagspresentation 

Odd Molly erbjuder kläder och accessoarer till den självsäkra 

medelålderskvinnan. De grundades år 2002 och har snabbt blivit ett världskänt 

märke på en kort period. De finns representerade på mer än 35 marknader och 28 

av dem med lokala representationer och marknadskunskap. De är representerade 

av 15 agenter och 5 distributörer. De har 57 anställda i Stockholm, Göteborg, Los 

Angeles och Köpenhamn. De finns även listade på Stockholmsbörsen, Nasdaq 

OMX Stockholm och har en nettoomsättning på +300 Mkr idag (Intervju, Odd 

Molly).  

Björn Borg erbjuder ett brett sortiment av kläder och accessoarer till kvinnor, 

män och barn. De grundades år 1989 och etablerade sig utomlands redan några år 

efter. De finns representerade på ett 20-tal marknader, varav Sverige och Holland 

är de största. Försäljning av varumärket sker dels via egna säljare på ett fåtal 

marknader samt via distributörer och agenter. Företaget har totalt 120 anställda 

och omsatte år 2010, +500 Mkr globalt (Intervju, Björn Borg).  

 

Hunky Dory erbjuder kläder och accessoarer till den samtida unga kvinnan. De 

grundades år 1996 och har sakta men säkert från år 2006 blivit ett internationellt 

varumärke. De finns representerade i totalt 15 länder varav de har lokala 

samarbetspartners på 9 av dessa marknader. De säljer via distributörer och 

agenter, och har cirka 450 återförsäljare samt butiker runtom i världen. De har 

totalt ett 20-tal anställda och omsätter +100 Mkr idag (Intervju, Hunky Dory).   
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Figur 4.1 Företagens befinnande, utifrån omsättning och antalet marknader, i 

jämförelse med varandra, egen 

 

4.2.2 De personliga intervjuerna 

Henk Bossuyt som är internationell försäljningschef, representerade Odd Molly i 

studien. Intervjun genomfördes den 4 november 2011 på deras huvudkontor i 

Stockholm (se Bilaga 2).  

Anders Billtoft som är exportchef representerade Björn Borg i studien. Intervjun 

genomfördes den 10 november 2011 (se Bilaga 2). 

Fredrik Wastenson som är sälj- och marknadsansvarig på Hunky Dory 

intervjuades personligen den 8 december 2011 (se Bilaga 2). 

 

Vad var er anledning till att ni valde att expandera på internationell marknad? 

Odd Molly har från början haft en vision att deras kvinna är en ”world traveler”, 

samt har känt att de någonstans har en kvinna över hela världen som delar deras 

idéer och uttryck. Deras målsättning är att vara en världsspelare i modebranschen. 

Björn Borg ville öka försäljningen utanför hemmamarknaden då den svenska 

marknaden med 9 miljoner invånare är för liten och att de skulle få en bra 

lönsamhet.  
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För Hunky Dory var syftet med en internationell expansion framförallt att:  

1. Öka den totala lönsamheten för bolaget givet att det finns en efterfrågan av 

företagets produkter på andra marknader.  

2. Stärka bolagets varumärke som ett internationellt varumärke. Något som 

även har betydelse på den inhemska marknaden. 

3. Minska riskexponeringen genom att inte vara för beroende till en enskild 

marknad.  

Vad är motiven till valen av nya marknader och hur går ni tillväga med detta? 

Valet av marknad kan vara tvåsidigt, enligt Bossuyt på Odd Molly. Intresse finns 

för Odd Molly i olika länder vilket leder till att marknaderna väljer dem. Bland 

dessa marknader är det Odd Molly själva som bestämmer vilken marknad som 

passar dem bäst. För det mesta har det varit att agenterna söker sig till Odd Molly, 

vilket Bossuyt säger är bättre för att då finns den första gnistan redan där för att 

vara en genuin säljare för varumärket. Den subjektiva faktorn om känslor och 

värderingar är oundvikligt i modebranschen och om en säljare på en marknad inte 

skulle tycka om Odd Molly skulle det bli svårt att sälja. I Tyskland började de till 

exempel väldigt smått med bara en hängiven säljare och idag är det Odd Mollys 

andra största marknad med Showrooms i Hamburg, Düsseldorf och München. 

Odd Molly har både återförsäljare och egna butiker runtom i världen. De jobbar 

med oberoende agenter och distributörer. De har konceptbutiker i Stockholm, 

Köpenhamn och i Los Angeles, men den i Los Angeles har lagts ner då butikens 

placering på marknaden inte var lönsam för varumärket. 

Björn Borg tittar själva till en början på de största och kommande 

tillväxtmarknaderna. Analyser för dessa finns löpande att köpa eller kan göras på 

egen hand. Billtoft berättade att det finansiella läget rapporteras dagligen i media 

och att köpindex för olika branscher lätt kunde erhållas. Företaget tar kontakt med 

aktörer efter att de valt sin marknad för att diskutera potentialen för varumärket på 

den marknaden och hur investeringen kommer att vara för att nå bästa resultat. 

Efter att en sammanställning har gjorts av all information, tar ledningsgruppen på 

Björn Borg beslut om framtida partner.   
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När Hunky Dory väljer sina nya marknader handlar det om att ha en klar modell 

för hur de vill ta steget ut i världen och att företaget har allt som krävs för att vara 

redo. Hunky Dory började sin etablering utomlands i Norden som är en 

närmarknad till dem och som bara inte språkmässigt gör det lättare att komma åt. 

Deras nästa steg var Holland för att det var ett bra steg in i Europa då marknaden 

är lik hemmamarknaden, är kompakt samt är vana vid att göra affärer. Deras 

taktik har därefter varit att etablera sig på mindre marknader för att testa dem 

innan de gör sig redo för att bege sig in på de större marknaderna. Anledningen 

till att de även befinner sig längre bort som i Australien idag, är för att 

tillfälligheten kom fram när de märkte att det fanns kunder på den marknaden som 

skulle passa dem modemässigt.  

Hur mycket kunskap har ni om den nya marknaden innan ni etablerar er?  

Bossuyt säger att de skall ha klart för sig att de har framför sig den bästa agent att 

representera dem på den specifika marknaden; detta betyder att agenten skall 

brinna för varumärket, men samtidigt skall den agenten ha all kunskap om sin 

marknad som behövs för att göra jobbet rätt. Bossuyt säger ”såklart att vi 

någonstans har en global plan i bakhuvud, men det dyker alltid upp tillfälligheter 

som vi måste ta handa om”. Stora omfattande marknadsundersökningar prioriteras 

inte då det redan finns en etablerad försäljning. Det gäller för den personen, som 

vill öppna nya marknader, att dem dokumenterar med underlag och siffror. Det är 

viktigt att dessa agenter känner till sin egen marknad väl, att de känner till 

distributionen och återförsäljarna, menar Bossuyt. De måste även förstå 

produkten, varumärket, det sammanhang de kan säljas i eftersom Odd Molly är 

starkt nischade. Dock finns det baskunskap om närliggande marknader som till 

exempel Tysklands konkurrensbild och distributionsmodell, BNP, ”clothing 

expenditure” och tillväxtmöjligheter.  Mer djupgående marknadsintelligens per 

marknad köps in vid behov.  

Kunskapen som Björn Borg har om marknaden är, som tidigare nämnts, 

information och analyser om det finansiella läget men även information från olika 

källor om konkurrenter, kunder, distributionskanaler och demografi. Med 

demografi menas köpkraften på olika geografiska områden. 
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Hunky Dory tittar på marknaden och söker information om landet de vill etablera 

sig i. De skaffar sig ett underlag och utefter det tar de beslutet om marknaden är 

potentiell för dem eller ej. Wastenson berättar att de bland annat tittar på hur deras 

mode harmoniserar med marknaden, om det är ett uttryck och prisnivå som skulle 

kunna fungera med varumärket. De tittar även på om företaget klarar av att vara 

på den specifika marknaden då till exempel vissa anpassningar måste göras i 

distributionen för att systemet ska fungera lika.  

Vilka etableringsformer använder ni er av på olika marknader och hur ser 

planeringen ut innan etablering? 

Odd Molly använder sig av ”distributör/agent – återförsäljare” modellen när de 

ger sig in på olika marknader. De använder sig inte av franchise men talar om att 

de kan komma att se över det i framtiden. Ur en marknadssynvinkel är Kina en 

attraktiv marknad för Odd Molly då de ser potential för dem där. Med tanke på att 

Kina har en annorlunda distributionsmodell kan Odd Molly vara tvungna att 

använda etableringsformen franchise för att komma in på den marknaden. Bossuyt 

berättar att de även tittar på andra etableringsformer som han väljer att kalla för 

”shop in a shop”, som är någonstans mellan franchise och återförsäljning. 

Företaget har inte sin egen personal i butiken men de har sin egen yta och egna 

möbler. Man sätter ner en ”Odd Molly värld” hos en återförsäljare. 

Björn borg arbetar med lokala partners och planeringen görs i samarbete mellan 

den lokala partnern och de själva. Partnern som Björn Borg väljer att samarbeta 

med har sedan i uppgift att vara aktiv på den lokala marknaden och kvartalsvis ha 

en uppföljning med Björn Borg.  

Hunky Dory distribuerar med samarbetspartner lokalt vilket är antingen agenter 

eller distributörer. De strävar efter agentrelationer för att de vill ha kontroll på 

distributionen. Wastenson berättar att innan en etablering sker på marknaden, gör 

de en undersökning för att se ifall landet är moget och bra för etablering och även 

om de själva är redo och klarar av att hantera inte minst distributionen. Efter detta 

berättar Wastenson vidare att sökningen efter en lokal partner är det svåraste. När 

de kommit överens med en lokal partner, lägger de upp en affärsplan. Wastenson 
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berättar även att det är viktigt för Hunky Dory att planera hur de ska presentera 

varan och nå ut till konsumenten vid och efter etableringen utomlands.  

Vad har varit svårast när en etablering har gjorts på en ny marknad och vad är 

viktigast att ta hänsyn till när en internationalisering går till? 

Fördelen med Odd Mollys affärsmodell är att de har en person på plats som  

”kan” sin marknad. Bossuyt säger att de nu finns på många olika marknader och 

ju fler marknader de verksammas i desto fler kostnader blir det och tar mer tid. De 

måste till exempel ta fram provkollektioner till de nya marknaderna. Enligt 

Bossuyt kan den främsta svårigheten vid en internationalisering vara 

kulturmässigt. I Japan till exempel är det svårt att internationalisera sig då de har 

en helt annan kultur och i Kina också för att de har en annorlunda 

distributionsmodell. Modet i Japan och konsumenternas klädessmaker är även 

annorlunda. Bossuyt uttrycker att Odd Molly inte anpassar sig till någon ändring i 

design för en specifik marknad då de (a) inte vill förlora deras image och hamna 

utanför deras profilering och (b) att en anpassning kräver en stor volym för att bli 

lönsam. Odd Molly finner det viktigt att välja bra agenter och distributörer för att 

bli framgångsrik på marknaden. De måste vara duktiga säljare, vara etablerade på 

marknaden samt kunna sin marknad väl.  

Billtoft säger:  

”Det svåraste är att ha ett gemensamt mål med ett synsätt som är gemensamt för 

ett starkt genomförande. Språk och kultur kan vara en svårighet men är generellt 

inte ett problem. Storlek på organisationen hos den nya partnern kan vara ett 

problem då vi som moderbolag har en stor organisation och det nya bolaget kan 

ha svårt att spegla moderbolaget.”  

Vid en etablering nämner Billtoft även att det inte finns några snabba vägar till 

framgång utan tålamod och att en partner som är beredd att investera en längre tid 

är viktigt.  

Att hitta en samarbetspartner som fungerar bra med företaget nämner Wastenson 

är den svåraste delen av etableringsprocessen för Hunky Dory. Wastenson delar 
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upp tiden efter etableringen i två delar; våg 1 och våg 2. Våg 1 inkluderar 

”nyhetens behag” och är för modeföretaget en period där det lättare går bra på 

marknaden då de anses som nya, fräscha och spännande. Våg 2 handlar om att 

kunna bevara samma känsla för varumärket trots att de varit på marknaden ett tag 

och det hunnit komma nya modeföretag till marknaden som kan verka mer 

intressanta för kunderna. Att vara kvar och överleva våg 2 är enligt Wastenson 

ännu en svårighet vid en internationalisering. Vid internationalisering berättar 

Wastenson att det är viktigt att förstå hur de presenterar deras vara i förhållande 

till hur de normalt presenterar den. ”Vi har ju en vara som inte är så annorlunda 

för att anpassa till ett land”, säger Wastenson och menar att varan är tänkt att 

vara densamma i alla länder. Däremot kan priser och produktsortiment korrigeras 

eller ”harmoniseras”, som Wastenson uttrycker, för att marknaderna är olika. 

Wastenson berättar också att ett högre pris kan sättas på varan på vissa marknader 

och att produktsortimenten kan vara olika, till exempel i Australien där det inte 

säljs mycket av varma kläder.  

Används samma marknadsstrategier vid etablering utomlands på alla marknader? 

Görs några anpassningar i marknadsmixen och skillnader beroende på den 

internationella marknadens läge?  

När det gäller anpassningar inom marknadsföring säger Bossuyt att de fortfarande 

är för små och unga, därför har de inte anpassat deras marknadsföring som redan 

är begränsad. Vad gäller deras provkollektioner vill Odd Molly ha allt lika 

överallt, men i Mellanöstern t.ex. där klimatet är varmt säljs vissa varma plagg 

inte på den marknaden. När det kommer till prisfrågan svarar Bossuyt att de 

hittills har följt olika marknaders affärskulturer: disponibla inkomster, 

konkurrensbilden och butiksmarginal. I Schweiz har de till exempel högre 

marginaler än Spanien som har mindre.  Emellertid, med tanke på att Odd Molly 

nu har en online-butik, måste de ha jämnare priser på deras produkter då 

marknaderna ”ligger bredvid varandra” i cyberspace.  När det kommer till valet av 

plats för egna butiker är det Odd Molly själva som väljer det, men när det kommer 

till återförsäljare är det viktigt att de väljer rätt. Varumärket, produktkänslan och 

prisklasserna måste fungera ihop mellan Odd Molly och de andra klädesmärkena. 
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Bossuyt uttrycker att ”det absolut finns en naturlig anledning till att vi tittar först 

på de som är nära geografiskt”. Närliggande marknader ligger inte bara nära utan 

de är även lättare att etablera sig på. Bossuyt säger även att den kulturella 

distansen kan skilja sig. Australien kan till exempel ligga närmare Sverige än 

Frankrike kulturellt. 

Billtoft nämner hur priset anpassas till den lokala marknaden, detta till 

konsumentens behov. Urvalet av produkter som ska vara på marknaden kan skilja 

sig mellan de olika marknaderna som Björn Borg har valt att etablera sig på, men 

oftast inte särskilt mycket. När det kommer till Sydeuropa, Nordeuropa och 

Östeuropa kan det finnas vissa skillnader, men till tre fjärdedelar är de mer eller 

mindre lika. Distributionskanalerna är i stort sätt densamma men volymen i de 

olika kanalerna kan skilja sig åt. När det kommer till marknadsföringen måste de 

ibland anpassas till det lokala språket. Billtoft påpekar att Björn Borg har sina 

rötter i Sverige och att detta driver igenom hela kollektionen samt 

kommunikationen på de olika marknaderna. Det är för dem viktigt med det 

svenska ursprunget, men ska de anpassa strategierna är det i så fall språket. Ifall 

det är skillnader i strategier på nya marknaden beroende på läge till 

hemmamarknaden menar Billtoft på att det underlättar om marknaden är nära men 

att skillnaden är minimal. Han nämner också att det är en process och att de lär sig 

hela tiden. Det är viktigt att jobba nära den lokala partnern/marknaden så att alla 

parter är i samförstånd.   

Hunky Dory lokalanpassar sina marknadsstrategier beroende på storleken och 

mognaden på marknaden. De reglerar pris efter hur den lokala marknaden ser ut 

samt gör marknadsföringen mer synlig och omfattande för att komma upp i en 

kritisk massa ganska snabbt. De anser att det är viktigt att synas och ta plats som 

ny på marknaden. När det gäller valet av plats på marknaden är det Hunky Dory 

själva som bestämmer. På större marknader som USA är det svårt att välja en 

specifik plats därför är det en hel stat som väljs ut som en plats istället. På en 

mindre och uppdelad marknad som i Belgien har Hunky Dory fått tänka på att inte 

placera sig för regionalt, därför måste de finnas på den flamländska och vallonska 

delen. Även platsen är anpassad beroende på vilket land de väljer att etablera sig i. 
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Wastenson nämnde att det kan finnas skillnader beroende på vart marknaden 

ligger, ”ju längre ifrån Sverige desto svårare är det”. Hunky Dory vill ha kontroll 

och direktkontakt med kunden vilket de får när de har en agent. I Australien blir 

detta svårt då den marknaden ligger långt borta och därför har de istället 

distributörer där. När Hunky Dory pratar om sina framtidsplaner nämner 

Wastenson att justeringar i designen kan komma att influeras av stora marknader 

som Frankrike, där designen är mer figursydd. Även storlekssortimentet kan 

breddas då det är stora storleksskillnader mellan människorna i Asien, Frankrike, 

Skandinavien och Holland. 

 

Vilka är era främsta lärdomar vad gäller etablering utomlands? 

Odd Mollys främsta lärdom är att man inte går in på en marknad om man inte har 

en större bas och kraft att lyckas. Agenterna och distributörerna måste kunna stå 

på egna ben och komma upp till en nivå som är lönsam för båda parter.  

För Björn Borg har den främsta lärdomen varit att många länder är betydligt större 

än Sverige och att de måste lita på den lokala aktören för att tillsammans nå bästa 

resultat.  

Tålamod är en av de viktigaste lärdomarna som Hunky Dory har tagit med sig 

från att etablera sig utomlands. Med det menas att inte vara för angelägen att nå 

vissa tal, att man håller kvalitet och koncentrerar sig på vissa återförsäljare. Andra 

lärdomar är att man måste komma upp i en viss volym inom en rimlig tid samt att 

man måste prioritera kostnaderna på marknaden.  
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5 Analys 

I detta kapitel sker en analys där teorin testas mot det empiriska resultatet och vice 

versa, utifrån två olika teman; internationalisering och anpassning. Från denna 

analys utformas studiens slutsatser.  

 

Odd Molly, Björn Borg och Hunky Dory är de tre svenska modeföretagen som 

studerats och alla har varit verksamma internationellt i mer än fem år. Odd Molly 

och Hunky Dory kan kategoriseras, enligt Hines och Bruce (2007) kategorier för 

modeföretag, som ett generellt modeföretag där de koncentrerar sig på kläder samt 

accessoarer för kvinnor. De erbjuder ett brett sortiment av modeprodukter och 

accessoarer till en högt definierad målgrupp. Björn Borg hör till samma typ av 

modeföretag men har istället jämfört med Odd Molly och Hunky Dory ett bredare 

sortiment till en bred målgrupp.  

5.1 Internationalisering 

Enligt Alexander (1997, se Hines & Bruce, 2007) kan valet av att etablera sig 

utomlands bero på olika “push” och “pull”-faktorer. Det är framförallt 

ekonomiska faktorer som puttar ut de tre svenska modeföretagen från den 

inhemska marknaden och drar in dem till den utländska marknaden. Även ”push” 

och ”pull” faktorer i detaljhandelskultur har en betydelse såsom att de blir puttade 

av marknadens ogynnsamma omvärld och dragna av den andra marknadens 

gynnsamma omvärld. Samtliga studerade modeföretag kände att den svenska 

marknaden var för liten för dem då de ville öka deras försäljning, expandera och 

stärka sitt varumärke. För Odd Molly handlade det specifikt om att deras design 

var för unik och personlig, som endast tilltalade ett visst antal kvinnor. Hines och 

Bruce (2007) nämner att det är de främsta anledningarna till att modeföretag 

väljer att etablera sig utomlands. Mellström (Intervju, Svenska Moderådet) 

kommenterar angående detta att det är svårt att växa enbart i Sverige på 

modemarknaden. Detta styrker likaså Johansson et al. (2002), som säger att det är 

viktigt för företag att växa globalt för att kunna behålla konkurrenskraften.  
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När det kommer till valet av marknader menar Mellström (Intervju, Svenska 

Moderådet) att företagen följer närhetsprincipen och den kulturella ”pull”-faktorn. 

Detta stämmer överens med Hunky Dorys expanderingsstrategi där de börjat med 

att gå in på de närliggande marknaderna först, följt av de homogena marknaderna 

inom kulturmiljö som till exempel Australien. Detta visar likaså att Hunky Dory 

väljer marknader utifrån det mindre psykiska avståndet till att senare våga sig ut 

på marknader med större psykiskt avstånd. Björn Borg har dock den strategin att 

de själva letar sig till de största och kommande tillväxtmarknaderna. De tycker 

även att det underlättar ju mindre skillnad det är mellan hemmamarknaden och 

den nya marknaden. Vid Odd Mollys fall är det marknaderna som kommer till 

dem, i de flesta fall, och det är de själva som väljer den marknaden som passar de 

bäst.  De kan välja marknader utan att ha haft de i åtanke innan. Företagen väljer 

att etablera sig på marknader som visar sig vara mer attraktiva ur ett 

lönsamhetsperspektiv och därför menar Mitra och Golder (2002) att den 

ekonomiska aspekten är viktigare än den kulturella i valet av marknad. Det kan 

vara så att Australien känns närmare psykiskt än Frankrike, vilket skiljer sig i 

Johansson et al. (2002) påstående om psykiskt avstånd.  

 

Utifrån studien följer alla tre modeföretagen den multinationella strategin (Salmon 

& Tordjman, 1989, se Hines & Bruce, 2007) vid en internationalisering, där de 

försöker bevara det grundläggande handelskonceptet och en image runtom 

geografiskt spridda marknader, men att de också gör lokalanpassningar. Björn 

Borg anser att det svenska ursprunget i deras varumärke är viktigt att kvarhålla 

och därför måste en balans ske vid anpassning för att inte förlora detta. Wastenson 

på Hunky Dory uttrycker att alla marknader är olika och därför behöver 

strategierna anpassas till den lokala marknaden. Även Bossuyt (Intervju, Odd 

Molly) säger att allt från klädpreferenserna till distributionsmodellen kan se olika 

ut, speciellt om marknaden ligger längre bort som i Asien. Ändå vill de inte göra 

några anpassningar i sin design då de inte vill förlora deras image eller hamna 

utanför deras nisch. Det är viktigt med ett tydligt koncept tillsammans med en 

kommunikation på ett globalt språk, menar Mellström (Intervju, Svenska 

Moderådet). 
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Det som är en viktig faktor innan själva etableringen utomlands är att införskaffa 

kunskap och information om den nya marknaden.  Alla tre företagen har det 

gemensamt att de först går igenom en sökfas där de införkaffar sig information 

och kunskap innan själva etableringen, dock sker det på olika sätt för samtliga 

företag. Såsom stegen är i etableringsmodellen går företag igenom sökfasen och 

projektfasen innan en etablering. Den informationen Björn Borg tar fram i 

sökfasen gäller till exempel konkurrenter och demografi, information som hjälper 

dem att välja rätt marknad att etablera sig på utifrån ett lönsamhetsperspektiv. 

Detta tas även upp i ”AdaptStand” processens yttre faktorer (Vrontis, 2003), som 

bör uppmärksammas innan en etablering utomlands, och detta bestämmer vidare 

huruvida en anpassning eller en standardisering borde ske vid en etablering.  

Hunky Dory följer samma sätt för att införskaffa kunskap om de olika 

marknaderna som de finner intressanta. Hunky Dory följer också den uppdaterade 

internationaliseringsprocessen där de börjar med att skaffa kunskap genom 

erfarenhet och kompletterar detta genom att söka efter information om 

marknaden. Det de anser är viktigast är att deras mode harmoniserar med 

marknaden och att prisnivån på marknaden fungerar med varumärket. Odd Molly 

däremot får sin marknadskunskap och information från sina agenter som visar upp 

siffror och information. Odd Molly är därmed inte själva aktiva i att finna 

information och samarbete på nya marknader från början.  

 

Det som kan vara svårast vid en internationalisering enligt alla tre är 

kulturskillnaderna. Hollander (1970, se Hines & Bruce, 2007) menar att den 

största anledningen till att modeföretag inte lyckas överleva på utländsk marknad 

är att de underskattar den kulturella skillnaden som existera mellan den utländska 

och inhemska marknaden. För Björn Borg ses inte språk- och kulturskillnader som 

ett problem, vilket ger de en flexibilitet i deras internationalisering, men Odd 

Molly har den inställningen att de inte behöver anpassa sig mycket då det är 

marknaderna som väljer dem. Detta betyder att det redan finns en efterfrågan för 

deras varumärke på marknaden. Fördelen med att vara centraliserad är att 

företaget har större kontroll, men nackdelen är däremot att företagen blir rigida till 

att svara mot de lokala konsumentbehoven (Salmon & Tordjman, 1989, se Hines 
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& Bruce, 2007). Detta problem har Odd Molly tidigare påträffat då de inte 

lyckades i Los Angeles och anledningen, enligt Bossuyt (Intervju, Odd Molly), 

var för att det inte var någon lönsam plats för att ha butiken. Enligt Dows (2006) 

forskning skulle utfallet definieras som att Odd Molly ”underanpassat” i sin 

marknadsstrategi. De viktiga skillnaderna som finns på de utländska marknaderna 

måste uppskattas av företagen (ibid). 

En annan svårighet kan vara att hitta en bra samarbetspartner på den lokala 

marknaden. De variabler som de tre modeföretagen värdesätter i en 

internationalisering är relationsengagemanget och förtroendeskapandet Då de inte 

alltid själva innehar de resurser som krävs för en internationalisering läggs det stor 

vikt på nätverken och relationerna på den nyetablerade marknaden. När de valt att 

etablera sig på en viss marknad skapar de en relation med sin agent eller 

distributör där de utbyter kunskap, tillit och engagemang. Detta är enligt Johanson 

och Vahlnes (2009) internationaliseringsprocess även en av de viktigaste 

aspekterna. Ju mer kunskap och information företagen har om marknaden de vill 

etablera sig på, desto lättare har de att anpassa sina strategier och välja graden av 

anpassning. Dock behöver inte den information som presenteras av agenter 

nödvändigtvis vara helt korrekt eller tillräckligt för företagen att växa på 

marknaden.  

5.2 Anpassning 

Nielsen (1959) kom redan år 1959 fram i sin forskning att anpassning har 

betydelse när företag gör en utlandsetablering. Det som påverkar 

anpassningsgraden är företagsegenskaper som företagsstorlek och internationell 

erfarenhet (Dow, 2006). Anpassning på ny marknad för de tre modeföretagen ser 

olika ut gentemot varandra men alla tre anpassar mer eller mindre sin 

marknadsstrategi utifrån marknadsmixen. Om ”AdaptStand” processen (Vrontis, 

2003) jämförs med empirimaterialet har de faktorer som dragit företagen mot en 

anpassning varit; tillfälle för marknadsutveckling, ekonomiska skillnader, 

konkurrens, skillnader i fysisk miljö och en annorlunda marknadsinfrastruktur. De 

anledningar som gjort att företagen valt att gå mot en standardisering har varit för 
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att få en global enhetlighet och image, skalfördelar i produktion samt en 

förenlighet med rörliga konsumenter. 

 

Under ”produkt” i ”AdaptStand” processen är det främst designen, kvaliteten, 

varumärket, image, storlek- och färgsortimenet som de tre företagen vill 

standardisera, men en anpassning i produktsortimentet kan förekomma hos 

samtliga företag. Både Odd Molly och Hunky Dory påstår att varan ska vara 

likadan överallt för att ge samma känsla till konsumenterna runtom i världen. 

Trots detta påstående anpassar Odd Molly och Hunky Dory sina 

produktkollektioner i bland annat Mellanöstern och Australien, där klimatet är 

varmare och stickade kläder kanske inte säljs lika bra. Björn Borg gör detsamma 

med att urvalet av deras produkter kan skilja sig mellan de olika marknaderna. 

Billtoft (Intervju, Björn Borg) talar om att produktsortimentet mer eller mindre är 

lika till tre fjärdedelar. Vad gäller anpassning av hela produkten berättade 

Wastenson (Intervju, Hunky Dory) att det kan komma att anpassas senare i 

framtiden då klädsmakerna och klädvanorna kan vara annorlunda på olika 

marknader. Därför kan justeringar göras i designen och storleksgraden breddas i 

framtiden.  

 

Utifrån Nielses (1959) forskning behöver priser anpassas på den nya marknaden 

då kunders tycke kan skilja sig med hemmamarknaden. I produktpriset anpassar 

alla tre företagen till landet samt den lokala marknaden. Björn Borg anpassar sina 

produktpriser specifikt efter konsumentens behov medan de andra två utgår ifrån 

affärskulturen i landet.  Företagen försöker däremot att hålla sig till en jämn 

prisnivå för att ge konsumenten samma intryck överallt. När det kommer till 

”platsen” väljer Odd Molly själva vart deras butik skall placeras på den nya 

marknaden och när det kommer till återförsäljarna är det viktigt att de väljer rätt 

distributionskanaler som passar Odd Molly som varumärke. För Björn Borg är 

distributionskanalerna i stort sätt densamma och om det är något som skiljer sig åt 

är det i så fall i volymen. Hunky Dory bestämmer även sin plats själva i syfte till 

att anpassa, som i Belgien där de placerat sig både på den flamländska delen av 

landet och den vallonska delen för att förhindra att de placerat sig för regionalt.  
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När det gäller anpassning av företagens marknadsföring på nya marknader anser 

Mellström (Intervju, Svenska Moderådet) att det är viktigt att anpassning görs 

efter det land företaget valt att etablera sig i, förutom för mindre företag som inte 

brukar ha råd. Odd Molly och Hunky Dory är sådana företag som inte har någon 

större marknadsföring och anpassar det därför inte heller till de olika 

marknaderna. Odd Molly specifikt anpassar inte sin marknadsföring på grund av 

att det är samma typ av kvinna de söker sig ut till runtom i världen.  Enligt Billtoft 

på Björn Borg måste deras marknadsföring lokalanpassas men eftersom de tycker 

att det är viktigt att ha kvar det svenska ursprunget i marknadsföringen, görs 

endast en anpassning till det lokala språket. Då samtliga tre företag använder sig 

av återförsäljare på olika marknader tyder det på att även arbetskraften anpassas.  

 

Alla de svenska tre modeföretagen är eniga om att marknadens läge till 

hemmamarknaden har en betydelse för hur mycket anpassning som sker i 

marknadsstrategin. Odd Molly menar att närliggande marknader är lättare att 

etablera sig på, Björn Borg säger att det underlättar om marknaden är nära men att 

skillnanden är minimal och Wastenson (Intervju) på Hunky Dory uttrycker att ”ju 

längre ifrån Sverige desto svårare är det”.  

 

 Produkt Pris Plats Promotion Personal Procentandel 

 

 

JA 

 

JA 

 

NEJ 

 

NEJ 

 

JA 

 

60 % 

  

JA 

 

JA 

 

NEJ 

 

JA 

 

JA 

 

80 % 

  

JA 

 

JA 

 

JA 

 

 

NEJ 

 

JA 

 

80 % 

 

Figur 5.1 De tre svenska modeföretagens anpassning av marknadsmixen, egen 
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Resultaten i figur 5.1 kommer från analysen utifrån ”AdaptStand” modellen. 

Majoriteten under varje 5 P har avgjort ifall det gjorts en anpassning i dem eller 

inte. Graden av anpassning kan skilja sig i de olika 5 P:n men oavsett liten eller 

stor anpassning har de bedömts lika och är därmed kategoriserade som anpassade.  
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6 Slutdiskussion 

I detta avslutande kapitel kommer studiens slutsats att presenteras. Därefter ges 

förslag på vidare forskning för andra att forska vidare om problematiken samt en 

kritisk bedömning av studiens metodval.  

6.1 Slutsats 

Syftet med uppsatsen är att studera i vilken mån anpassningens betydelse har i 

svenska modeföretags marknadsstrategi då världen har blivit mer globaliserad och 

marknader mer homogena. För att uppfylla syftet har följande forskningsfråga 

formulerats ”Till vilken utsträckning väljer svenska modeföretag att anpassa 

delar av sin marknadsstrategi för att växa på en ny marknad utomlands”. Denna 

forskningsfråga anser författarna har studerats och besvarats i analyskapitlet. 

Följande kommer slutsatser från analysen att ges utifrån forskningsfrågan: 

De tre svenska modeföretag som studerats anpassar delar av sin marknadsstrategi 

vid utlandsetablering, till den utsträckningen att de känner att de kommer att nå 

framgång och vara konkurrenskraftiga på marknaden. De samtliga tre 

modeföretagen anser att bevarandet av deras huvudkoncept samt image är viktigt 

och därför bör delar av marknadsstrategin vara standardiserad på de olika 

utländska marknaderna. Vid marknadsanpassning på utländsk marknad menar alla 

tre att det är väldigt betydelsefullt då alla marknader ser olika ut och att 

preferenserna hos konsumenterna kan se olika ut. Med detta må modet vara 

globalt men konsumentpreferenserna på varje enskild marknad kan skilja sig.   

Vad modeföretagen har för företagsegenskaper, det vill säga företagsstorlek och 

internationell erfarenhet, har ingen större betydelse för framgång då det visat sig 

att både Hunky Dory och Björn Borg marknadsanpassat sig till samma grad. Det 

huvudsakliga är att företagets marknadsstrategi, karaktär samt marknadsmiljö, i 

form av en bra samarbetspartner lokalt med motivation och kunskap om 

marknaden, fungerar ihop.  



 

 53 

6.2 Förslag på vidare forskning 

För vidare forskning skulle det vara intressant att studera vidare om 

anpassningens betydelse för svenska modeföretag. Det skulle även vara intressant 

att se hur det skiljer sig med andra branscher. En annan typ av vidare forskning 

skulle kunna vara att studera hur utländska företag anpassar sina 

marknadsstrategier till den svenska marknaden. Ytterligare skulle det vara 

intressant att se en jämförelse mellan globala och internationella företag för att ta 

reda på om anpassningens betydelse vid utlandsetablering skiljer sig mer idag 

jämfört med förr.  

6.3 Metodkritik 

Författarna anser att de metoder som använts för att utföra studien har varit mest 

lämpade för att uppfylla uppsatsens syfte. Med hänsyn till detta finns det ändå en 

del kritik som bör tas upp och förklaras.  

 

Då studien har utförts med en kvalitativ undersökning, som inte varit helt 

strukturerad och som varit beroende av författarnas egen kreativitet, kan 

möjligheten för en replikation vara svår att genomföra då den viktigaste redskapen 

vid datainsamlingen har varit själva författarna. Det som forskaren väljer att 

inrikta sig på i en kvalitativ undersökning är till stor del beroende av hans eller 

hennes intressen (Bryman & Bell, 2005). Att kvalitativa forskningsresultat är 

svåra att generalisera är känt (ibid) och detta avses även till denna studie, dock 

kan studieresultatet generaliseras till liknande svenska modeföretag som befinner 

sig på samma nivå i form av företagsstorlek och internationell erfarenhet som de 

studerade företagen.  

För att förstå modebranschen på djupet hade författarna velat studera branschen 

inifrån för att lättare få fram väsentlig och kanske även underliggande kunskap 

samt information till studien. Detta då företagen bland annat håller inne med viss 

information som anses vara för hemligt. Författarna är även medvetna om att 

studien skulle kunna breddas genom stora enkätundersökningar till alla på 
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företaget för att kunna göra studien djupare. Dock har inte detta undersökningssätt 

valts att göras då det inte funnits möjlighet på grund av tidsbrist. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide – Svenska Moderådet 

 

1. Vad är Svenska Moderådets främsta uppgifter när det gäller frågor om 

svenskt mode utomlands? 

2. Vad anser ni är motiven till att svenska modeföretag väljer att gå ut på 

internationell marknad (textil- klädindustrin)? 

3. Vilka länder brukar svenska modeföretag främst söka sig till och varför de 

länderna? 

4. Vad har ni för inflytande när svenska modeföretag går internationellt?  

5. Anser ni att det är viktigt för modeföretag att anpassa sin marknadsstrategi 

på utländsk marknad?  

6. Har ni något exempel från er erfarenhet där anpassning/standardisering har 

varit betydande för internationell framgång? 
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Bilaga 2 

Intervjuguide – De svenska modeföretagen 

1. Vad gör du i din roll på företaget? 

2. Hur många internationella marknader finns ni representerade i idag?  

3. Vad var er anledning till att ni valde att expandera på internationell 

marknad? 

4. Vad är motiven till valen av nya marknader och hur går ni tillväga med 

detta? 

5. Hur mycket kunskap och vad för kunskap har ni om den nya marknaden 

innan ni etablerar er?  

6. Hur ser planeringen ut innan etablering och vilka etableringsformer 

använder ni er av på olika marknader? 

7. Vad har varit svårast när en etablering har gjorts på en ny marknad och 

vad är viktigast att ta hänsyn till när en internationalisering går till? 

8. Används samma marknadsstrategier vid etablering utomlands på alla 

marknader? Görs några anpassningar i marknadsmixen och skillnader 

beroende på den internationella marknadens läge? 

9.  Hur viktigt är det att marknadsanpassa respektive marknadsstandardisera 

utomlands för er som ett modeföretag?  

10. Har det hänt att ni någon gång justerat er strategi i efterhand?  

11. Vilka är era främsta lärdomar vad gäller etablering utomlands? 

12. Skulle ni med dagens kunskap genomföra en etablering utomlands 

annorlunda i en framtida etablering?  

13. Har ni framtidsplaner på att etablera er på fler marknader? Vilka och vart i 

så fall? 
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