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Titel: Svenska modeföretags internationella marknadsföring - En studie om 

standardisering vs. anpassning på utländska marknader 

 

Bakgrund och problem: Idag expanderar allt fler modeföretag utomlands, och det 

krävs mycket av företagen för att de ska lyckas konkurrera på en internationell nivå. 

Uppsatsens problem ligger i huruvida svenska modeföretag bör justera sin ursprungliga 

marknadsföringsstrategi eller inte när de går ut på nya internationella marknader. Ska 

marknadsföringen anpassas helt och hållet eller räcker det med att anpassa mindre 

delar? Denna debatt har länge pågått och det finns argumentationer för att tillämpa både 

standardiserad eller anpassad strategi.  

 

Forskningsfråga: Hur anpassar svenska modeföretag sin internationella 

marknadsföring på de utländska marknader de är etablerade på?  

 

Syfte: Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse i vilken utsträckning de 

utvalda fallföretagen använder sig av anpassad eller standardiserad marknadsföring på 

internationella marknader.   

 

Metod: Uppsatsen består av en fallstudie av svenska modeföretag som är etablerade på 

internationella marknader. För att genomföra denna forskning har vi använt oss av en 

deduktiv metod med induktiva inslag. Undersökningen är av kvalitativt slag, där den 

empiriska insamlingen skett via kvalitativa intervjuer.  

 

Slutkommentar: Vi har utifrån vår forskning konstaterat att modeföretag kan använda 

sig av en relativt standardiserad strategi, där de anpassar delar av sin marknadsföring för 

att nå framgång på internationell marknad. Författarna har dragit slutsatser om att 

modeföretag med hög kunskap om den nya marknaden har lättare för att placera sitt 

budskap i kundens medvetande, som i sin tur ökar varumärkets kännedom på den 

internationella marknaden. 

 

Nyckelord: Internationalisering, utlandsetablering, internationell marknadsföring, 

modemarknadsföring, marknadskommunikation, standardisering och anpassning.   
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1. Inledning 

 

I detta inledande kapitel introduceras uppsatsens forskningsområde: hur svenska 

modeföretag anpassar sin marknadsföring på internationella marknader. Kapitlet 

redogör för bakgrund, val av ämnesområde, problemdiskussion, problemformulering, 

forskningsfråga, syfte och avslutas slutligen med avgränsningar. 

 

 

1.1 Bakgrund  

Idag lever vi i en globaliserad värld där tydliga handelsgränser har suddats ut och fler 

företag blir intresserade av att expandera utomlands. När vi reser runt om i världen ser 

vi överallt välkända märken, till exempel de hotell vi bor på, den dryck vi dricker och 

den restaurang vi äter på. Det har lett till en ökad konkurrens på marknaden, och 

Johansson et al. (2002) menar att företag måste satsa mycket för att bli ledande och 

vinna konkurrensfördelar. Van Raaij (1995) menar därav att internationell 

marknadsföring blir allt viktigare för företag.  

 

För att positionera sig på en ny utländsk marknad måste företag arbeta fokuserat med 

sin marknadsföring, som i sin tur anpassas till den internationella marknaden. Den 

första tillverkningsindustrin att gå ut på en internationell marknad var, enligt Hines och 

Bruce (2007), textil- och klädföretag. Vi har av den orsaken valt i denna uppsats att 

skriva om hur svenska modeföretag anpassar sin marknadsföring till internationella 

marknader. Med detta menas modeföretag som grundats i Sverige, som innefattar allt 

från kläder och skor till skönhetsprodukter och parfym. Begreppet internationell 

marknadsföring definierar Hollensen (2011) som företagets engagemang att koordinera 

marknadsaktiviteter över nationella gränser, för att på bästa sätt tillgodose kundens 

behov bättre än konkurrenterna. För att göra detta behöver företaget utveckla en 

internationell marknadsföringsstrategi, som är baserad på likheter och skillnader mellan 

marknader. Skillnaden mellan nationell och internationell marknadsföring menar 

Engdahl (2006) är att den internationella marknadsföringen är mer komplex, eftersom 

företaget behöver ta hänsyn till fler faktorer gällande den nya marknaden. Engdahl 

(2006) förklarar även begreppet internationell marknadskommunikation som en del av 
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begreppet marknadsföring som syftar till olika åtgärder som exempelvis reklam, 

personlig försäljning, säljfrämjande åtgärder, publicitet samt mässor och menar att dessa 

åtgärder syftar till att få kontakt med den utländska kunden.  

 

När företag ska expandera på en internationell marknad kan det, som Usunier (2000) 

nämner, förekomma osäkerhet om hur marknadsföringen ska ske, som ofta har sin 

grund i brist på kunskap och information om den nya marknaden. Bradley (2004) 

beskriver den internationella marknadsföringsomgivningen som företag måste ta hänsyn 

till vid expansion. Denna omgivning består av kunder, kultur, värderingar, konkurrenter, 

politik, ekonomi samt teknologi. Vidare menar författaren att internationell 

marknadsföring inte enbart innebär reklam utan inkluderar hur hela företaget visas utåt 

mot externa intressenter, hur de hanterar kundrelationer, vart de placerar sina butiker, 

hur de vill uppfattas och vilket budskap de vill förmedla. Marknadsföringen sker även 

genom butikens styling, interiör och exteriör, hemsidans layout och hur de syns i sociala 

medier. För att lyckas på en internationell marknad måste företagets marknadsförare ha 

stor kunskap om den marknad företaget expanderar till, samt utveckla flexibla 

marknadsföringsstrategier.  

 

Internationalisering är idag ofta en nödvändighet för företag som vill överleva på 

marknaden och antalet svenska företag som väljer att etablera sig utomlands fortsätter 

att öka. Albaum och Duerr (2008) menar att den teknologiska utvecklingen som medfört 

lägre kostnader för kommunikation varit en bidragande faktor till företags snabba 

expansion utomlands. Enligt Etablering Utomlands (2010) började 

utlandsetableringarna ta fart ordentligt i slutet på 90-talet, då många företag 

expanderade till främst USA och Kina. Under de senaste åren har även Afrika varit en 

populär marknad för svenska företag och enligt en artikel i SvD (2011a) är Asien 

tillväxtens marknad, där nya gallerior forstätter att slå upp dörrarna för modeföretag. 

Det är en marknad som växer och konkurrensen har ökat kraftigt jämfört med för tio år 

sedan. Däremot fortsätter besparingen och arbetslösheten att öka i både Europa och 

USA, vilket bromsar handeln på dessa marknader. SvD (2011b) bekräftar att regeringen 

har beslutat att ge Svenska institutet, en miljon kronor för att stödja modebranschens 

export och göra svenska modeföretag mer synliga på internationella marknader.  
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Att intresset för svenskt mode utomlands har ökat är det inget tvivel om och idag är 

svenska modeföretag framgångsrika på internationella marknader. Siffror från 

branschorganisationen för Sveriges textil- och modeföretag, TEKO (2011) visar att 

under året 2010 exporterade svenska modeföretag kläder för 11,3 miljarder kronor, 

vilket gjorde 2010 till det mest framgångsrika året någonsin. Vidare menar TEKO att 

denna framgång beror på en utveckling av svenskt företagande med framgångsrik 

planering av marknadsföring, design, produktion och logistik.  

 

I en artikel i Expressen (2007) lyfter den norske forskaren Alte Hauge fram svenska 

modeföretag som framgångsrika på den internationella marknaden eftersom de skapar 

kläder för modemedvetna människor som ”vill vara i framkant och sticka ut lagom”. 

Han anser att svenska modeföretag är bra på att ladda sina varumärken med rätt sorts 

associationer och marknadsföra dem på rätt sätt. Under 2010 lyfte Exportrådet fram 

Japan och Indien som viktiga framtida marknader för den svenska modeindustrin under 

det kommande decenniet. SvD (2010) skriver att allt fler svenska modeföretag har under 

de senaste åren tagit sig in på den japanska marknaden och svensk modeexport har ökat 

med 37 procent per år. Hines och Bruce (2007) definierar modeföretag i allmänhet som 

framgångsrika och produktiva vid expansion på internationella marknader.  

 

Två exempel på svenska modeföretag som nått framgång på internationella marknader 

är Hennes & Mauritz (H&M) och Acne. Enligt H&Ms hemsida (2012) hade H&M-

koncernen, som inkluderar fem varumärken, cirka 2500 butiker i 49 länder i början av 

2012. Deras etableringsprincip har sedan första butiken öppnades varit att finnas på 

bästa affärsläge oavsett om det är i en storstad eller i ett shoppingcenter. Under 2011 var 

Kina, Storbritannien och USA deras största expansionsmarknader. H&M har som 

tillväxtmål att öka antalet butiker med 10-15% per år, och under räkenskapsåret 

2011/2012 var planen att öppna upp cirka 275 nya butiker runt om i världen. Ett annat 

svenskt varumärke som växer på den internationella marknaden är Acne Jeans, som 

grundades i Stockholm 1996. Acne Jeans öppnade sin första butik i Stockholm år 2003 

och redan två år senare expanderade de till Köpenhamn och Berlin. I april 2012 hade 

Acne 15 butiker i 10 länder i Europa, USA och Australien (shop.acnestudios.com).  

 

När företag expanderar till en internationell marknad kan det förekomma hinder och hot 

som företaget måste vara medvetna om. I kommande diskussion kommer vi gå in på vad 
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företag måste tänka på när de marknadsför och positionerar sig på en internationell 

marknad.  

 

 

1.2 Problemdiskussion 

För att vinna konkurrensfördelar på en ny marknad menar Bradley (2009) att företag, 

via internationell marknadsföring, måste kommunicera över politiska och kulturella 

gränser. Det är viktigt för företag att veta vilka tjänster, produkter eller idéer de ska 

erbjuda på olika marknader, och för att identifiera dessa måste de undersöka kundernas 

behov och efterfrågan på olika internationella marknader. Författaren påpekar att det 

därför är väsentligt för företag att göra en noggrann marknadsundersökning i de land 

som de planerar att sälja sina produkter eller tjänster i, för att nå framgångar på nya 

marknader. 

 

Zou (2005) nämner två strategier som företag kan använda sig av när de ska 

kommunicera med kunder på en internationell marknad. Det första är att använda sig av 

en standardiserad strategi där företaget sätter ihop en marknadsföringsstrategi som ska 

fungera i alla etablerade länder. Det andra alternativet är att använda sig av en anpassad 

strategi, där företaget anpassar sin marknadskommunikation efter den specifika 

marknaden. Onkvisit och Shaw (1999) och Vrontis (2003) samtycker att anpassade 

strategier är att föredra då de anser att global homogenitet inte existerar bland 

konsumenter och marknader, och företag bör anpassa sin marknadsföring efter den 

lokala marknaden. Författarna menar att en produkt inte behöver fungera på en 

internationell marknad bara för att den fungerat på den nationella marknaden. En stor 

barriär i marknadsföringen är språket, som författarna lyfter fram som en väsentlig del 

att anpassa. Ett företag måste vara medvetet om språkskillnaderna för att försäkra sig 

om att kunderna tolkar kampanjen och språket på önskat sätt. Jain (1989) och Usunier 

(2000) samtycker och menar att det är viktigt att anpassa strategin efter de kulturella 

skillnaderna, och att standardiserade strategier kan vara svåra och opraktiska i dagens 

allt mer globala konkurrens.  

 

Företag måste tänka på hur de olika marknaderna ser ut och utforma marknadsföringen 

därefter. Usunier (2000) anser att den strategiska styrningen inom företaget kan vara 
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global men att det är viktigt att marknadsföringen balanserar likheter och skillnader 

mellan kulturer, och att kommunikationen anpassas där den behövs anpassas. Det finns 

emellertid många delade meningar om huruvida marknadsförare ska standardisera eller 

anpassa sin marknadsföring. Lynch (1984) påpekar att det kan vara bra för globala 

företag att glömma de mindre kulturella skillnaderna, och i bästa mån standardisera 

strategin, så att de kan lägga större fokus på att sitt huvudkoncept och förmedla sin 

image. Enligt Cateora et al. (2011) kan vissa företagssatsningar, som syftar på hur de 

går ut på marknaden, reducera risker. Vare sig ett företag marknadsför sig i många olika 

länder eller går ut på en främmande marknad för första gången, krävs det planering för 

att lyckas och nå framgång. En utvärdering av internationella möjligheter och risker bör 

lägga grunden för en utformad strategi i hur de kan ta tillvara på dessa möjligheter. 

Vidare beskriver författarna de fyra olika sätt företag använder sig av vid etablering på 

nya marknader, vilka innehåller olika grad av kontroll och risk: export, avtal, strategisk 

allians och direkta utlandsinvesteringar. Direkta utlandsinvesteringar, där företaget 

startar upp den nya verksamheten utomlands helt på egen hand, anses som det mest 

krävande för företaget och innebär en större risk samtidigt som den erbjuder högre grad 

av kontroll och avkastning. Det är vanligt att företag börjar med export eftersom det 

innehåller lägst risk. När försäljning och internationell erfarenhet växer, investerar de 

sedan vanligen i högre satsningar som innehåller mer risk och högre avkastning. 

 

Enligt Hines och Bruce (2007) står modeföretag för flera utmaningar vid expansion på 

utländska marknader, där de kulturella utmaningarna anses vara större än de tekniska. 

Författarna refererar till forskning gjord år 1997 av Corporate Intelligence on Retailing, 

för att visa att den största anledningen till varför modeföretag inte överlever på utländsk 

marknad är för att de inte inser vikten av de kulturella skillnaderna mellan nationell och 

internationell marknad. Vrontis (2003) menar att när företag går ut på en ny marknad är 

ofta produkten standardiserad, medan priset och marknadsföringen är anpassad till den 

nya marknaden. Utifrån detta måste därför företag avgöra i vilken grad de kan använda 

sig av en standardiserad strategi, och när det är lönsamt att anpassa strategin.  

 

När företag går in på en ny marknad, finns det många faktorer som de måste vara 

medvetna om, inte minst sagt kulturskillnader. Vrontis (2003) menar att det finns stora 

skillnader vad gäller länders språk, klimat, människors värderingar, behov och smak 

som måste beaktas. Fler faktorer som behöver tas hänsyn till är landets ekonomi, 
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infrastruktur, statliga regler och lagar, marknadsstruktur, prisnivåer, färgers olika 

betydelser, skillnader i humor, tolkning av budskap, kroppsstorlekar, samt olika verktyg 

för reklam och media. Oosthuizen (2004) påpekar att den internationella 

reklambranschen står inför en stor utmaning vad gäller detta. Vidare menar han att om 

företagen vill öka chanserna att lyckas på en marknad, kan det vara hjälpsamt att 

anpassa reklamen specifikt för den marknaden. Det gäller då att framgångsrikt anpassa 

ett budskap till en specifik marknad, med hänsyn till alla ovanstående faktorer, 

samtidigt som man behåller företagets ursprungliga image och igenkännelse. Vid 

marknadskommunikation kan det därför vara hjälpsamt att dela in länder i grupper, som 

delar vissa meningsfulla kulturella egenskaper. Usunier (2000) förklarar att det finns två 

typer av kulturell identifikation som företag bör tänka på när de utformar sin 

marknadskommunikation. Den ena är att få kunden att känna sig som hemma genom 

producera kulturella värden och stärka individernas identitet. Det andra sättet kallas 

exotiskt och innebär att få individen att vilja komma bort från sin kultur, uppleva andra 

värden och nya sätt att leva.  

 

Utifrån denna diskussion kan vi se att det finns många faktorer som företag bör tänka på 

vid marknadsföring på internationella marknader, och vidare ligger därför denna 

diskussion till grund för vår problemformulering. 

 

 

1.3 Problemformulering 

Diskussionen ovan lyfter fram huruvida företag bör anpassa sin marknadsföring efter 

nya marknader, samt olika faktorer som de bör ta hänsyn till. Vi vill i denna uppsats av 

den orsaken undersöka om det är vanligt att svenska modeföretag anpassar sin 

marknadsföring till internationella marknader, samt hur olika kulturer och marknader 

påverkar företagets anpassning. Vi vill även undersöka om det finns några faktorer som 

är vanligare än andra att anpassa sig efter och vi finner detta ämne relevant då allt fler 

svenska modeföretag expanderar till internationella marknader och blir mer globala.  

 

Att skriva om internationell marknadsföring var inget svårt beslut, då vi har en 

bakgrund som marknadsföringsstudenter och ett stort intresse för internationella 

marknader. Valet av modeföretag grundar sig i att vi anser att det är en intressant 
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bransch eftersom den är föränderlig och baseras på säsonger och trender. Vårt val 

påverkades även av vetskapen att många svenska modeföretag är mycket framgångsrika 

på internationella marknader samt att svenskar ofta ses som trendiga. Utifrån detta har 

vi formulerat vår övergripande forskningsfråga för arbetet:  

 

Hur anpassar svenska modeföretag sin internationella marknadsföring på de utländska 

marknader de är etablerade på?  

 

 

1.4 Syfte 

Syftet med denna uppsats är att få en djupare förståelse i vilken utsträckning de utvalda 

fallföretagen använder sig av anpassad eller standardiserad marknadsföring på 

internationella marknader. 

 

Detta kommer att göras genom mindre delsyften, vilka är följande: 

 

 Beskriva svenska modeföretags internationalisering och hur de marknadsför sig 

på de utländska marknader de är etablerade på 

 Analysera huruvida svenska modeföretag har anpassat eller standardiserat sin 

internationella marknadskommunikation  

 Identifiera hinder samt nyckelfaktorer för att, som svenskt modeföretag, lyckas 

med sin marknadsföring på en internationell marknad 

 Dra slutsatser kring i vilken utsträckning svenska modeföretag bör anpassa sin 

internationella marknadsföring 

 Redogöra för rekommendationer kring studiens ämne och förslag på fortsatt 

forskning. 

 

 

1.5 Avgränsningar  

Vi kommer i denna uppsats avgränsa oss till fem svenska modeföretag med fysiska 

butiker på internationella marknader: Björn Borg, Hunky Dory, Odd Molly, Tiger of 

Sweden och Vagabond. Samtliga företag har varit aktiva på den internationella 

marknaden i minst fem år och finns som minst representerade i tre världsdelar. För att få 
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en annan synvinkel på forskningsområdet kommer vi även att intervjua Helena 

Mellström, marknadschef på Svenska Moderådet, samt Louise Bramstedt. Bramstedt är 

grundare för varumärket Lobra of Sweden (Lobra) och har en lång internationell 

erfarenhet inom modebranschen. 

 

 

1.6 Uppsatsens disposition 

 

Kapitel 2 – Metod 

I metodkapitlet kommer en beskrivning ske av författarnas tillvägagångssätt för 

insamling av information. Här kommer de ingående berätta för hur de praktiskt gått till 

väga genom metodval för hur den teoretiska och empiriska datan samlats in. Löpande i 

kapitlet redogör författarna för den kritik som uppstått mot metoden under vägen.  

  

Kapitel 3 – Teoretisk referensram  

I detta kapitel kommer relevant teori att belysas genom tidigare forskning inom ämnet. 

Denna teori är nära kopplad till uppsatsens empiriska underlag.  

 

Kapitel 4 – Empirisk och Teoretisk analys 

Under kapitel fyra kommer en empirisk bas läggas genom information från utförda 

intervjuer med fallföretag. En analys kommer därefter ske genom en sammankoppling 

av empirisk och den teoretisk referensram.  

 

Kapitel 5 – Slutsats 

En avslutande diskussion inleder kapitlet till följd av att författarna besvarar uppsatsens 

forskningsfråga och ger rekommendationer till framtida forskning. 
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2. Metod 

 

I följande kapitel presenteras författarnas tillvägagångssätt för genomförandet av 

denna uppsats. Kapitlet omfattar hur forskningsmetod, datainsamling, fallföretag och 

respondenter valts ut samt svarar på hur resultat och slutsatser kommit fram. Löpande i 

kapitlet kommer kritik mot forskningens metod redogöras. 

 

 

2.1 Kvalitativ forskningsmetod 

Holme och Solvang (1997) och Patel och Davidson (2003)  nämner två metoder som 

forskare kan använda sig av vid en vetenskaplig studie, kvantitativ forskning och 

kvalitativ forskning. Vilken av dessa metoder som ska användas väljs utifrån hur man 

väljer att samla in och behandla den information som undersöks. Kvantitativ forskning 

fokuserar, enligt Holme och Solvang (1997) och Patel och Davidson (2003), på hård 

data så som mätningar, analyser och statistiska metoder i förhoppning om att forskarna 

ska kunna se mönster och utifrån detta göra generaliseringar. Denna metod menar 

Holme och Solvang (1997) är strukturerad, grundar sig i statistiska analyser och är i hög 

grad kontrollerad av forskaren. Andersen och Gamdrup (1994) menar att resultaten som 

kommer fram från undersökningen i kvantitativ forskning ska rangordnas och 

presenteras i nummerordning. Undersökningen sker huvudsakligen på forskarnas villkor 

där envägskommunikation är det mest centrala.  

 

En kvalitativ forskningsmetod, handlar enligt Holme och Solvang (1997), Repstad 

(2007) och Patel och Davidson (2003) mer om att undersöka problemet på djupet än på 

bredden. Bell (2006) menar att denna metod avser hur de intervjuade uppfattar sin värld, 

och Patel och Davidsson (2003) tillskriver att metoden fokuserar på information som 

samlas in från kvalitativa intervjuer, tolkande analyser och ord. Vidare skriver 

författarna att en kvalitativ forskning fokuserar på mjuka värden, djup och förståelse 

samt att en kvalitativ ansats är mer öppen och mottaglig för ny information, medan en 

kvantitativ ansats är mer sluten. Enligt Repstad (2007) och Holme och Solvang (1997) 

har forskarna ett tätt och nära förhållande till det som studeras, och att den kvalitativa 

metoden karaktäriseras av närheten till informationskällor och forskningsobjektet. 

Forskarnas insamling av data påverkas därför av forskarnas erfarenheter, tolkningar och 
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referensram. Enligt Holme och Solvang (1997) är det tolkningen av informationen som 

står i centrum, och målet är att skapa förståelse inom ett visst problemområde. Med 

hjälp av en kvalitativ ansats ska forskarna då få en ökad förståelse kring problemet, som 

hjälper dem att beskriva sammanhangets helhet. Vidare skriver författarna att det är 

viktigt med fysisk närhet och förståelse mellan forskare och intervjupersoner, där 

forskaren bör sätta sig in i intervjupersonens situation och försöka se omvärlden med 

dennes ögon. Enligt Repstad (2007) karaktäriseras en kvalitativ forskningsmetod även 

av flexibilitet där forskarna har chans att ändra sitt manus efter hand, och att följdfrågor 

vid intervjuer vanligen förekommer.  

 

Hollensen (1995) anser att forskarna ska välja den metod som passar bäst det valda 

forskningsområdet. Holme och Solvang (1997) och Andersen och Gamdrup (1994) 

stödjer detta genom att förklara att metodvalet styrs av undersökningens frågeställning 

och syfte. Vi har valt att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod i denna uppsats, 

som följer väl med vårt syfte, då vi avser att skapa en djupare förståelse i vilken 

utsträckning de utvalda fallföretagen använder sig av anpassad eller standardiserad 

marknadsföring på internationella marknader. Då kvantitativa undersökningar istället 

går mer på bredden än på djupet, anser vi att en kvantitativ metod primärt inte lämpar 

sig för vår studie. Vår forskning kommer således att fokusera på ord och inte siffror, 

vilket Gummesson (2000) menar är utmärkande för kvalitativ metod. Då vi vill få en 

djupare förståelse för hur specifika företag arbetar med marknadsföring på 

internationella marknader, kommer våra fallstudier att omfatta utvalda svenska företag 

från modebranschen.  

 

 

2.2 Fallstudier  

Yin (2009) förklarar att fallstudier besvarar frågorna hur och varför och att det ofta 

används som forskningsmetod inom ekonomi och marknadsföring för att förklara 

omständigheter. Fallstudier används ofta då forskare har en önskan att förstå komplexa 

sociala fenomen och få en inblick i den verkliga verksamheten. Yin (2009) hänvisar till 

Shramms (1971) definition av en fallstudie, som menar att det är ett försök till att belysa 

ett eller flera beslut, hur de togs, varför de togs och med vilket resultat. Vidare menar 

Yin (2009) att fallstudier bör användas när forskarna vill förstå ett verkligt problem på 
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djupet. Vi valde därför att använda oss av en fallstudie där vi studerade olika 

modeföretag, eftersom vi ansåg att det var lämpligt i vår önskan om att skapa en djupare 

förståelse inom forskningsproblemet. Baserat på Yin (2009) omfattar fallstudier både 

studier från enstaka samt flera fall, och kan innehålla både kvalitativa och kvantitativa 

inslag. Studien handlar ofta om beslutsprocesser inom företag eller branscher, där 

författarna djupgående studerar fall utifrån olika synvinklar. I fallstudier sker 

undersökningen oftast med personliga möten, men kan även vara direkta observationer 

av evenemang. Enligt Eriksson och Wiedersheim-Paul (2011) ligger fokus i fallstudien 

inte enbart på möjligheten att mäta resultat, utan forskarna är även ute efter att fördjupa 

sig i själva problemet och skapa nya begrepp.  

 

Yin (2009) beskriver den kritik som under åren lyfts fram mot fallstudier. Tiden är en 

aspekt, där fallstudier många gånger kräver lång tid ute på fältet för att samla in ett så 

starkt empiriskt underlag som möjligt. Författaren menar även att fallstudier har fått 

kritik för att det är svårt att göra vetenskapliga generaliseringar då endast ett fåtal fall 

undersöks. Eftersom vi enbart har intervjuat sex modeföretag, och därför endast har ett 

fåtal röster, är det svårt att generalisera hur svenska modeföretag arbetar med 

marknadsföring internationellt. Fokus ligger därför på hur vi analyserar fallföretagens 

röster mot teorin och inte på vad som är rätt och fel. Vi är medvetna om det Yin (2009) 

säger att anställda i de utvalda modeföretagen kan vara partiska och vill framställa 

företaget ur bästa synvinkel, vilket kan skapa en snedvriden bild av företaget. 

  

 

2.3 Informationsinsamling 

2.3.1 Primära och sekundära källor  

Bell (2006) delar in källmaterial efter primära och sekundära källor. En primärkälla är 

en källa som föds under uppsatsens gång, medan en sekundärkälla baseras på en 

primärkälla och är en tolkning av saker som skett eller information som samlats in 

tidigare. Repstad (2007) förklarar att en primärkälla är en förstahandskälla och kan 

utgöras av ett originaldokument eller en videoinspelning av en händelse. Primärkällor, 

som även inkluderar direkta observationer eller saker som skrivits av deltagarna, har 

ofta högre trovärdhet än sekundärkällor, som baseras på vad andra har sett och hört. 

Vidare menar Repstad (2007) att även historiken i de olika källorna skiljer sig. En 
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primärkälla är ofta den första kända versionen av en källa som författaren har tillgång 

till, medan det som läggs till senare, som avskrifter eller refererat av primärkällan, är 

sekundärkällor. För att avgöra trovärdheten på primärkällan menar Holme och Solvang 

(1997) att det är viktigt att försöka ta reda på vilken närhet eller distans källan har till 

det den berättar. De primärkällor vi använt oss av i denna forskning är telefonintervjuer, 

mailintervjuer och en personlig intervju. I kommande avsnitt redogörs i detalj vilka 

företag vi intervjuat samt hur de gick till. Sekundärkällor som har används är främst 

vetenskaplig litteratur, men även artiklar och tidigare undersökningar.  

 

2.3.2 Kvalitativa intervjuer 

En form av primärkälla är intervjuer. Som vi tidigare nämnt vill vi skapa en djupare 

förståelse för vårt forskningsområde där en kvalitativ forskningsmetod inte begränsar 

våra möjligheter att bli djupgående. För att få denna djupa förståelse kommer kvalitativa 

intervjuer med utvalda representanter lägga den empiriska grunden för vår 

datainsamling. Genom kvalitativa intervjuer sker en närhet till forskningsområdet vilket 

Holme och Solvang (1997) anser är av vikt i den kvalitativa forskningen. Enligt Patel 

och Davidsson (2003) är syftet med kvalitativa intervjuer att upptäcka och identifiera 

egenskaper hos något, vilket exempelvis kan vara den intervjuades uppfattning om 

problemet. Hollensen (1995) förklarar att kvalitativa intervjuer ofta har en låg grad av 

standardisering, vilket innebär att frågorna ger utrymme för intervjupersonen att svara 

med egna ord. Svarsalternativ och rätt svar kan aldrig formuleras av intervjuarna i 

förväg. Vidare menar författaren att intervjuerna kan vara högt eller lågt strukturerade. 

Hög strukturering går ut på att frågorna ställs i en bestämd ordning, medan intervjuaren 

vid låg strukturering ställer frågorna i den ordning den tycker passar bäst vid 

intervjutillfället. Repstad (2007) anser att intervjuarna bör ha en mall för sina frågor att 

utgå från, men att den mest bör ses som riktlinjer än något som ska följas slaviskt. 

Genom att skära ner på för utformade frågor, blir samtalet mer flytande och naturligt. 

Denna mall för intervjufrågor kan ändras från intervju till intervju, då forskarna märker 

att vissa frågor ger överflödig information eller att vissa svar ger upphov till nya frågor. 

Patel och Davidsson (2003) klargör att både intervjuaren och intervjupersonen är 

medskapare i samtalet under en kvalitativ intervju. För att få ut så mycket som möjligt 

av intervjun bör intervjuaren hjälpa respondenten att bygga upp ett meningsfullt 

resonemang, utan att faktiskt konstruera ett resonemang åt denna. Samtalen kan även 
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underlättas om intervjuaren kan behärska språk, gester samt kroppsspråk som 

intervjupersonen kan relatera till. Repstad (2007) nämner även att forskarna bör ha i 

åtanke att metoden är individualiserad och fokuserar synnerligen på enskilda personers 

åsikter. Forskarna bör ha detta i åtanke när de analyserar och tolkar sitt material. Om 

forskaren vill undvika att intervjusvaren blir alltför personliga kan intervjuaren ställa 

fler frågor som rör aktörens konkreta vardag och mindre allmänna frågor. Då valet av 

forskningsmetod innehåller kvalitativ ansats, har vi valt att genomföra intervjuer av 

olika slag. 

 

2.3.3 Genomförandet av intervju 

Följade respondenter har intervjuats: 

Madeleine Ameln, Visuell Marknadsansvarig, Hunky Dory, 2012-05-07 

Louise Bramstedt, Grundare av Lobra of Sweden, 2012-05-14 

Sofia Carlsson, PR-ansvarig, Vagabond, 2012-05-11 

Helena Mellström, Marknadschef Svenska Moderådet, 2012-05-04 

Cecilia Maja Mohlin, Ansvarig damsäljare i Norge, Tiger of Sweden, 2012-05-13 

Jonas Nyvang, Marketing and Communication Manager, Björn Borg, 2012-05-07 

Intervju med PR Communication Manager*, Odd Molly, 2010-05-11 

 

* Respondenten från Odd Molly önskar att vara anonym  

 

Vi kontaktade från början 20 stycken svenska modeföretag med butiker utomlands och 

fick positiv respons från sju tycken av dem. Muntliga intervjuer via telefon har 

genomförts med tre svenska modeföretag: Björn Borg, Hunky Dory samt Odd Molly. 

Vi hade även en telefonintervju med Helena Mellström från Svenska Moderådet. Med 

Louise Bramstedt på Lobra har vi genomfört en personlig intervju. Samtliga intervjuer 

genomfördes av forskarna själva och leddes av en sammanställd intervjuguide. Därav 

var intervjuerna av semistrukturerat slag, då vissa frågor hoppades över som inte var 

relevanta för företaget, och några följdfrågor  lades till när behov fanns för detta. Varje 

intervju spelades in, efter godkännande av intervjupersonen, för att vi i detalj skulle 

kunna sammanställa och återge diskussionen i efterhand. Telefonintervjuerna skedde 

även med högtalare för att båda författarna skulle fånga upp samtalet. Varje intervju 

började med en presentation av författarna själva, som ledde till en fråga till 

respondenten om han eller hon godkände att ha med sitt och företagets namn i 
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uppsatsen. Därefter leds diskussionen av den sammanställda intervjuguiden, med vissa 

korregeringar. Vi har även utfört två mailintervjuer, med Vagabond och Tiger of 

Sweden, där vi skickade dem samma intervjufrågor som användes till 

telefonintervjuerna och företagen besvarade dessa skriftligt. De svar vi fick från 

mailintervjuerna var emellertid inte lika utförligt besvarade som de övriga intervjuerna 

och kunde därmed inte ge oss lika mycket data att analysera. Till intervjun med Svenska 

Moderådet utformade vi nya frågor, eftersom vi ville få deras syn på svenska 

modeföretag och deras marknadsföring på den internationella marknaden. Även i den 

personliga intervjun med Louise Bramstedt utformades, med en grund i de andra 

frågorna, nya frågor då vi primärt ville se hennes syn på forskningsämnet, utifrån 

hennes långa internationella erfarenhet inom modebranschen. Samtliga intervjufrågor 

ligger som bilagor. 

 

2.3.4 Sekundära källor 

När det kommer till övriga källor har vi försökt hitta relevant teori inom studiens 

huvudområde, i form av relativt nya artiklar och litteratur för att bevara hög relevans 

och aktualitet. Valet av författare har varit att använda oss av välkända och etablerade 

författare inom ämnet för att förstärka teorins trovärdighet. I vissa fall har vi använt oss 

av Internetkällor, så som de utvalda modeföretagens hemsidor, samt statistik och 

information som vi annars haft svårt att finna i litteraturen. Vi använder oss även av 

sekundär empiri i form av företagsexempel från litteratur. Vi har försökt att begränsa 

oss när det kommer till Internetkällor, då vi är medvetna om den ibland svåra 

tillförlitlighet och besvärlighet som finns att finna dessa i efterhand om de eventuellt 

skulle tas bort.   

 

 

2.4 Kunskapsprocessen 

Intresset för internationell marknadsföring väcktes när vi båda var studenter vid Pompeu 

Fabra University i Barcelona. Universitetet är en av Spaniens största universitet för 

utbytesstudenter, vilket gav oss möjligheten att möta många internationella studenter 

och lärare och komma i kontakt med olika kulturer. Vi blev fascinerade av hur stora 

skillnaderna var i olika kulturer, samtidigt som vi upplevde en stor gemenskap 

studenterna, och kulturerna, emellan. Detta gav oss lärdom om andra kulturer och 
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skapade en nyfikenhet om internationalisering som vi kunde koppla samman med vårt 

huvudområde marknadsföring och vårt intresse för mode. Genom denna kombination av 

ämnen som ligger oss varmt om hjärtat, tillsammans med råd från handledare, kunde vi 

utforma forskningens området och specificera uppsatsens syfte.   

 

Kunskapsprocessen började sedan ta fart genom att finna teori för att skapa oss en 

uppfattning om internationalisering och internationell marknadsföring. Detta för att få 

en teoretisk grund då vi tidigare främst studerat marknadsföring i allmänhet. När vi 

ansåg oss ha kunskap inom det teoretiska området, valde vi att kontakta svenska 

modeföretag som har egna butiker på internationella marknader. Med facit i hand kan vi 

konstatera att svenska modeföretag har mycket att göra inför kommande säsong, och det 

därför har varit en utmaning att få tag på företag, främst för personliga intervjuer, men 

även för intervjuer via telefon och mail. Efter att allt empiriskt material sammanställts, 

avgränsade vi vårt teorikapitel så att relevant teori och empiri överrensstämde, och en 

analys mellan dessa kunde påbörjas. Därefter kunde vi dra en generella slutsats om 

svenska modeföretags marknadsföring på internationella marknader och slutligen 

besvara uppsatsens forskningsfråga. 

 

Holme och Solvang (1997) betonar vikten av att det behövs ett systematiskt sätt att ta 

till sig data när forskare undersöker teorier och kopplar dem till samhälleliga 

förhållanden. De två vanligaste sätten är deduktiv respektive induktiv metod, som även 

kallas för bevisande och upptäcktens väg. Lincoln och Guba (2002) definierar induktion 

som specifik fakta som flyttas till generella slutsatser, medan deduktion är när forskarna 

har generella grunder och fattar specifika slutsatser. Författarna menar emellertid att 

denna syn är väldigt bred och tillägger att en induktiv ansats bygger på antaganden att 

generaliseringar är sannolika, att det inte finns något som är absolut och att all sanning 

är relativ. Utifrån detta kan induktion ses som sannolika slutsatser medan deduktion kan 

ses som nödvändiga slutsatser. Enligt Cornett (1995) bidrar induktion med ny kunskap 

som ofta är osäker, medan kunskap som framkommer genom deduktion är säker, men 

inte ny. Vid induktion skapas antaganden som fungerar som utgångspunkt för senare 

förklaring. Induktiva resonemang ses ofta som osäkra eftersom forskare generaliserar 

observationer för att skapa nytt vetande, och dessa generaliseringar påstår mer än vad 

det faktiskt finns bevis för. Enligt Kirkeby (1990) är induktion den process där en 

person tar hjälp av verktyg för att samla in fakta om ett redan känt samband. Med redan 
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känt samband menar författaren att sambanden antingen är kända i vardagsspråket eller 

att de är etablerade inom en vetenskap. Holme och Solvang (1997) definierar den 

deduktiva ansatsen som mer formell och enklare att förklara än den induktiva ansatsen. 

Deduktion utgår ifrån att teori aldrig är fullständig, och att dess tillit stärks eller 

försvagas genom empiriska undersökningar. Därför kan det idag vara svårt att ha en 

undersökning helt baserad på deduktion då de mesta inom samhällsvetenskaperna har 

inslag av induktion. Även fast de olika angreppssätten kan skiljas åt, är det ofta i 

kombinationen mellan dessa som ny kunskap uppstår.  

 

I vår uppsats har vi utgått från deduktiv ansats, men även haft induktiva inslag. Vi 

samlade först in teori som vi ansåg var relevant för studiens forskningsområde, som vi i 

efterhand anpassade till den empiriska datainsamlingen. Detta för att få ett så fokuserat 

och tydligt svar på studiens forskningsfråga som möjligt.  

 

 

2.5 Vetenskapliga kriterier 

2.5.1 Validitet 

Validitet är ett viktigt begrepp, som enligt Bell (2006), Eriksson och Wiedersheim-Paul 

(2011) och Patel och Davidsson (2003) betyder giltighet. Detta visar ett mått på hur väl 

det som mäts eller beskrivs stämmer överrens med det som forskarna hade som syfte att 

mäta. För att uppnå detta krävs att forskarnas tolkning och resultat i undersökningen 

bygger på relevant data. Holme och Solvang (1997) menar att validitet är en 

nödvändighet för att pröva sin frågeställning. Andersen och Gamdrup (1994) nämner 

även begreppen extern och intern validitet, där extern validitet visar om resultatet 

stämmer överens med verkligheten och intern validitet visar om undersökningen gav 

någon effekt på det som undersöktes. En extern validitet, som vi strävar efter i denna 

undersökning, kan endast uppnås och besvaras genom en empirisk övning, varför vi har 

valt att samla in information via intervjuer. Holme och Solvang (1997)  menar att 

undersökningar av kvalitativ karaktär har lättare att få hög validitet då det har en 

tydligare närhet till forskningsproblemet än vad kvantitativa undersökningar har. Enligt 

Patel och Davidsson (2003) har de två begreppen ett visst förhållande till varandra, och 

det ena kan inte utesluta det andra. 
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2.5.2 Reliabilitet  

Ännu ett betydelsefullt begrepp är reliabilitet, som enligt Bell (2006) beskriver hur 

tillförlitligt det insamlade materialet är och Holme och Solvang (1997) menar att 

reliabilitet bestäms av hur väl forskarnas mätningar utförs, samt hur grundligt 

informationen bearbetas. Reliabilitet står för pålitlighet och det är naturligt att alla 

forskare har som mål att ha en så hög reliabilitet som möjligt. Även Andersen och 

Gamdrup (1994) betonar vikten av en hög reliabilitet och menar att den definieras som 

liknade resultat vid flera mätningar och mätningssätt. För att lyckas med detta bör 

forskarna därför försöka eliminera möjliga fel och Bell (2006) menar att forskarna 

kritiskt måste granska den insamlade informationen för att få en förståelse för hur 

tillförlitlig den är. Det skall likväl poängteras att reliabilitet inte kan genomföras på 

samma sätt i kvalitativa studier som i kvantitativa studier. Kvalitativ forskning handlar, 

enligt Bryman och Bell (2005), mer om trovärdighet än reliabilitet eftersom en 

kvalitativ studie sällan är den andra lik.   

 

För att säkra validiteten och reliabiliteten i vår uppsats, och för att få ut bästa tänkbara 

resultat, byggde vi upp en teoretisk grund innan intervjuerna genomfördes. På så vis 

hade vi ett underlag och relevanta områden att utgå ifrån när vi skulle utforma lämpliga 

intervjufrågor. Intervjuerna gav oss ett bra empiriskt underlag som vi sedan kunde 

sammanställa till en text och presentera i det empiriska avsnittet. För att få 

informationen så valid som möjlig har vi strävat efter att ha olika empiriska källor som 

stödjer varandra. Då syftet enligt Yin (2009) med reliabilitet är att minska fel i en 

undersökning, har vi försökt att dokumentera vårt material noggrant och detaljerat med 

hjälp av bland annat en diktafon parallellt med noggranna anteckningar. Vi har även 

försökt fråga de personer som bäst besitter expertis och kunskap som rör vårt 

forskningsområde. Somliga respondenter kunde emellertid inte svara på alla frågor, och 

därav blev vissa svar uteblivna. På de frågor som vi saknar svar från vissa av 

respondenterna har vi försökt att i bästa mån analysera de svar vi fick in mot teori och 

övrig empiri. 
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3. Teori 

 

I följande kapitel presenteras uppsatsens teoretiska referensram. Teoriinsamling har 

skett inom de områden vi ansett varit relevanta för uppsatsens studie. En djupare 

teoretisk grund kommer att redogöras för områdena mode, internationalisering, 

internationell marknadsföring, samt standardisering och anpassning. Kapitlet ligger till 

grund för kommande empirisk analys. 

 

 

3.1 Mode  

Författarna Hines och Bruce (2007) och Easey (2009a) förklarar modeindustrin som en 

av de industrier där image och identitet är viktigare än något annat, och där mode är ett 

sätt för individen att uttrycka sin sociala identitet, sina politiska idéer och estetiska 

smak. Hines och Bruce (2007) anser att kunden idag är allt mer krävande och efterfrågar 

unika varor som passar deras stil, personlighet, smak och signalerar önskad status. 

Under de senaste två decennierna har modebranschen utvecklas och ses idag, enligt 

Easey (2009b), som en växande och global bransch, där designers måste kommunicera 

över kulturella gränser. Sorensen (2009) skriver att marknadsföringstekniker blir allt 

viktigare inom mode, för att erbjuda kunden vad den efterfrågar, då kunden idag besitter 

mer makt, kunskap och information 

  

Redan på 20-talet talade Gabrielle ‘Coco’ Chanel om mode: 

 

”Fashion does not exist unless it goes down to the streets. The fashion that remains in 

the salons has no more significance than a costume ball”. 

 

                   (Charles- Roux, 1981, p. 237 Hines och Bruce (2007) s. 169) 

 

Hines och Bruce (2007) och Atkinson och Easey (2009) fastställer att en modesäsong 

syftar till den period som modeprodukten säljs, vilket man vanligtvis räknar är två 

säsonger per år: höst/vinter och vår/sommar. Dagens globala klimatförändringar har 

emellertid medfört att dessa uppdelningar av säsonger inte är lika tydliga som förr, 

vilket har gjort det svårare för modebranschen att matcha utbud efter säsonger och dess 
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efterfrågan.  

 

Hines och Bruce (2007) menar att när modedesigners skapar nya kollektioner påverkas 

kollektionens färg, stil och textil av aktuella trendprognoser, samtidigt som designerna 

även måste tänka på att tillgodose kundens krav och förväntningar. Författarna menar 

att mode aldrig står still, utan ändras med tiden och påverkas av det som finns runt om 

oss. Globala och lokala förhållanden aktiverar känslor och attityder som pressar 

branschen till nya förändringar. Politik, miljö, teknologi, lagar och sociala faktorer är 

indirekt relaterat till ett lands mode, då de har en påverkan på vad som säljs och köps.  

 

Som ett resultat av denna nödvändiga förändring har begreppet fast fashion etableras, 

som enligt Hines och Bruce (2007) innebär små kollektioner som månadsvis byts ut för 

att kontinuerligt erbjuda kunden ett nytt och fräscht sortiment. Enligt författarna är fast 

fashion det nya modet och syftar till att öka antal kundbesök, genom snabb 

genomströmning av plagg i butiken. Allt fler modeföretag lägger uppmärksamhet på 

snabbt och disponibelt mode, vilket författarna säger sig bero på kundens strävan efter 

förnyelse. Fast fashion resulterar i att ett plagg snabbt kan ta slut och kunden efterfrågar 

plagget igen, vilket i sin tur leder till en förlängd försäljning och bättre vinst under hela 

året.  Förutom snabba och nya kollektioner passar företag även på att utveckla 

kollektioner till olika event och högtider under resten av året. Enligt Sorensen (2009) 

har fast fashion fått extra stor uppmärksamhet i Storbritannien av den orsaken att de har 

stor import av plagg som tillverkats utomlands. Detta innebär att de ofta har små 

lagerutrymmen och snabb ruljans på varorna, eftersom detaljhandlarna eftersträvar 

snabb leverans och vill erbjuda kunderna nya plagg med snabbare intervall. Tabell 3.1 

visar modeförändringar och säsonger i Storbritannien, där fast fashion har fått extra stor 

uppmärksamhet. 
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Tabell 3.1 Modesäsonger, Hines och Bruce (2007)         

Del-säsong Period 

Tidig vår Januari/ Februari 

Vår (Evenemang som Alla Hjärtans dag) Februari/ Mars 

Tidig sommar (Semester)  April/ Maj  

Sommar Maj/ Juni 

Sommar rea  Juni 

Högsommar Juni/ Juli 

Övergång till höst Juli/ Augusti  

Skolstart (vid behov) Augusti  

Höst September/ Oktober 

Festkläder  November 

Jul/ Övergång till vår  December 

Vinter rea December/ Januari 

                                                                                                                                                         

 

Innovation är enligt Hines och Bruce (2007) och Sorensen (2009) en drivande kraft i 

modeindustrin, och för att bli ledande inom branschen handlar det om att ligga ett steg 

före alla andra och implementera rätt förändringar i rätt tid. Hines och Bruce (2007) 

fortsätter med påståendet att ett samarbete med någon av dagens stora modedesigners 

kan ge ett försprång och stärka företagets position på marknaden. Modemarknadsföring 

kan vara både spännande och utmanande, där många faktorer påverkar. Vad som 

påverkar trender inom mode är förändringar, förnyelse och anpassning till en viss 

”look”, stil eller produkt och kan innefatta attribut som färg, tryck, tyg, siluett, 

stildetaljer och plaggets skärning. Modeindustrin innefattar huvudsakligen kläder, skor 

och accessoarer, där design, produktion, marknadsföring och försäljning ses som 

byggstenar och lägger i många fall grunden till modeföretags framgångar. 

 

 

3.2 Internationalisering  

Internationell handel och varumärkesspridning har ökat i takt med utveckling av ny 

teknik, nya transportsätt samt fler kommunikationsmöjligheter, skriver Engdahl (2006) 

och Hines och Bruce (2007) i sin forskning. Albaum och Duerr (2008) skriver att de 
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flesta företag säljer, köper och konkurrerar idag med organisationer i andra länder, 

vilket Usunier (2000) anser är viktigt för företag som vill nå framgång och 

konkurrensfördelar. Vidare menar Usunier (2000) att dagens globala utveckling 

påverkar hur företag utformar sina strategier, då det tidigare fanns fler inträdeshinder 

som krävde en högre anpassning av företagen. Idag finns det inte lika stora 

inträdeshinder, vilket har gjort det lättare för företag att gå ut på internationella 

marknader. Albaum och Duerr (2008) medger att detta beror på att den snabba 

internationella utvecklingen har gett både mindre och större företag möjlighet att 

enklare förflytta sig över gränser. Detta i sin tur innebär att den internationella 

marknadsföringen är en väsentlig del i företagets internationella strategi. Engdahl 

(2006) menar att när företag ska lansera produkter på en ny marknad, måste de 

undersöka om behovet och efterfrågan finns. Därefter måste de se till så de marknadsför 

produkten på ett sätt som är lämpligt för den nya marknaden. När produkter lanseras på 

utländska marknader har den oftast lanserats på hemmamarknaden först och därefter 

väljer ofta företag att fokusera på marknader som liknar sin hemmamarknad. 

 

Lea-Greenwood (2009) menar att i och med Internets snabba utveckling har många 

modeföretag idag lättare att presentera sig internationellt. Internets kommunikation och 

transportmöjligheter gör det enklare för modeföretag att öppna upp nya butiker 

utomlands till en lägre kostnad. Välkända modemagasin som Elle, Vogue, 

Cosmopolitan och Mari Clare, tillsammans med TV, har underlättat för modeföretag 

världen över att marknadsföra sig på internationella marknader. Hines och Bruce (2007) 

påpekar att när modeföretag etablerar sig på en ny marknad måste de tänka på att de 

förekommer skillnader i modestil, storlekar och image på olika marknader. 

 

Vid internationalisering till en ny marknad poängterar Engdahl (2006) att det finns 

hinder som företag bör ta hänsyn till. Dessa hinder kan omfatta teknikkrav, 

upphovsrättsliga begränsningar och tullavgifter, men även marknadens språk, kultur och 

sociala olikheter. Usunier (2000) fortsätter på samma spår genom att redogöra att 

företagen bör tänka på den generella omgivningen när de etablerar sig internationellt, 

där bland annat politik, etniskt ursprung, ekonomi och konkurrenter ingår. När det 

kommer till marknadsföringens roll i etableringsprocessen består 

marknadsföringsomgivningen av marknadsföringsbeslut, marknadsinstitutioner och 

marknadsföringskunskap. Inom marknadsinstitutioner ingår undersökningar, 
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kommunikation, distribution och konsumtion. Marknadsföringskunskap innebär att 

företaget har förståelse för lokalbefolkningen så att anställda, konsumenter och åskådare 

förstår och accepterar marknadsföringskonceptet.  

 

3.2.1 Etableringsprocess  

När företag går in på en ny marknad finns det alltid faktorer i omgivningen som 

företagen inte kan kontrollera, men Cateora et al. (2011) menar att vissa etableringssätt 

kan öka graden av kontroll. Albaum och Duerr (2011) nämner att vilket sätt man väljer 

att gå ut på marknaden påverkar även vad slutkunderna betalar. Om företag måste 

investera högt kapital för att gå in på marknaden kommer det troligtvis påverka 

slutpriset som kunden betalar. Vidare menar Cateora et al. (2011) att vare sig ett företag 

marknadsför sig i många olika länder eller går ut på en främmande marknad för första 

gången, krävs planering för att lyckas. De måste utvärdera internationella möjligheter 

och risker och utforma strategier för hur de kan ta tillvara på dessa möjligheter. Albaum 

och Duerr (2011) lyfter fram att företag även måste beräkna framtida expansion och 

förändringar i strukturen, då det kan påverka nuvarande expansion.  

 

När företag ska expandera till en ny marknad, börjar de ofta med att etablera en hemsida 

som är tillgänglig i det landet. Cateora et al. (2011) lyfter fram att Internet har blivit allt 

viktigare för företag som träder in på utländska marknader, vilket har resulterat i 

konceptet internationell Internetmarknadsföring. Med detta menas att företag designar 

Internetkataloger och virtuella affärer, så kallade webshops, som riktar sig till speciella 

länder. 

 

Albaum och Duerr (2011) och Cateora et al. (2011) lyfter fram en jämförelse mellan två 

etableringsprinciper: distributörer och agenter. Albaum och Duerr (2011) menar att det 

finns många likheter mellan distributörer och agenter, men även stora skillnader mellan 

dem som exportörer måste ta hänsyn till. Den huvudsakliga skillnaden är att 

distributören kan ses som en kund till exportören, då den köper in varor för att sälja 

vidare till en viss marknad, medan agenten agerar för exportörens räkning. Distributören 

importerar själv exportörens varor, med eget ansvar, medan i agentens fall så är det 

exportören som är ansvarig för importen av agentens order. Albaum och Duerr (2011) 

och Hollensen (2011) definierar en agent som en regional representant, som agerar för 
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exportörens räkning, och inte är en kund. Vidare förklarar Albaum och Duerr (2011) att 

en agent är exportörens enda representant för en given utländsk marknad, som skyddas 

av en överrenskommelse med exportören. Även om en agent och en exportör är starkt 

beroende av varandra så skiljer de sig när de kommer till ägarskap, geografi, kultur och 

lagar. Albaum och Duerr (2011) och Cateora et al. (2011) nämner att agenter ofta 

betalas efter kommission och att både agenter och distributörer drivs av deras exklusiva 

rätt att sälja varumärket på given marknad. Producenten kan därför ofta räkna med 

högre försäljningssiffror om de endast har en agent eller en distributör per marknad. När 

företag ska välja distributör på en utländsk marknad måste de bland annat tänka på hur 

engagerad distributören är i produkten och marknaden, deras finansiella styrka samt 

marknadsförings- och marknadskunskaper.  

 

Vidare menar Hollensen (2011) att ett samarbete med en lokal distributör eller agent är 

en bra strategi när ett företag ska gå ut på en ny marknad, eftersom lokala distributörer 

och agenter ofta har värdefull kunskap om den lokala marknaden, samt att många 

kunder föredrar att göra affärer med lokala partners. Cateora et al. (2011) påpekar att 

genom att använda agenter, tar exportören på sig mer risk men behåller sin kontroll. 

Distributörer är svårare för exportören att kontrollera, men innebär lägre risk. Solomon 

och Rabolt (2009) nämner också att många distributörer och agenter säljer exportörens 

varor vidare till återförsäljare, som Cateora et al. (2011) lyfter fram som viktiga 

mellanhänder till den internationella marknaden. Författaren tar även upp dotterbolag, 

som kräver en hög grad investerat kapital. Bortsett från den finansiella investeringen så 

kan företag, vid etablering av dotterbolag, behålla en hög kontroll och hög avkastning.  

 

 

3.3 Internationell marknadsföring  

Internationell marknadsföring är tvärkulturell, som Engdahl (2006) och Albaum och 

Duerr (2008) beskriver det, där företag kommunicerar mellan olika länder och kulturer. 

Enligt Usunier (2000) inkluderar internationell marknadsföring många olika områden, 

där en av de viktigaste är hur företag designar sin marknadsföringsstrategi för att kunna 

konkurrera på globala marknader för globala kunder. Albaum och Duerr (2011) 

förklarar att marknadskommunikation är en stor del av internationella 
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marknadsaktiviteter, där det är viktigt att kunden tillgodoses med utförlig och 

inbjudande information för att komma till ett köpbeslut.  

 

Albuam och Duerr (2008) forsätter med att beskriva hur en internationell 

marknadsförare kan gynnas av att ha riktlinjer för vilka marknadsaktiviteter som bör 

användas, samt i vilken kombination. Det finns många faktorer som påverkar beslut av 

marknadsföringsaktiviteter, exempelvis tillgängligheten till en marknadsföringsaktivitet 

och medier, kostnader, konkurrens, typ av produkt, marknadsstruktur, storlek, 

produktpris, samt företagets resurser. Solomon och Rabolt (2009) menar att företag 

även måste tänka på vilken image de vill förmedla genom sin marknadsföring. Företag 

måste sedan fatta beslut om de ska använda sig av ord eller bilder, hur ofta deras 

kommunikation ska sändas och vilka känslor de ska använda etcetera.  

 

Hines och Bruce (2007) tillägger att allt runtomkring produkten och varumärket 

påverkar hur kunden uppfattar företagets marknadsföringsbudskap och formar kundens 

bild av företagets image. Inom mode är image en väldigt viktig faktor, och författarna 

menar att den synliga imagen har blivit mer kraftfull då den idag lättare kan nå en större 

publik världen över. Inte bara marknadsföringen förmedlar en image, utan även mode i 

sig. Genom detta har därför även mode blivit ett sorts medieverktyg och företag måste 

därför konstant vara medvetna om vilken image deras produkter visar utåt till 

omvärlden. Stil och image måste hålla en röd tråd så att kunden inte blir förvirrad. 

Salomon och Rabolt (2009) tar även upp begreppet halo-effect, som innebär att folk 

uppfattar att någon som rankas högt i ett område även rankas högt i ett annat. Ett 

exempel är att en person som ser bra ut kan antas att även vara smart, cool och lycklig. 

För produkter relaterade till utseende och attraktion, kan det därför vara effektivt för 

företag att använda sig av ett attraktivt ansikte utåt. Hines och Bruce (2007) tillägger att  

image kräver tid och pengar att bygga upp, och görs vanligtvis genom framgångsrik 

marknadsföring och reklamkampanjer. 

 

Hines och Bruce (2007), Engdahl (2006) och Albaum och Duerr (2008) beskriver 

marknadsföring som en tvåstegsprocess där det första steget är att identifiera kundens 

behov och sedan tillfredsställa det. För att kunna åstadkomma detta menar Hines och 

Bruce (2007) att det krävs en kontinuerlig samverkan med leverantörer, konkurrenter, 

branschanalytiker och kunder men även fokus på kundlojalitet, långsiktiga relationer 
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och relationsmarknadsföring. Solomon och Rabolt (2009) påpekar att företag lägger ner 

mycket energi, forskning och resurser på marknadsföring för att försäkra sig om att 

kunder får rätt budskap. Förmedlas budskapet av en person eller på ett sätt som 

mottagaren inte anser vara trovärdigt, kan mottagarens bild av företaget eller produkten 

försvagas. De som förmedlar budskapet måste därför vara trovärdiga, och stämma 

överrens med företagets image och värderingar. På senare tid har det hänt att folk blivit 

mer skeptiska mot kändisar som använder en produkt, i utbyte mot pengar. Samtidigt 

menar författarna att det ofta finns ett socialt värde hos den som levererar budskapet, 

och om mottagaren tycker om och kan relatera till den som förmedlar budskapet, är 

chanserna större för att budskapet uppfattas som önskat.  

 

3.3.1 Marknadskommunikation inom mode 

Marknadskommunikation inom mode är, enligt Solomon och Rabolt (2009), till stor del 

visuell och ickeverbal. Mode kommuniceras ofta via modemagasin och Internet men 

även från personliga källor som företagets säljare samt personer i kundens omgivning. 

Kommunikation består i allmänhet av flera komponenter som sändare, meddelande, 

mottagare, och feedback av mottagaren. Engdahl (2006) påpekar att budskapet måste 

väcka intresse samt tillgodose kunden med ökad kunskap, och påverkas därför av lokala 

trender och konkurrenter. Solomon och Rabolt (2009), med stöd av Lea-Greenwood 

(2009), nämner att den personliga kommunikationen är viktig i modeindustrin och att 

word of mouth, när kunden sprider sin tacksamhet eller besvikelse, utgör en stor del av 

kommunikationen. Därför anser Lea-Greenwood (2009) att företag borde vara aktiva 

och delta i debatter som pågår, då negativa omdömen kan leda till att kunder får fel bild 

av företaget. Hollensen (2011) poängterar att word of mouth inte enbart är kostnadsfritt 

utan även effektivt.  

 

Ett annat effektivt marknadsföringsverktyg som Hollensen (2011) tar upp är Public 

Relations (PR), som riktar sig mot allmänheten och syftar till att öka medvetenhet om 

företagets image och skapa förståelse och acceptans. Vanligt förekommande är även 

guerillamarknadsföring, som Solonom och Rabolt (2009) definierar som en form av PR-

strategi, där företag använder sig av intensiv word of mouth eller reklam på 

okonventionella platser för att nå ut med sin produkt och sitt budskap. Vidare menar 

Lea-Greenwood (2009) att kunder inspireras mer och mer av kända personer och 
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modeikoner, samt vad de ser på tv och i filmer, varför produktplacering kommer att 

betyda allt mer i framtiden. Generellt beskrivs digital teknologi som den näst viktiga 

metoden för att nå sin målgrupp, där SMS och mail är vanliga förekommande verktyg 

som modeföretag använder sig av idag. Hollensen (2011) lyfter även fram 

utomhusreklam, billboards, och menar att detta är ett verktyg som kan användas för att 

stärka reklams visuella påverkan. Engdahl (2006) och Hollensen (2011) lyfter fram 

mässor som en plats att knyta kontakter. Företag måste utvärdera vilka mässor de vill 

synas på och vart de hittar kontakter som gynnar deras företag, för att undvika onödiga 

kostnader. Internationella mässor vänder sig till en internationell publik, och för att 

bygga relationer på dessa menar författarna att företag måste kommunicera med rätt 

språk och sälja på ”rätt” sätt. Hollensen (2011) tillägger att mässor är ett enkelt och 

snabbt sätt att bygga nya relationer.  

 

Lea-Greenwood (2009) lägger tyngd vid att kampanjer måste översättas på 

internationella marknader så att de levererar rätt budskap och framför rätt image till 

målgruppen. Istället för att ha ett längre budskap som måste översättas så menar 

Engdahl (2006) att företag kan ha ett tema i sin kommunikation, som framhäver 

företagets image. Lea-Greenwood (2009) tillägger att företag kan satsa på att ha en 

fungerande och igenkännande logga, och på så vis minimera risken att varumärkestexter 

översätts och missförstås.  

 

Vid visuell marknadsföring i butiker, påpekar Lea-Greenwood (2009) att företag måste 

tänka på att stimulera människans fem sinnen: syn, hörsel, lukt, smak och känsel 

eftersom de kan ha en påverkan på kunders köpbeslut. Kunden känner parfymens doft, 

vill se hur plagget ser ut och vill känna plaggets kvalité. Företag bör utforma sina 

butiker så att de visar upp företagets rätta personlighet och skiljer sig från befintliga 

konkurrenter.   

 

Lea-Greenwood (2009) framhäver även att internationella marknadsförare måste ha 

uppsikt på regler och lagar, och undersöka hur reklam kontrolleras på internationella 

marknader. I exempelvis Storbritannien är reklambranschen självkontrollerad och det är 

först när kunden klagar som de undersöker om reklamen bryter reglerna och om den ska 

tas bort. Usunier (2000) beskriver även hur företag vid utformning av reklam måste ta 

hänsyn till en lämplig blandning av företagsaktiviteter och kommersiella aktiviteter i 
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den valda kulturen. De måste undersöka vad som är accepterat av tittarna, lyssnarna och 

läsarna, vad som är etniskt korrekt samt om de vill bli informerade eller underhållna.  

 

3.3.1.1 Utvärdering av marknadskommunikation 

Lea-Greenwood (2009) nämner att det ofta är svårt att mäta effektiviteten på olika 

marknadsföringsaktiviteter. Vanligt är att företag ser ett samband mellan en kampanj 

och ökad försäljning men det kan vara svårt att avgöra om det är reklamen på TV:n, 

radion eller annan aktivitet som bidragit till den ökade försäljningen. För att testa om ett 

varumärke är utstickande i konsumentens medvetande, kan företaget undersöka om 

kunden kommer ihåg nuvarande eller tidigare reklam, samt fråga när kunden senast 

köpte något av företaget. Det går även att mäta konsumentens förändringar i attityd och 

beteende gentemot varumärket under en period, vilket emellertid är svårt och kräver 

forskning före, under och efter en reklamkampanj. Detta kan göras av företaget själv, 

eller med hjälp från en reklambyrå eller ett självständigt 

marknadsundersökningsföretag. Vidare menar författaren att företaget kan se hur bra 

företagets image och personlighet har satt sig in i kundens medvetande genom att visa 

reklam till kunder utan att synliggöra varumärkets namn eller logga.  

 

 

3.4 Internationell marknadskommunikation 

Marknadskommunikation kan behöva justeras då företag går ut på utländska marknader, 

och debatten om företag ska använda en standardiserad eller anpassad strategi började 

redan under 1970-talet. Efter internetrevolutionen på 1990-talet ansåg fler företag att det 

var lättare att anpassa produkten och marknadsföringen till den lokala marknaden, men 

samtidigt är det många företag som anser att en standardiserad strategi är den bästa 

vägen att gå. (Cateora et al. 2011)   

 

3.4.1 Standardisering vs. anpassning 

Usunier (2000) anser att varje företag måste avgöra om de kan använda en 

standardiserad marknadsstrategi eller om den individuella marknaden är så pass unik att 

kommunikationen bör anpassas. Vidare redogör författaren för vikten av att företag 

förstår internationell mångfald i kundbeteende, reklam och marknadsföring för att 

lyckas utforma en framgångsrik internationell strategi, vare sig den är anpassad eller 
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standardiserad. Engdahl (2006) förtydligar vikten av att utforma 

marknadskommunikation så att den effektivt förmedlar sitt budskap på internationella 

marknader. Detta är ofta en större utmaning än vad det är att utforma en produkt så att 

den passar den nya marknaden. Usunier (2000) och Kumar (2000) menar att det därför 

kan vara hjälpsamt för marknadsförare att dela in länder i grupper som delar vissa 

kulturella meningar. Innan företag marknadsför sig i ett nytt land bör de, enligt Usunier 

(2000), jämföra den nationella marknadsföringen med kundbeteende i olika länder, för 

att fastställa vad som är specifikt för ett land samt vad som är världsomfattande. I 

många fall behövs inte hela marknadsföringsstrategin anpassas till den lokala 

marknaden, utan innehåller delar som kan användas över alla geografiskt spridda 

marknader.  

 

Cateora et al. (2011), med stöd av Usunier (2000), förklarar att den främsta orsaken till 

varför företag standardiserar sina marknadsföringsaktiviteter ofta är av finansiella skäl. 

Usunier (2000) beskriver att standardiserad marknadsföringsstrategi riktar sig till att 

skapa kännedom om företagets image över ett stort antal länder och är en vanlig 

förekommande strategi för parfym och lyxprodukter. Engdahl (2006) och Usunier 

(2000) lyfter fram vikten av att marknadsförare besitter detaljerad information om 

marknaden och dess kultur, språk, vanor och ekonomi, för att på bästa sätt skapa en 

kampanj som är tillräckligt flexibel och fungerar i olika kulturer.  

 

Usunier (2000) nämner att multinationella företag (MNC) som växte sig stora under 60- 

och 70-talet lade över en stor del av den lokala marknadsföringen och beslut till 

dotterbolaget. Dotterbolaget fick i ansvar att kopiera moderbolagets värden och praktik 

och anpassa det till den lokala marknaden. Under tidigt 80-tal blev emellertid många 

MNC mer centraliserade och moderbolag ville ha en mer enhetlig implementering av de 

nya, mer centraliserade internationella marknadsföringsstrategier, som var designade att 

passa den globala konkurrensen. Idag är dock många framgångsrika globala företag mer 

flexibla mot de lokala dotterbolagen. De lyssnar på dotterbolagen och deras förslag och 

tar tillvara på deras kreativitet istället för att avvisa dem, eftersom lokala managers kan 

se det unika i den lokala omgivningen och dess konsumtion.   

 

Cateora et al. (2011) och Engdahl (2006) menar att ur ett marknadsföringsperspektiv, 

där kundnöjdhet är målet, är skräddarsydda strategier de mest framgångsrika. Engdahl 
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(2006) påpekar att företag bör prioritera den mest lönsamma marknaden i sin 

anpassning, och att nyckeln till internationell marknadsföring är 

marknadskommunikation. Vidare menar Usunier (2000) att trenden idag går mot mer 

standardiserade differentierade strategier, där målet är att fungera på alla marknader 

samtidigt som man särskiljer sig från konkurrenterna. 

 

Engdahl (2006) och Usunier (2000) framhåller att det idag finns många fallgropar inom 

internationell marknadsföring, och att det inte finns någon exakt mall som gör att en 

kund uppfattar ett budskap positivt. Författarna menar att företag därför kan ta hjälp av 

internationella reklambyråer för att veta vad de ska anpassa i sin marknadsföring. 

Engdahl (2006) tillägger att dessa reklambyråer står för en stor utmaning när de ska 

väcka intresse hos kunder genom att matcha företagets image med kreativitet, 

innovation och lokal anpassning. 

 

3.4.2 Grad av anpassning 

Eftersom mode ökar internationellt nämner Easey (2009) att modeföretag måste bestiga 

kulturella, språkliga och geografiska skillnader. Easy (2009) och Lea-Greenwood 

(2009) menar att företag måste undersöka hur stora skillnader är mellan konsumenter 

och marknader, för att se till vilken grad de bör anpassa marknadsföringen, både visuellt 

och språkligt. Antingen satsar företag på en reklamkampanj som når ut till alla, eller gör 

mindre lokala kampanjer som är anpassade efter en specifik marknad. Det sistnämnda är 

ofta ett dyrare alternativ som medför högre kostnader. Reklamkampanjer som är 

designade för internationella marknader bör, som Clow (2010) nämner, anpassas till 

olika länders språk så att rätt buskap når kunderna. Kampanjer måste även anpassas till 

olika regler och lagar som finns på lokala marknader. I olika kulturer är det vanligt att 

människor sätter värde på olika saker, vilket måste anpassas i marknadsföring så att 

företag kommunicerar ut rätt värden till rätt marknad. Vidare menar författaren att 

människor kan uttrycka känslor starkt i vissa kulturer medan befolkningen i en annan 

kultur är mer reserverad. Clow (2010) fortsätter med att tydliggöra att vissa kulturer 

anses vara mer rationella i sina köpbeslut än andra. Jämförelseannonser till exempel är 

förbjudna i Europa medan de i Japan utgör en stor del av landets totala marknadsföring. 

I Japan är television det ledande marknadsföringsverktyget medan företag i Europa bäst 

når sin publik genom tryckt media, som tidningar och magasin. I USA domineras 
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försäljningen av en ”hard-sell” attityd. Dessa skillnader kan göra det svårt för globala 

företag att vara lika starka i varje land. Getseland (1999) skriver i sin forskning att 

begreppet kundfokus blev populärt under 90 talet och menar att även kunders attityder, 

värderingar och tro skiljer sig världen över. Det har i sin tur därför blivit allt viktigare 

att strategiskt anpassa sig till den lokala marknaden samtidigt som man försöker behålla 

ett globalt fokus.  

 

Vissa hävdar att marknadsföring inte behöver anpassas till andra marknader, medan 

Albuam och Duerr (2008) och Engdahl (2006) slår fast vid att marknadsföringen bör 

anpassas efter olika marknaders individer, språk, religioner, intressen och traditioner. 

Även skillnader i geografi, klimat, fritidsaktiviteter, välfärd, inkomst, klasskillnader, 

familjestruktur och vad individerna gläds åt kan styra och påverka marknadsföring. 

Engdahl (2006) menar att inkomst per capita i ett land påverkar köpkraften på den 

marknaden, och därmed kundernas köpbeteende. När det gäller reklamfilmer anser 

författaren att en nyproduktion för den aktuella marknaden är att föredra framför 

dubbning, för att få rätt anpassning även om kostnaderna är stora. Författaren fortsätter 

motivera för en anpassad strategi, och menar att samtidigt som en standardiserad 

strategi kan spara på kostnader så leder förhoppningsvis en anpassad strategi till en ökad 

försäljning och intäkter.  

 

3.4.3 Faktorer för anpassning 

Kultur, symboler, färger och språk är faktorer som kan vara i behov att få extra 

uppmärksamhet när företag fattar beslut om de ska anpassa sin marknadsstrategi.  

 

3.4.3.1 Kultur  

I sin forskning förenklar Usunier (2000) begreppet kultur till nationer, och utgår ifrån 

att en nation endast innefattar en kultur. Albaum och Duerr (2008) och Engdahl (2006) 

anser emellertid att en nation kan ha flera kulturer, då det kan förekomma stora 

skillnader runt om i länderna. I detta avsnitt delas Usuniers (2000) mening där det utgås 

ifrån att ett land inte är multikulturellt, om inget annat anges. Våra kulturer påverkar 

omedvetet våra personligheter på en djup nivå, och även då många kulturer runt om i 

världen har många likheter, är de alla unika. Det finns risker i att räkna ut individers 

beteenden efter vilken kulturell grupp de tillhör. Det ger oss ofta ytliga stereotyper och 
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för att få en djupare förståelse för olika beteenden krävs en mer djupgående analys. 

Albuam och Duerr (2008) och Getseland (1999) påpekar att marknadsförare måste 

besitta kunskap om sin målgrupp. Det krävs förståelse för målgruppens bakgrund och 

vad som motiverar dem innan företag kan utveckla en marknadsföringsaktivitet, till 

exempel en reklamkampanj.  

 

Vissa företag utanför Europa kan se Europa som en enda stor marknad, men Kumar 

(2000) varnar marknadsförare utanför Europa för detta synsätt. De måste vara medvetna 

om de kulturskillnader som finns inom Europas gränser, där olika språk, valutor och 

köpbeteenden skiljer sig. Jul som ett exempel firas på olika sätt inom Europa, och 

Kumar (2000) ger exempel på Holland, där julklapparna delas ut nästan två veckor före 

vår julafton, och Spanien, där jul firas runt två veckor efter vår julafton.   

 

I Tyskland är kvinnorna generellt mycket uppmärksamma på all sorts media, men 

Kumar (2000) nämner att det mest effektiva sättet att nå dem är genom tryckt media och 

magasin. Ett förekommande misstag hos marknadsförare är att de försummar 

skillnaderna som finns mellan de olika regionerna i Tyskland. Det är stora skillnader i 

livsstilar på tyska landsbygder och i tyska storstäder, och det kan därför vara 

framgångsrikt för företag att nå dessa olika regioner med olika 

marknadsföringsstrategier. Sorensen (2009) talar om Italiens marknad, där modestaden 

Milano är modeindustrins näst största stad, efter Paris, och att italienare alltid har tagit 

seriöst på mode. Italien har en god framgångsrik miljö för nya lovande designers och 

har dessutom många självständiga butiker. Modeföretag som grundas i London håller 

sällan de internationella standarder för mode, vilket har resulterat i att London längre 

inte är en ledande punkt för mode, trots sin höga modeexport. Vidare menar författaren 

att New York är USAs hjärta för mode, där modeföretagen huvudsakligen satsar på den 

amerikanska marknaden, trots att många märken även syns internationellt. Tokyo, 

Japan, är känd för sitt speciella mode, en speciell stil som nästan helt saknar färg. Den 

japanska marknaden har emellertid fått ett rejält uppsving de senaste åren med flera nya 

kända designers. Mellanösten är rankad som världens sjätte största marknad för mode 

där elva procent av världens modeindustri exporteras hit och konsumeras av 

shoppingsugna semesterfirare.  
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3.4.3.2 Symboler, färger och dess betydelse 

Albaum och Duerr (2008) lyfter fram att företag bör ta hänsyn till hur deras symboliska 

kommunikation i marknadsföringen uppfattas på olika marknader. Företag måste veta 

om symbolen och färgen har någon speciell betydelse i de olika kulturerna, och om 

symbolen de använder sig av är känd för marknaden. Hattwick et al, (1950) och Albaum 

och Duerr (2008) redogör för att färger har emotionella och psykologiska egenskaper 

beskriver vikten av att använda färg i marknadsföring för att skapa känslor och 

reaktioner hos kunder. Med stöd av Czinkota och Ronkainen (2010) redogör Albaum 

och Duerr (2011) att färguppfattning påverkas av individers kultur, vilket 

marknadsförare noggrant måste uppmärksamma. I Europa och USA upplevs nämligen 

färgen svart som dyster och förknippas med död, medan den vita färgen har samma 

betydelse i den japanska kulturen. Den lila färgen förknippas med döden i Latinamerika 

samtidigt som det är en ädel färg i Japan. Författarna menar vidare att gult nästan endast 

används i religiösa sammanhang i Kina, då den ses som en kejserlig färg. I den 

kinesiska kulturen ses även ljusare färger vara riktade mot yngre medan djupare färger 

riktar sig mer mot äldre. En färg som bör användas sparsamt i Egypten av utländska 

företag är färgen grön, som symboliserar nationalism. Engdahl (2006) påpekar att grönt 

även ses som Allahs heliga färg och att den därför bör användas sparsamt i muslimska 

länder.   

  

3.4.3.3 Språk 

När det kommer till varumärkets namn, påpekar Lea-Greenwood (2009) att företag 

måste utvärdera om det fungerar på internationella marknader. Vissa varumärkesnamn 

kan ha en annan betydelse eller tolkning i ett annat land, varpå Usunier (2000) och 

Getseland (1999) lyfter fram vikten av språk . Ett exempel, som Usunier (2000) tar upp, 

är den tyska hårsprayen Caby-net som påminde för fransmännen om ordet cabinet, som 

betyder toalett. Bilen Chevrolet Nova, fungerar inte i Spanien då nova översätt med att 

det inte fungerar. Det kan vara svårt för företag att ändra på sina varumärkesnamn i 

efterhand eftersom det ofta finns en historia bakom namnet. Ett alternativ kan vara att 

skapa ett väl fungerande produktnamn och hålla det ursprungliga varumärket i 

bakgrunden, eller endast fokusera på varumärkesnamnets första bokstäver, på den nya 

marknaden.  
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Vidare menar Usunier (2000) att reklam, som är baserat på språk, bild och 

kommunikation, är den mest kulturbundna delen av marknadsmixen. Reklam på 

främmande marknader kan vara en utmaning, där företaget måste göra en nyskapande 

reklam för att fånga kundernas intresse samtidigt som den möjligtvis måste anpassas till 

en ny kultur. Usunier (2000) och Engdahl (2006) påpekar att när företag använder sig av 

en slogan som ska översättas internationellt, behöver företaget ibland skriva om hela 

deras slogan för att den ska få samma innebörd som den ursprungliga. Engdahl (2006) 

nämner att det kan vara hjälpsamt för företag att ta hjälp av lokala reklambyråer även 

vid utformning av språket i reklamen, då de ofta har erfarenhet av målgruppen samtidigt 

som de har kunskap om företagets produkt. De är således viktigt att företag söker efter 

ord som har samma avsedda mening. Usunier (2000) tar även upp att anpassning till en 

individuell marknad kan underlättas om företag, vid utformning av reklam, först spelar 

in en reklamfilm för att lägga på en röst i efterhand. Engdahl (2006) menar emellertid 

att vissa meningar som behålls på originalspråket, samt bokstäver som inte används i 

det lokala språket, kan ses som exotiska och har visat sig vara effektiva. Bästa sättet att 

undersöka om reklamen fungerar är att genomföra marknads- och reklamtester utförda 

av företag på lokala marknader.  
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4. Empirisk och teoretisk analys 

 

I följande kapitel kommer vi redogöra för insamlat empiriskt material, som vi kopplat 

till teori och analys. Samtliga intervjuade företag, bortsett från moderådet, kan kopplas 

till det Hines och Bruce (2007) definierar som modeföretag, som innefattar kläder, skor 

och accessoarer. 

 

 

4.1 Modeföretag och företagspresentation  

 

4.1.1 Björn Borg 

Företaget Björn Borg grundades 1989 av forna tennisprofilen Björn Borg och idag ägs 

det av World Brand Management. Varumärket innefattar ett brett sortiment av 

underkläder, liksom sportkläder, väskor, glasögon och parfym och riktar sig till män, 

kvinnor och barn. År 1991 gick Björn Borg ut på den internationella marknaden för 

första gången och det var Norge som var destinationen för företagets första 

utlandsetablering. I nuläget finns Björn Borg representerade i 20 länder, varav Holland 

och Sverige är de största marknaderna när det kommer till försäljning. Företaget vill 

skapa en image genom att vara ett varumärke som signalerar orden: happy, sexy, fashion 

med en sporty twist, och loggan utgörs av mottot ”Love for all”. Björn Borg släpper 

fyra kollektioner per år, en för varje årstid och dessa finns tillgängliga att köpa i alla 

länder. Björn Borg jobbar med distributörer i utlandet som själva väljer vilka delar av 

kollektionen de vill köpa in till sina marknader, men vanligast köper de in hela 

kollektionen. År 2011 utförde de ett designersamarbete där de lät de världskända före 

detta tennisrivalerna Björn Borg och John McEnroe designa var sin kollektion som 

såldes världen över. På Björn Borg intervjuade vi Jonas Nyvang, som sedan januari 

2012 arbetar som Marketing and Communication Manager och sköter marknadsföring 

och kommunikationsdelen internationellt för företaget. (Intervju Björn Borg, 

www.bjornborg.com) 

 

4.1.2 Odd Molly 

Odd Molly grundades 2002 i Stockholm av Karin Jimfelt-Ghatan och Per Holknekt. 
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Namnet är hämtat från 80-talets skateboardspublik i Kalifornien, där Molly var en tjej 

som inte var rädd för att köra sin egen grej. Ordet Odd kommer ifrån hur sällsynt det är 

att hitta människor med den egenskapen och det modet, ”be odd by being yourself”. 

Grundarna har från start sett Odd Molly som ett internationellt varumärke, som idag 

finns i 42 länder. Första utlandsetableringen skedde 2003 till Norge och idag anses 

norra Europa vara den största marknaden. Kärlek, integritet och starka kvinnor ses som 

ledord i den image företaget vill förmedla. Varje år släpper Odd Molly fyra kollektioner 

som alla är tillgängliga i samtliga länder, två större: spring/summer och fall/winter, samt 

två mindre: pre-spring och pre-fall. Vi har intervjuat Odd Mollys PR Communication 

Manager, som önskar vara anonym, och som sedan ett år tillbaka, har haft hand om all 

marknadsföring, annonsering, produktplacering, marknadsstrategi, event, samt 

visningar. (Intervju Odd Molly, www.oddmolly.com) 

 

4.1.3 Hunky Dory 

Hunky Dory startades 1996 av Ulrika och Christopher Bjercke, som blev ett par under 

studier i Paris. Varumärket utvecklades snabbt och blev en i raden av svenska företag 

som möttes av internationell framgång. Idag finns Hunky Dory representerade i 16 

länder, och Hunky Dorys typiska kund är den unga, samtida kvinnan som letar efter 

alternativ till de vanliga märkena. Stickade plagg har från början varit den röda tråden i 

kollektionen, som med åren kompletterats med ett större utbud. Stilen är en mix av 

skandinavisk design, med sportig känsla och ung attityd och namnet Hunky Dory är ett 

slangord för ”cool och lugnt”. Varje år släpper Hunky Dory en vårkollektion samt en 

höstkollektion som båda är tillgängliga i samtliga länder. Vi intervjuade Madeleine 

Ameln, som arbetar som visuell marknadsansvarig sedan ett och ett halvt år tillbaka, 

och har hand om allt från butikens utseende till annonsering. (Intervju Hunky Dory, 

www.hunkydory.se) 

 

4.1.4 Vagabond 

Vagabond är ett skoföretag som grundades i Sverige på sent 60-tal. Från början 

producerades endast skor för män, men idag producerar Vagabond skor för både män 

och kvinnor och distribuerar årligen två miljoner skor i 25 länder runt om i världen. Den 

första utlandsetableringen skedde till Tyskland, som tillsammans med Skandinavien 

idag utgör Vagabonds nyckelmarknader. Företaget har som vision att bli världens 
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ledande skoföretag och tillverkar skor till människor som bryr sig om mode, kvalité och 

valuta för pengarna. Huvudkontoret låg tidigare i Portugal och Italien, men finns sedan 

1994 placerat i Varberg. Vagabond lanserar två kollektioner varje år, en för vår/sommar 

och en för höst/vinter, men släpper även så kallade ”early arrivals” löpande under året. 

Designersamarbeten för enstaka delar eller utvalda modeller i kollektioner sker 

sporadiskt. Vi intervjuade Sofia Carlsson, PR-ansvarig sedan ett och ett halvt år tillbaka, 

som mestadels arbetar med PR och sköter kontakten med deras åtta PR-byråer. (Intervju 

Vagabond, www.vagabond.com) 

 

4.1.5 Tiger of Sweden 

Tiger of Sweden grundades redan 1903 i Uddevalla med namnet Tiger of Uddevalla och 

fokuserade då endast på herrkläder. Under 90-talet bytte företaget namn till Tiger of 

Sweden och började fokusera mer på design och kvalité, för både män och kvinnor. 

Tiger of Sweden är idag ett ledande designföretag inom svensk modeindustri, som 

sedan 2003 ägs av danska IC Companys. Företaget släpper sex kollektioner per år: 

spring/summer, high summer, pre-fall, fall/winter, christmas/new year och pre-spring. 

Kollektionerna finns tillgängliga för alla länder och eftersom de är stora finns det 

valmöjligheter och går att tillämpa för många klimat. Under christmas/new year-

kollektionen 2009 samarbetade Tiger of Sweden med det österrikiska kristallimperiet 

Swarowski. Samarbetet blev en stor succé och hade en positiv påverkan på 

försäljningen, vilket medförde att Tiger of Sweden valde att återuppta samarbetet inför 

vår/sommar-kollektionen 2010. På Tiger of Sweden fick vi tillfälle att intervjua Cecilia 

Maja Mohlin, ansvarig damsäljare på den norska agenturen. (Intervju Tiger of Sweden, 

www.tigerofsweden.com, www.mynewsdesk.com) 

 

4.1.6 Lobra of Sweden  

Louise Bramstedt är grundare av modeföretaget Lobra of Sweden och har lång 

internationell erfarenhet inom modebranschen. Hon började med modestudier i Italien 

och blev sedan designskapare i New York för den amerikanska modellen Kimora Lee 

Simmons varumärke, Phat Fashion. Därtill har hon även bott i Köpenhamn och Hong 

Kong. Sedan april 2011 driver hon Lobra of Sweden, ett klädmärke med skor och 

väskor, som präglas av genuint handarbete av italienska skräddare. Lobras design 

vänder sig till en internationell, sensuell, vågad och flärdfull kvinna som värderar bra 
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kvalitet. Stilen är inspirerad av det svenska kulturarvet blandat med italiensk ”Dolce 

Vita Vintage”, New York storstadspuls och bohemisk stil, och riktar sig till den mer 

exklusiva kunden. Lobra släppte i år sin första kollektion, för vår/sommar 2012, och 

kommer framöver att släppa två kollektioner per år: vår/sommar samt höst/vinter. 

(Intervju Lobra of Sweden) 

 

4.1.7 Svenska Moderådet 

Svenska Moderådet grundades 1979 och är ett branschägt forum som verkar för svenskt 

mode i Sverige och utomlands. Moderådets främsta uppgifter är att analysera modets 

utveckling samt att producera trendinformation med inriktning på mode, livsstil och 

inredning till hela den nordiska marknaden. Svenska Moderådet anordnar flera 

modeprojekt årligen som Stockholm Fashion Week, Rookies och Nordic Fashion 

Association. Rookies är ett projekt som stöttar nya mindre företag vid dess etablering på 

marknaden, medan Nordic Fashion Association fokuserar på hållbarhetsfokus. På 

Svenska Moderådet intervjuade vi Helena Mellström, som sedan 2003 arbetar som 

marknadschef. Helenas huvudansvar är övergripande affärsplanering till 

marknadsföring och PR, men är även övergripande projektledare för Rookies. (Intervju 

Svenska Moderådet, www.moderadet.se) 

 

 

4.2 Internationalisering 

Björn Borg började sin internationella expansion år 1991 med etablering i Norge. Idag 

finns de i 20 länder och spridda över alla världsdelar, där största marknaden utgör 

Europa med Sverige och Holland i spetsen. Odd Molly har sedan de grundades haft en 

vilja att gå ut på den internationella marknaden och redan 2003, ett år efter företaget 

startades, expanderade de till Norge. Idag finns de i 42 länder världen över och Sverige, 

Norge, Danmark och Tyskland ses som deras största marknader. Även Hunky Dorys 

första utländska marknad var Norge, där de etablerade sig strax efter start, med målet att 

stärka varumärket ytterligare. Norge och Sverige ses idag som företagets största 

marknader och däröver finns Hunky Dory representerade 14 länder, främst i Europa 

men även i Australien och Nordamerika. Detta kan kopplas till Engdahl (2006) och 

Hines och Bruce (2007) forskning om att ny teknik, nya transportsätt och fler 

kommunikationsmöjligheter har ökat företags möjligheter för internationell handel och 
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varumärkesspridning. För modeföretag är det därför lättare att expandera sin 

verksamhet till internationella marknader, förutsatt att de håller sig uppdaterade om nya 

tekniker och är medvetna om de ökade möjligheter som finns idag.  

 

När skoföretaget Vagabond etablerade sig utomlands för första gången valde de att 

etablera sig i Tyskland, som idag är en av deras starkaste marknader bland alla 24 

länder. Tiger of Sweden finns i sju länder, främst på den Europeiska marknaden men 

även i Kanada och Sydafrika. Lobra har sina återförsäljare i Spanien och Italien, men 

säljer även till andra internationella marknader via sin webshop. Lea-Greenwood (2009) 

menar att i takt med Internets snabba utveckling har modeföretag lättare att presentera 

sig internationellt, eftersom Internets kommunikation och transportmöjligheter gör det 

enkelt att nå människor världen över. Vidare förutspår Bramstedt att framtidens 

marknader för Lobra är Sydeuropa, New York, Asien och Dubai. Sorensen (2009) 

förklarar att New York är sedan länge känt som USA:s  hjärta för mode, men där de 

lokala modeföretagen huvudsakligen satsar på den amerikanska marknaden, trots att 

många märken idag syns internationellt. Författaren nämner även att mellanöstern, med 

Dubai i täten, är rankad som världens sjätte största marknad för mode, där elva procent 

av världens modeindustri exporteras dit och konsumeras av shoppingsugna 

semesterfirare. Utifrån detta kan vi anta att Lobras design kommer att sälja bra på dessa 

marknader, då varorna huvudsakligen inte riktar sig till den typiska skandinaviska 

kunden.   

 

Mellström på Svenska Moderådet för diskussionen vidare genom att klargöra att 

svenska modeföretag vanligtvis expanderar först till Norden på grund av den 

geografiska närheten, och väljer sedan Tyskland för vidare expansion. Vidare menar 

hon att på den Asiatiska marknaden är Japan en stad för expansion. Tokyo, i Japan, har 

enligt Sorensen (2009) ett rykte om en speciell stil och nästan helt avsaknad av färg. 

Den japanska marknaden har emellertid fått ett rejält uppsving de senaste åren med flera 

nya kända designers. Mellström förklarar vidare att mindre varumärken sällan kan välja 

och vraka vart de ska etablera sig, och menar att etableringsmarknaden ofta har att göra 

med tillfälligheten och hur företag får kontakt med återförsäljare eller inköpare. Mässor 

används flitigt av många företag och Engdahl (2006) och Hollensen (2011) lyfter fram 

mässor som en plats för företaget att knyta kontakter med externa intressenter. 

Författarna diskuterar vidare att internationella mässor vänder sig till internationell 
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publik, och för att bygga relationer på dessa menar författarna att företag måste 

kommunicera med rätt språk och sälja på ”rätt” sätt. Hollensen (2011) poängterar att 

mässor är ett enkelt och snabbt sätt att bygga nya relationer. Utifrån detta ser vi att 

mässor kan vara ett framgångsrikt marknadsföringssätt för modeföretag som vill växa, 

både på nationell och internationell nivå. Modeföretagen måste emellertid vara 

medvetna om vilken publik mässan vänder sig mot, för att framgångsrikt skapa 

användbara kontakter för framtida expansion. Mässorna kan även hjälpa modeföretag 

att göra slutkonsumenterna medvetna om varumärket och dess produkter.  

 

När det gäller framgångsrika marknader svarade Nyvang på Björn Borg, liksom 

Carlsson på Vagabond, att deras framgång på dessa internationella marknader främst 

beror på hur etableringsprocessen går till där. Björn Borgs framgångsrika marknader 

präglas av duktiga distributörer som visar upp och marknadsför varorna på tillönskat 

sätt. Vagabonds framgångsmarknader styrs av vart de har flest butiker och 

återförsäljare. Odd Mollys stora framgångar i Norge beror delvis på att de funnits där 

längst, men även att de har många stickade plagg i sina kollektioner, vilka säljer bra i de 

nordiska länderna. Ameln på Hunky Dory och Mohlin på Tiger of Sweden tror att en 

stor anledning till deras marknader som nått mest framgång beror på att kunderna på 

dessa marknader är relativt lika kunderna på den svenska marknaden. Engdahl (2006) 

menar att när produkter lanseras på utländska marknader har oftast produkten lanserats 

på hemmamarknaden först och därefter väljer företag oftast att fokusera på marknader 

som liknar sin hemmamarknad. Ameln tror även att den tid de funnits på en marknad 

spelar stor roll i hur framgångsrika de är där. Engdahl (2006) argumenterar för att när 

företag ska lansera nya produkter på en ny marknad så når den endast framgång om det 

finns ett behov för den, samt att produkten har rätt egenskaper och marknadsförs på rätt 

sätt. Genom dessa resonemang ser vi att tiden företag varit etablerade på en marknad är 

en viktig faktor i hur framgångsrika de är på den marknaden, eftersom tid ger 

möjligheter att öka kunskap och skaffa erfarenhet på marknaden, som i sin tur leder till 

bättre strategier. Detta kan likaså kopplas till Hines och Bruce (2007) teori om att en 

image kräver tid och pengar att bygga upp. Detta kan påvisa en logik i att 

modeföretagens mest lönsamma marknader är de marknader de varit längst etablerade 

på. 
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När vi frågade företagen vilka hinder de anser är störst vid en expansion till en 

internationell marknad svarade de bland annat låg varumärkeskännedom, annorlunda 

stil, saknad av användbara kontakter samt låg kunskap om den nya marknaden. Nyvang 

på Björn Borg fastslår att marknader med låg varumärkeskännedomen efterfrågar 

produkterna i en lägre utsträckning än på de marknader med stark etablering och stark 

kännedom. Engdahl (2007) framhäver i sin forskning att fler 

kommunikationsmöjligheter har resulterat i en ökad internationell varumärkesspridning. 

Utifrån detta kan det argumenteras för att Björn Borg kan öka sin varumärkeskännedom 

genom att flitigt använda sig av flera kommunikationsverktyg parallellt. Vidare menar 

Nyvang att det först handlar om att bygga kännedom för att därefter bygga preferens. 

Detta kan kopplas samman med det Hines och Bruce (2007) nämner, att det idag är 

lättare att nå en större publik världen över och därmed lättare att öka varumärkets 

kännedom globalt.  

 

Odd Molly lägger vikt på betydelsen att först lära känna sin nya marknad för att veta 

vad de ger sig in på. Genom att ha hög kännedom om marknaden är det lättare att veta 

vad som fungerar där, och de menar att det är väldigt svårt att ta ett färdigt koncept och 

etablera det på en ny marknad. Vare sig ett företag marknadsför sig i många olika länder 

eller går ut på en främmande marknad för första gången argumenterar Cateora et al. 

(2011) för att det krävs planering för att lyckas. Vidare menar författarna att företag 

måste utvärdera internationella möjligheter och risker, och utforma strategier för hur de 

kan ta tillvara på möjligheterna. Odd Molly lyfter även fram hur viktigt det är att ha bra 

kontakter. Vagabond relaterar även dem till bra kontakter, och fortsätter att ett stort 

hinder kan vara om det saknas struktur på återförsäljarnätverket. Utifrån detta ser vi att 

mässor kan vara ett effektivt verktyg för att knyta kontakter som Engdahl (2006) och 

Hollensen (2011) beskriver det.  

 

Ameln på Hunky Dory fortsätter med att tydliggöra att olika marknader kan ha olika 

stil, och menar att stilen ändras mycket vart man än är. Hon anser att vi i Skandinavien 

är relativt trygga i vår stil men att stilen ändras så fort vi kommer till Belgien eller 

Holland, vilket kan försvåra en etablering. Olika marknaders stil bör beaktas, som Hines 

och Bruce (2007) framhåller, då modeföretag som etablerar sig på en ny marknad måste 

tänka på att de förekommer skillnader i modestil, storlekar och image på olika 

marknader. Varför många av företagen väljer att etablera sig på marknader med 
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kulturell likhet, kan kopplas till Engdahls (2006) resonemang om att företag ofta 

fokuserar på marknader som liknar sin hemmamarknad. Då modeföretag etablerar sig 

på nya marknader som liknar sin hemmamarknad krävs det mindre kostnader för 

marknadsanpassning än vad som skulle förekomma på marknader med stora skillnader, 

i till exempel stil. Ameln lyfter likväl fram att skandinaviska varumärken är väl ansedda 

utomlands och att många litar på det skandinaver gör. Odd Molly understryker att 

marknadskännedom är en viktig framgångsfaktor för företag som etablerar sig på nya 

marknader, då företag måste ha kunskap om en ny marknads stil, inkomst, politik och 

ekonomi.  

 

Mohlin på Tiger of Sweden anser att deras största hot utomlands är konkurrenter och 

företag med samma priser och liknande kvalitet, men även lågkonjunktur samt drastiska 

prisökningar på material och arbetskraft. Detta liknas vid det Usunier (2000) upplyser, 

att företag bör tänka på den generella omgivningen när de etablerar sig internationellt, 

där bland annat ekonomi och konkurrenter ingår. Bramstedt på Lobra förtydligar att 

även hennes största hinder är att hon idag, utifrån sin prisklass, ofrivilligt ställs mot 

konkurrenter som Prada, Gucci och Louis Vuitton. Trots att hon saknar ett känt namn, 

poängterar hon att hennes genuina hantverk kostar samtidigt som det symboliserar etik 

och moral, och attraherar hennes målgrupp. Kopplingar kan göras till det Albuam och 

Duerr (2008) och Getseland (1999) lyfter fram, närmare bestämt vikten av att 

marknadsföraren måste ha kunskap om målgruppen samt en förståelse för vad som 

motiverar dem. Detta visar på att modeföretag måste känna sin målgrupp för att 

framgångsrikt nå ut med sin marknadsföring och sina produkter. För att växa och kunna 

konkurrera med väl etablerade konkurrenter, krävs det mycket marknadsföring som 

framförs på ett lämpligt sätt så att modeföretaget höjer kännedomen om varumärket och 

placerar det i kundernas medvetanden. Detta kan även sammankopplas med Bramstedts 

resonemang om hur viktigt det är att lära känna marknaden i förväg, veta vad som 

fungerar och att verkligen våga satsa på den nya marknaden. Ryssland exempelvis, som 

för henne skulle vara en drömmarknad, kan vid etablering där medföra korruption och 

mutskandaler, vilket man måste vara medveten om i förväg. Liknande gäller även 

företag som vill etablera i södra Italien, som måste vara medvetna om att maffian rör sig 

där. Vidare klargör Bramstedt att det vid sådana situationer är viktigt att ha bra 

kontakter på plats, och att en distributör, istället för en säljagent, kan vara det bästa 

alternativet på dessa marknader då distributörer har eget ansvar för varorna. Detta 
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stämmer överrens med det Albaum och Duerr (2011) framhäver att distributörer är 

kunder till exportörer och agerar med eget ansvar. Distributörer kan därför ses som ett 

säkert alternativ på marknader där politik eller ekonomi är osäkert och främmande för 

modeföretaget.  

 

4.2.1 Etableringsprocess 

På utländska marknader jobbar Björn Borg och Vagabond främst med distributörer, som 

de stödjer med butikskoncept, butiksmaterial, marknadsföring, försäljning och liknande. 

Enligt Nyvang arbetar Björn Borg med distributörer för att stärka varumärket i 

respektive land. Detta kan liknas med det Cateora et al. (2011) och Albaum och Duerr 

(2011) menar, att distributörer har eget ansvar för de produkter de säljer, och innebär en 

låg risk för det företag som exporterar varor till distributörerna. Odd Molly jobbar 

främst med agenter, men har även distributörer på deras marknader. Idag har Odd Molly 

femton agenter och fem distributörer, som tillsammans täcker deras 42 länder. Odd 

Mollys hemsida talar om att de använder sig av lokala agenter och distributörer för att 

nå så många högkvalitativa återförsäljare som möjligt. På detta sätt har de 

samarbetspartners som representerar företaget och samtidigt är insatta i den lokala 

affärskulturen. Denna diskussion stärks av Albaum och Duerr (2011) som menar att 

distributören har eget ansvar för produkterna, medan det i agentens fall är exportören 

som har ansvar för varorna tills de når agenten. Cateora et al. (2011) tillägger att företag 

som använder sig av agenter, tar på sig mer risk men behåller sin kontroll. Modeföretag 

kan välja att arbeta med distributörer på de marknader de bedömer är osäkra, då 

distributörer har ett större eget ansvar. Hunky Dory arbetar idag enbart med agenter 

men hoppas i framtiden på att ha egna säljorganisationer.  

 

Vagabond arbetar, förutom med distributörer, med utländska återförsäljare direkt från 

huvudkontoret i Varberg, samtidigt som de har startat egna dotterbolag på några av 

deras aktiva marknader. Återförsäljare lyfts fram, av Cateora et al. (2011), som viktiga 

mellanhänder till den internationella marknaden. Solomon och Rabolt (2009) nämner 

även att många distributörer och agenter säljer exportörens varor vidare till lokala 

återförsäljare, vilket stämmer överrens med Odd Mollys fall. Tiger of Sweden arbetar 

på flera sätt, där etableringsprocessen avgörs av kontraktet mellan den nya marknaden 

och danska IC Company. Lobra säljer sina varor via mindre återförsäljare, men även via 
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sin webshop. Detta kan kopplas samman med det Cateora et al. (2011) tar upp om 

konceptet internationell Internet marknadsföring, som syftar till att företag designar 

virtuella affärer, så kallade webshops, som riktar sig mot specifika marknader. Eftersom 

agenter, distributörer och återförsäljare samarbetar med exportören via kontrakt och 

överrenskommelser, är det ett sätt för mindre modeföretag att expandera på, då det 

kräver en relativt låg direktinvestering. Exportörens kontroll över hur deras produkter 

marknadsförs minskas på den internationella marknaden, men anpassningen underlättar 

då samarbetspartners har kännedom om den lokala marknaden. Nyvang på Björn Borg 

och Mohlin på Tiger of Sweden lyfter fram att bra samarbetspartners är nyckeln till 

framgång på internationella marknader. Nyvang tillägger att en bra distributör för Björn 

Borg, bygger varumärket och driver försäljningen framåt. 

 

Mellström på Svenska Moderådet beskriver hur modeföretag först etablerar sig 

utomlands med hjälp av sin hemsida, och hur de ständigt är på jakt efter nya 

återförsäljare och agenturer. Detta är precis det resonemang som Cateora et al. (2011) 

för, då de menar att när företag ska expandera till en ny marknad så börjar de ofta med 

att etablera en hemsida som är tillgänglig i det landet. Hemsidor är ett vanligt första val 

då det inte kräver höga investeringar från modeföretaget, och ger dem möjlighet att sälja 

och leverera till landet de önskar etablera sig i. Vidare forstätter Mellström med att 

understryka att många svenska modeföretags omsättning sällan är tillräckligt hög för att 

finansiera franchise och dotterbolag. Detta kan kopplas resonemanget Cateora et al. 

(2011) lägger fram om att dotterbolag kräver en väldigt hög inledande investering från 

företagen.  

 

Ameln på Hunky Dory medger att de tagit hjälp av organisationer som Exportrådet och 

Svenska moderådet när de etablerat sig på nya marknader, eftersom det är svårt att 

skaffa fram rätt kunskap om den nya marknaden. Även Vagabond har använt sig av 

exportrådet när de observerat en ny marknad. Odd Molly har inte använt sig av Svenska 

moderådet som konsulter, men har deltagit i deras olika evenemang. Svenska 

Moderådet, enligt Mellström, tillgodoser företag med trendinformation och löpande 

omvärldsanalyser, och deras vanligaste kunder är medel- och stora företag. För att 

analysera trender bevakar Svenska Moderådet nya tekniska innovationer samt nationella 

och internationella mässor för att se vilka material som är moderna just nu. Hines och 

Bruce (2007) och Atkinson och Easey (2009), förklarar att när designers i modeföretag 
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skapar nya kollektioner påverkas kollektionens färg, stil och textil av aktuella 

trendprognoser, parallellt som designerna måste tänka på att tillgodose kundens krav 

och förväntningar. Hines och Bruce (2007) påpekar att modemarknadsföring påverkas 

av många faktorer, som exempelvis förnyelse, anpassning, färg och stildetaljer. Svenska 

Moderådet bevakar även musik, trädgårdshändelser, mat, internationella galor, livsstilar 

och andra allmänna intryck som dyker upp runt om i världen. Andra utställningar kan 

också vara av betydelse, om någon modeskapare eller generell händelse i tiden lyfts 

fram, samt om det sker några stora sporthändelser, som till exempel OS. Allt detta 

påverkar modevärldens trender och Mellström förklarar att det används som grund till 

deras trendrapporter. Utifrån detta ser vi att modemarknadsföring är en utmaning, då det 

handlar om att vara nyskapande och ligga i framkant samtidigt som modeföretaget lyfter 

fram sin image. Därav kan det gynna företag som etablerar sig på internationella 

marknader att ta hjälp av externa organisationer som kan tillgodose dem med värdefull 

information, som trendrapporter och omvärldsanalyser.  

  

Bramstedt på Lobra har i år, 2012, arbetat med Svenska Moderådet, då hon blivit 

nominerad till årets Rookieprojekt. Varje år väljer Svenska Moderådet ut tolv 

varumärken som representerar Sverige under kommande år och tävlar om att bli Årets 

Rookie. Genom nomineringen har Lobra fått delta i olika event och showrooms under 

året, där hon har fått värdefull marknadsföring. Genom projektet Rookies ger moderådet 

mindre företag chansen att visa upp sig på utställningar och modevisningar. Detta kan 

återigen kopplas till Engdahl (2006) och Hollensens (2011) konstaterande, att mässor är 

en plats för att knyta kontakter. Därav ser vi att mässor kan hjälpa nya modeföretag att 

knyta kontakter, öka varumärkeskännedom och växa på marknaden.  

 

När frågan ställdes till Bramstedt om vilka som är framtidens marknader för svensk 

modeexport, svarade hon Kina, Indien, Ryssland, Brasilien och till viss del marknader i 

Afrika, med anledningen till att de är framtida ledande världsekonomier. Som vi 

redogjorde för i bakgrunden har Afrika, enligt Etablering Utomlands (2010), varit en 

populär marknad för svenska företag de senaste åren. Vidar menar Bramstedt att 

Europas ekonomi idag är svag vilket lett till en sämre marknad och minskade 

expansionsmöjligheter. Detta kan jämföras med en artikel i SvD (2011a) som beskriver 

hur besparingar och arbetslöshet ökar i både Europa och USA och bromsar handeln på 

dessa marknader. Bramstedt menar även att det finns stora expansionsmöjligheter i 
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Asien och Sydamerika, men att det kan vara svårt för svenska modeföretag att 

expandera där eftersom stilen är väldigt olik den skandinaviska. Asien är tillväxtens 

marknad, enligt artikeln i SvD (2011a), där nya gallerior forstätter att slå upp dörrarna 

för modeföretag. Utifrån detta kan vi se att modeföretag idag bör analysera framtida 

expansionsmarknader och dess stil, för att avgöra om det finns en efterfrågan på dessa 

marknader.   

 

 

4.3 Internationell marknadsföring  

Nyvang berättar att Björn Borgs image är att vara ett varumärke som signalerar orden 

happy, sexy, fashion med en sporty twist, vilket de även försöker förmedla genom sin 

marknadsföring. På Hunky Dory menar Ameln att företaget på senare tid har försökt nå 

en yngre målgrupp genom att ha mer attityd i sin marknadsföring. Tidigare naturbilder 

har ersatts av nya studiobilder, och Ameln menar att dessa bättre förmedlar deras 

nytänkande: att vara något mer rockiga, coola och moderiktiga. Hines och Bruce (2007) 

argumenterar för att det inte enbart är marknadsföringen som förmedlar en image, utan 

även modet i sig.  

Författarna tillägger att en image kräver tid och pengar att bygga upp. Det kan därför 

vara hjälpsamt för modeföretag att undersöka hur inpräntad deras image är i kundernas 

medvetande, innan de fattar beslut om de ska ändra sin image. Även Vagabond vill i sin 

tur ge associationer av hög modegrad och vill att deras kunder ska uppfatta dem som ett 

spännande företag som inte är rädda för förändring och utveckling. Odd Molly arbetar 

med orden kärlek och integritet, för att förklara känslan av den starka kvinnan som 

företaget vill förmedla. Tiger of Sweden vill förmedla sig själva som ett skandinaviskt 

modemärke för män och kvinnor, genom kläder med en different clean cut, 

kvalitetsmaterial samt en stolt attityd. Engdahl (2006) framhäver att budskapet måste 

väcka intresse samt tillgodose kunden med ökad kunskap för att intressera kunden. 

Hines och Bruce (2007) anser också att allt runt omkring produkten och varumärket 

påverkar hur kunden uppfattar företagets marknadsföringsbudskap och formar kundens 

bild av företagets image. Det är därför av stor vikt att alla i modeföretagen är medvetna 

om vilken image och vilket budskap de ska signalera ut till omvärlden och att företaget 

håller en röd tråd, så att kunden inte blir förvirrad. Solomon och Rabolt (2009) menar 

att företaget även måste tänka på vilken image de vill förmedla genom deras 
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marknadsföring när de fattar beslut om de exempelvis ska använda sig av ord eller 

bilder, hur ofta deras kommunikation ska sändas och vilka känslor ska de använda. 

Ameln på Hunky Dory, Mohlin på Tiger of Sweden och Carlsson på Vagabond 

resonerar att ett tydligt koncept och en röd tråd genom marknadsföringen är en 

bidragande faktor till framgång på internationella marknader. Ameln menar att kunden 

måste få en tydlig uppfattning om vad företaget står för och Carlsson påpekar hur 

viktigt det är att bevisa att den idé de säljer in håller.    

 

4.3.1 Marknadskommunikation inom mode 

Det mest förekommande marknadsföringsverktyget bland de tillfrågade modeföretagen 

är annonsering i press. Engdahl (2006) förklarar att begreppet marknadskommunikation 

syftar till att skapa kontakt genom olika åtgärder som exempelvis reklam, personlig 

försäljning och säljfrämjande åtgärder. Hunky Dory använder sig av annonsering i press 

som marknadsföringsverktyg till kunder, och skickar ut kataloger till sina återförsäljare. 

Odd Molly skickar, likväl Hunky Dory, ut material till sina återförsäljare i form av 

image-kataloger, affischer, lookbooks och övrigt butiksmaterial för att stötta dem i deras 

försäljning. Utöver detta är det PR-arbetet som dominerar Odd Mollys marknadsföring. 

PR står för Public Relations och riktar sig enligt Hollensen (2011) till allmänheten med 

syftet om att öka medvetenhet om företagets image, skapa förståelse och acceptans. PR-

strategier kan därför, likt mässor, vara en effektiv strategi för modeföretag som vill öka 

medvetenheten om deras märke och vad de står för. 

 

Odd Molly har i år, 2012, ett modellsamarbete med Charlotte Kemp Muhl som väckt 

stor nyfikenhet i internationell press. I linje med detta skriver Lea-Greenwood (2009) att 

kunder idag allt mer inspireras av kända personer och modeikoner. Detta kan samtidigt 

sättas emot Solomon och Rabolt (2009) som menar att folk på senare tid har blivit mer 

skeptiska mot kända personer som använder en produkt i utbyte mot pengar. Tiger of 

Sweden arbetar med alla ovanstående marknadsföringsverktyg, men påpekar att olika 

verktyg kan skilja sig från land till land. Förutom att arbeta med annonser satsar 

Vagabond på att utnyttja alla sina kanaler samtidigt: butiker, hemsida, annonser, 

klubbutskick samt sociala medier. De försöker kontinuerligt uppdatera sociala medier, 

som blogg och hemsida, för att ha ett nyhetsvärde men även finnas högt upp bland 

sökorden på Internet så att kunden lätt hittar dem. Genom att arbeta med flera 
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marknadsföringsverktyg parallellt ökar modeföretag möjligheterna till att positionera 

sig i kundens medvetande. Viktigast för Vagabond är, enligt Carlsson, att sälja deras 

skor i bra butiker där det finns bra butiksmaterial, samt att arbeta med PR för att sprida 

varumärket och produkterna. Även Björn Borg arbetar effektivt med butiksmaterial, 

som ställ och point-of-sales material, och Nyvang påpekar att deras annonsering främst 

sker på större marknader, samtidigt som de marknadsför en del på de mindre. Lea-

Greenwood (2009) menar att företaget bör utforma sina butiker så att de visar upp 

företagets rätta personlighet. Utifrån detta ser vi att modeföretag bör tänka på vilken 

målgrupp de vill locka med butiksmaterialet, vilken bild de vill förmedla samt hur de 

ska förmedla den.  

 

Förutom genom Rookies så marknadsför sig Lobra inte något märkvärt på den svenska 

marknaden, dels med anledning av brist på resurser, men även eftersom märket främst 

riktar sig till kunder utomlands. Bramstedt på Lobra använder sig emellertid mycket av 

guerillamarknadsföring, där hon skickar sina lookbooks till tidningar hon vill synas i, 

som både är kostnadsfritt och effektivt. Solomon och Rabolt (2009) definierar 

guerillamarknadsföring som en typ av PR-strategi, där företag använder sig av intensiv 

word of mouth eller reklam på okonventionella platser för att nå ut med sin produkt. 

Guerillamarknadsföring kan hjälpa mindre modeföretag att komma ut på marknaden, 

om de hittar sätt att synas och höras utan att betala några större summor för det. Om det 

lyckas är det ett bra sätt att skapa kännedom om varumärket.  

 

Gällande tidpunkten för nya marknadsföringskampanjer, släpper Hunky Dory, Tiger of 

Sweden, Odd Molly och Vagabond dessa enbart vid lansering av nya kollektioner. 

Björn Borg släpper främst sina marknadsföringskampanjer i samband med sin vår- och 

höstkollektion, men släpper även en vid jul. Detta kan associeras med det Hines och 

Bruce (2007) tar upp, att företag ofta passar på att utveckla kollektioner till olika event 

och högtider året runt. Med utgångspunkt i detta ser vi att det krävs extra 

marknadsföring för att uppmärksamma dessa kollektioner. Vagabond satsar emellertid 

enbart på en enda stor marknadsföringskampanj tidigt på säsongen, som de annonserar 

ut i modepress. Odd Mollys marknadsföring, som till stor del består av PR, sker löpande 

under hela året och inte enbart vid lansering av nya kollektioner. Författarna Hines och 

Bruce (2007) menar att mode aldrig står still, utan ändras med tiden och påverkas av det 

som finns runt oss, vilket leder till att nya kollektioner släpps och måste marknadsföras 
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genom olika verktyg. Att därför arbeta med marknadskommunikation löpande under 

året kan vara framgångsrikt för modeföretag då det frekvent gör att kunderna blir mer 

medvetna om deras kollektioner och deras budskap.  

 

När Björn Borg arbetar med visuell marknadsföring i sina butiker och hos sina 

återförsäljare, förklarar Nyvang att de vill förmedla i stort sätt samma känsla som de gör 

genom sin marknadsföring: happy, sexy, fashion brand med sporty twist. Även detta 

ligger i linje med det resonemang Lea-Greenwood (2009) för vid att utforma butiker, på 

ett sätt som visar upp företagets rätta personlighet och skiljer sig från befintliga 

konkurrenter. Det är därav viktigt för modeföretag att tänka på sin image och hur de vill 

att deras kunder ska uppfatta dem, när de utformar butiker. Det handlar återigen för 

modeföretag att hitta rätt sätt att uttrycka sin personlighet och identitet på, så att butiken 

utstrålar varumärket. Odd Molly vill genom sina butiker förmedla att de är ett varmt, 

härligt och glatt varumärke, med kläder som kunderna ska tycka om och känna sig 

snygga och bekväma i. Vagabond använder sig av sitt kampanjmaterial i sina butiker för 

att skapa samma uttryck i alla kanaler samtidigt. De vill att kunden ska känna igen 

känslan och att imagen ska återspeglas i inredningen så att det känns ”Vagabond”. 

Hunky Dory som endast idag har tre egna butiker, arbetar inte med butiksmaterial, men 

hoppas i framtiden på att satsa mer på eget material som förmedlar varumärkets image. 

Lobra, som är ett nystartat varumärke, arbetar idag inte med något butiksmaterial. Vid 

utformandet av butiker bör företag även tänka på det Lea-Greenwood (2009) resonerar 

om, att företagets sätt att arbeta med stimulans av människans fem sinnen kan påverka 

kundens köpbeteende. Modeföretag bör därför fundera på hur de ska arbeta med 

människans sinnen för att skapa önskad reaktion och önskat beteende hos sin målgrupp.  

 

Hines och Bruce (2007) beskriver två företag som lyckats bra med visuell 

marknadsföring i sina butiker: H&M och den spanska modekedjan ZARA. ZARAs mål 

är att designa sina butiker så att de utgör en speciell atmosfär där kunden ska känna 

glädje av att handla modevaror. De använder mode som en metafor för att sammanföra 

människor och uppmuntrar sina kunder att själva ha egna åsikter om mode. H&Ms 

önskan är att skapa en bekväm och inspirerande atmosfär inne i butikerna för att 

shoppingen ska bli enkel, vara av nöje och en inspirerad upplevelse. Utifrån detta tolkar 

vi att dessa butikskedjor har varit aktiva på den internationella marknaden tillräckligt 
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länge för att veta hur de ska använda sig av material och sinnen i butik, och genom detta 

locka till sig kunder.  

 

4.3.1.1 Utvärdering av marknadskommunikation 

Vid frågan vilket av föregående nämnda marknadsföringsverktyg som är mest effektivt 

svarade Ameln på Hunky Dory att annonsering generellt är svårt att mäta, vilket stöds 

av Lea-Greenwood (2009) resonemang att det är svårt att mäta effektivitet på olika 

marknadsföringsaktiviteter. Ameln på Hunky Dory medger ändå att de får mycket 

positiv feedback för bildmaterialet i sina kataloger, som de arbetar mycket med. Mohlin 

på Tiger of Sweden förmodar att catwalk är ett av deras mest effektiva 

marknadsföringsverktyg. På Odd Molly anser de att det är deras modellsamarbeten som 

gett dem mest slagkraft, och även detta kan återkopplas i det Lea-Greenwood (2009) 

skriver i sin forskning att kunder allt mer inspireras av kända personer och modeikoner. 

Därav förstår vi varför många modeföretag idag väljer att samarbeta med världskända 

modeller, men även med designers och andra kända personer. Hines och Bruce (2007) 

fortsätter på samma spår med att exemplifiera att ett samarbete med dagens stora 

modedesigners kan ge försprång och stärka företagets position på marknaden. För 

modeföretag som har resurser kan det därför vara gynnsamt att samarbeta med ett känt 

ansikte, för att dra åt sig uppmärksamhet av allmänheten och skaffa nya kunder.  

 

År 2009 samarbetade Odd Molly med den danska modellen Helena Christensen, med 

syftet att få en bra och härlig person som representant för varumärket. Från Odd Mollys 

sida var det kostsamt men värdefullt då det resulterade i stor uppmärksamhet och att 

många nya kunder fick upp ögonen för varumärket. Därav valde de att genomföra ett 

nytt modellsamarbete för våren/sommaren 2011 och för våren/sommaren 2012, den här 

gången med modellen Charlotte Kemp Muhl. På Vagabond är den mest effektiva 

marknadsföringsstrategin, enligt Carlsson, den de har nu där de snabbt försöker få ut 

skorna i en butik med bra butiksmaterial, arbeta med PR för att sprida produkterna, samt 

att investera i annonser i modepress. Odd Mollys och Vagabonds tillvägagångssätt kan 

kopplas till Lea-Greenwoods (2009) och Hollensens (2011) teorier om att samarbeten 

med modeikoner och PR-strategier är effektiva sätt att öka medvetenheten runt 

varumärket.   
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4.4 Internationell marknadskommunikation 

4.4.1 Standardisering vs. anpassning  

Flertalet av de modeföretag vi intervjuat har en låg grad av anpassning av 

marknadsföringsstrategier på olika marknader. Vagabond anpassar sin kollektion till 

viss del utifrån klimat och stilar på de olika marknaderna. Odd Molly pushar delar av 

sina kollektioner i olika länder, men menar att marknadsanpassningen inte är ett aktivt 

beslut från deras sida. Hela Odd Mollys kollektion finns tillgänglig för alla marknader 

och återförsäljarna köper in de plagg de är intresserade av. Om de i sin tur väljer att 

köpa in de plagg som Odd Molly pushar dem till, blir det marknadsanpassat. Mellström 

på Svenska Moderådet menar att anpassning av marknadsföringen ofta är relaterat till 

hur länge ett företag varit aktivt, företagets storlek samt vad de har för finansiella 

resurser, vilket stöds av Cateora et al. (2011) och Usunier (2000) som förklarar att den 

främsta orsaken till varför företag standardiserar sina marknadsföringsaktiviteter oftast 

är av finansiella skäl. Vidare menar Mellström att om företag är små anpassar de sig i 

längre utsträckning, eftersom det då handlar mer om att komma ut på marknaden och slå 

igenom. Mellström påpekar att det som primärt anpassas är prissättning, och att 

företagens hemsida översätts till den nya marknadens språk, alternativt till engelska. 

Vidare påpekar Mellström att företag tittar mer på hur olika regioner ser på modet än 

vad de tittar på kulturen. Har företaget mycket stickat i sina kollektioner kanske inte 

Sydafrika eller Brasilien är den bästa marknaden att etablera sig på. Hon förklarar att 

svenskt mode generellt ofta passar bättre på den europeiska marknaden än på till 

exempel en sydamerikansk eller en asiatisk marknad. Mellström menar att många 

företag inte har en nedpräntad marknadsstrategi som de exakt följer, men tillägger att 

många företag som kommit en bit in i sin utlandsetablering handlar det definitivt om att 

anpassa sin marknadsföring. Samtidigt menar Cateora et al. (2011) och Engdahl (2006) 

att ur ett marknadsföringsperspektiv, där kundnöjdhet är målet, är skräddarsydda 

strategier de mest framgångsrika. Engdahl (2006) påpekar att företag bör prioritera den 

mest lönsamma marknaden i sin anpassning, och att nyckeln till internationell 

marknadsföring är marknadskommunikationen. Utifrån detta kan vi se att om den nya 

marknaden är lik hemmamarknaden, behövs den troligtvist inte anpassas. Men om den 

skiljer sig i kultur och klimat, bör modeföretag se om det är några delar av deras 

marknadsföring som bör anpassas. 
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Nyvang, Björn Borg, förklarar att deras marknadsföring skiljer sig avsevärt lite till 

utseendet mellan olika marknader, men att mängden av annonsering är större på deras 

största marknader Sverige och Holland. Hunky Dory, likväl Björn Borg, arbetar mer 

intensivt med annonser och marknadsföring i Sverige, men fastställer att de använder 

sig av samma material på alla marknader. Vagabond använder sig av samma 

marknadsföringsverktyg på alla marknader medan Odd Molly anpassar sitt PR-arbete 

till respektive marknad. Odd Molly samarbetar med 13 PR-byråer som tillsammans 

täcker alla deras aktiva marknader och hjälper dem att anpassa sin marknadsföring till 

respektive marknad. Detta kan sammanliknas vid det Engdahl (2006) och Usunier 

(2000) menar med samarbeten med internationella reklambyråer, där företagen tar hjälp 

av en utomstående organisation vid anpassning på den lokala marknaden. Då enbart ett 

av företagen vi intervjuat använder sig av PR-byråer, visar detta på att det är en fråga 

om en prioritering från företaget sida, om de anser att marknaden är så unik att den 

måste anpassas. Easey (2009) nämner att modeföretag måste bestiga kulturella, 

språkliga och geografiska skillnader. Modeföretag bör vara medvetna om dessa 

skillnader, vare sig de väljer att anpassa sin marknadsföring eller inte.    

 

Samtliga företag har engelska som språk på deras hemsida. Besökare på Björn Borgs 

hemsida kan även välja tyska, franska och spanska medan Hunky Dory, Tiger of 

Sweden, Odd Molly och Lobra alla har engelska som enda språk på sina hemsidor. På 

Vagabonds hemsida har vissa marknader det lokala språket och vissa marknad har en 

webshop. Engdahl (2006) förtydligar vikten av att utforma marknadskommunikationen 

så att den effektivt förmedlar sitt budskap på den internationella marknaden, varpå vi 

utifrån detta ser att alla intervjuade modeföretag anpassat hemsidans språk så att den 

fungerar internationellt. Vidare menar Usunier (2000) att reklam, som är baserat på 

språk, bild och kommunikation, är den mest kulturbundna delen av marknadsmixen. 

Reklam på främmande marknader kan därför vara en utmaning, där företaget måste göra 

en nyskapande reklam för att fånga kundernas intresse parallellt som den möjligtvis 

måste anpassas till den nya kulturen. Samtidigt kan modeföretag välja att inte anpassa 

sin hemsida till olika marknader då de vill att besökaren ska känna igen grundkonceptet. 

Vi ser det viktigt för modeföretaget att vara konsekventa i sin marknadsföring för att 

förmedla sitt buskap. Därför har modeföretag ofta en likadan hemsida på alla 

marknader, och ändrar många gånger bara språket.  
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När det kommer till den visuella marknadsföringen har samtliga intervjuade företag, 

som har egna butiker utomlands, utformat butikerna liknande på alla marknader. Hunky 

Dory använder sig av extra marknadsföring i form av skyltar och kampanjer på 

hemmamarknaden, men färg och material är densamma som hos sina återförsäljare på 

den internationella marknaden. Mohlin, på Tiger of Sweden, resonerar att deras butiker 

utformas så att kunden ska känna igen konceptet, men tillägger att det är fritt för de 

butiker som inte är konceptbutiker att utforma den visuella marknadsföringen som de 

själva vill. Nyckelfaktorn i visuell marknadsföring, är som vi tidigare nämnt, genom 

resonemang från Lea-Greenwood (2009), att utforma butiken på ett sätt som visar upp 

företagets rätta personlighet och skiljer sig från befintliga konkurrenter. Odd Molly har 

en grundstomme i sin visuella marknadsföring, men eftersom de sällan säljer från sina 

egna butiker så spelar återförsäljarens storlek och fördelning av varumärken en stor roll. 

De gör speciallösningar vid behov men har samtidigt ett generellt paket som fungerar i 

de flesta butiker. För de modeföretag som arbetar med återförsäljare, distributörer eller 

agenter kan det underlätta att ha ett grundpaket som förser samarbetsparterna med 

material och förslag på hur det ska marknadsföras. Detta kan gynna båda parter då de 

bör samarbeta för att uppnå bästa resultat.  

 

4.4.2 Grad av anpassning 

Björn Borg och Tiger of Sweden har marknadsansvariga som styr kommunikationen på 

de lokala marknaderna, vilket tillåter företagen att överlåta stora delar av företagets 

marknadsföring till deras distributörer och agenturer. Hunky Dory och Vagabond 

anpassar inte sin marknadsföring i någon större grad. Vagabond anser att mode idag i 

stor mån är universellt och att det i dagsläget inte finns på några marknader där 

marknadsföringen måste anpassas. Att mode skulle vara universellt sätter sig emot 

Hines och Bruce (2007) påstående om att politik, miljö, teknologi, lagar och sociala 

faktorer indirekt styr och är relaterat till ett lands mode. Vidare kan Vagabonds 

standardiserade strategi stödjas av Usunier (2000), som argumenterar för hur en 

standardiserad marknadsföringsstrategi riktar sig till att skapa kännedom över ett stort 

antal länder. Även Hunky Dory satsar på enhetlighet i alla länder då de fortfarande är 

relativt små på den internationella marknaden, men poängterar att de i framtiden, när de 

blir större och får fler butiker, förmodligen måste anpassa sin marknadsföring. Hunky 

Dory för emellertid diskussionen vidare och menar att det händer att de gör mindre 
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anpassningar idag, som exempelvis om de skulle ha en amerikans flagga i annonser som 

de väljer att inte visa i vissa länder. I många fall behöver inte hela marknadsföringen 

anpassas till den lokala marknaden, menar Usunier (2000), som fastslår att vissa 

element kan användas över alla marknader.  

 

Odd Molly har en grundstrategi i sin marknadsföring, som de har som mål att 

implementera på alla marknader. Eftersom Odd Molly inte själva har den 

lokalkännedom om de olika marknaderna som ibland krävs, tar de hjälp av sina PR-

byråer världen över, som har kunskap om vad de borde anpassa till de olika 

marknaderna. Odd Molly fortsätter med konstaterandet att grad av anpassning kan skilja 

sig mellan olika internationella marknader och leda till att strategier ändrats i efterhand. 

Engdahl (2006) fastslår att bästa sättet att undersöka om reklamen fungerar lokalt på en 

internationell marknad är att genomföra marknads- och reklamtester utförda av 

professionella företag på den lokala marknaden, varpå vi utifrån detta ser varför Odd 

Molly använder sig av PR-byråer som har lokal kännedom om marknaden. Det behöver 

av den orsaken inte kräva stora kostnader för modeföretag när de ska marknadsanpassa 

sig, då de kan välja att anpassa de delar av marknadsföringen som är i störst behov av 

det. Även om det kostar att samarbeta med PR-byråer och använda deras tjänster, kan 

detta vara ett bra sätt att snabbt och ”rätt” komma ut på en ny marknad.  

 

4.4.3 Faktorer för anpassning 

4.4.3.1 Kultur 

Samtliga företag anser att kultur är en extra viktig aspekt att ta hänsyn vid 

marknadsföring på internationella marknader. Ameln på Hunky Dory anser emellertid 

att deras marknadsföring idag är relativt basal och skulle inte chockera i andra länder. 

Carlsson på Vagabond tydliggör att de idag inte säljer skor i några länder där 

kulturskillnaderna är tillräckligt stora för att de ska tvingas korrigera deras 

marknadsförig, men att kulturen är en viktig faktor att anpassa sig till om de i framtiden 

etablerar sig i ett land med stora kulturskillnader. Under de senaste två decennierna har 

modebranschen utvecklas och ses som en växande och global bransch, varpå Easey 

(2009b) anser att designers måste kunna kommunicera genom olika kulturer. Getseland 

(1999) och Albuam och Duerr (2008) menar att marknadsföraren måste besitta kunskap 

om sin målgrupp och dess kultur. Författarna menar att det krävs en förståelse för 
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målgruppens bakgrund och vad som motiverar dem innan företagen kan utveckla en 

marknadsföringsaktivitet, till exempel en reklamkampanj. Vidare förklarar Nyvang på 

Björn Borg att det handlar om en kostnadsfråga och att de inte kan ta fram kampanjer 

för varje separat land utan fokuserar på att ta fram en varumärkesrelevant kampanj som 

stödjer varumärket och vad de står för. Nyvang poängterar emellertid att skillnader i 

smak och stil är viktigt att ta hänsyn till, för att se vilka produkter de ska marknadsföra, 

samt hur de ska marknadsföra dem till den målgrupp de försöker nå. Detta kan återigen 

kopplas ihop med Engdahls (2006) påstående att företag ofta etablerar sig på marknader 

som liknar sin hemmamarknad, där det förekommer små kulturskillnader. Utifrån detta 

ser vi att det i många fall inte är nödvändigt för modeföretag att göra större 

anpassningar i sin marknadsföring på de marknader där kulturen inte skiljer sig avsevärt 

från hemmamarknaden.  

 

Bramstedt, på Lobra, poängterar även hon hur viktigt det är att undersöka kultur och 

kundernas shoppingvanor i en viss kultur, då shoppingvanorna i exempelvis Kina och 

Indien skiljer sig drastiskt från Europa. Detta kan indirekt kopplas samman med det 

Clow (2010) menar att det i olika kulturer är vanligt att människor sätter värde på olika 

saker, vilket företag måste vara medvetna om så att rätt värden kommuniceras ut till rätt 

marknad. Under de senaste två decennierna har modebranschen utvecklats och ses idag, 

enligt Easey (2009b), som en växande och global bransch där designers måste 

kommunicera genom olika kulturer.  Vidare fortsätter Bramstedt med ett exempel om 

Indiens shoppingvanor, och menar att det där är kvinnorna som shoppar åt männen. I 

den kulturen bör butiker därför vända sig mot kvinnor och ha kläder för män längst in i 

butiken, eftersom kvinnorna köper kläder till männen använder. Bramstedt menar att det 

är viktigt att veta sådana kulturella aspekter när ett modeföretag ska utforma en butik på 

en ny marknad. Även detta visar hur viktigt det är för modeföretag att göra 

marknadsundersökningar och ta reda på information om sin nya marknads kultur, för att 

veta om det finns större skillnader eller inte som de bör anpassa sig efter och ha med i 

beräkningen. 

  

4.4.3.2 Symboler och färger 

När Björn Borg arbetar med marknadsföring följer de en utvald färgpalett som, enligt 

Nyvang, denna säsong främst består av färgerna rosa/lila, gult och blått. På liknande sätt 

använder sig Odd Molly av kollektionens färgkarta i sin marknadsföring, för att skapa 
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en igenkännig i kollektionen. I andra fall är det deras klassiska logga i svart, vitt och rött 

som kännetecknar Odd Molly. Albaum och Duerr (2008) redogör för att färger har 

emotionella och psykologiska egenskaper, vilket gör att företagen använder sig av 

utvalda färger för att förmedla en önskad känsla till kunden. Modeföretagen måste 

därför vara medvetna om hur deras färger uppfattas i olika kulturer. Hunky Dory 

använder sig av färgerna som syns i deras aktuella kollektion i sina image-kataloger och 

som fondfärger. Samtidigt har de en grön färg som symboliserar Hunky Dory och som 

de använder sig av när de ska göra påsar eller skicka ut kuvert. Tiger of Sweden och 

Vagabond har svarta och vita loggor, men Vagabond använder inte den svarta färgen i 

annonser. Lobra har kvinnliga färger, många olika nyanser av rött och korall, löpande i 

kollektioner och marknadsföring. Även detta kan kopplas till Hines och Bruce (2007), 

som menar att allt runt omkring varumärket påverkar hur kunderna uppfattar dess 

image. Modeföretagen måste därför tänka på vilka känslor dessa färger förmedlar till 

den lokala marknaden, så att de undviker att använda färger som är avstötande.  

 

4.4.3.3  Språk 

Flertalet av de intervjuade företagen hade vid företagets grundande en tanke på att 

namnet skulle fungera internationellt. Namnet Björn Borg kommer från tennisspelaren 

Björn Borg, känd över hela världen, och namnet Odd Molly kommer som vi tidigare 

nämnt från en utstickande skateboardtjej från Los Angeles, Kalifornien. Namnet Lobra 

kommer från de första bokstäverna i grundarens för- och efternamn, Louise Bramstedt. 

Vid intervjun med Bramstedt förklarar hon att tanken bakom Lobra är bli ett 

internationellt varumärke inom genren skor och väskor. Hon har aldrig sett Lobra som 

ett speciellt svenskt varumärke och hennes kund är i huvudsak inte svensk. Namnet 

Hunky Dory var från grundarnas sida en känsla, och företaget har, liksom Odd Molly 

och Lobra, alltid haft strategier för internationalisering och att vara ett internationellt 

varumärke. Mohlin delger att Tiger of Swedens koncept har fungerat bra på 

internationella marknader men är osäker på om det från början var något större fokus på 

att varumärkets namn skulle fungera internationellt. Vissa varumärken kan ha skildra 

betydelser eller tolkningar i olika länder, varpå Usunier (2000) och Getseland (1999) 

lyfter fram vikten av språk och varumärkesnamn. Usunier (2000), menar att det kan 

vara svårt för företag att ändra på sitt varumärkesnamn i efterhand eftersom det ofta 

finns en historia bakom namnet. Därav ser vi att det är viktigt för modeföretag som 

grundas idag, med internationell etablering som mål, att analysera framtida potentiella 
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marknader och göra marknadsundersökningar. Dessa marknadsundersökningar har 

syftet att testa om namnet fungerar i olika länder och kulturer, för att på så vis eliminera 

avstötanden och missförstådda associationer med varumärkets namn. Om varumärkets 

namn dessutom bär en symbol, bör denna ha undersökts så att den inte har någon 

religiös/muslimsk betydelse och får en missvisande innebörd. 

 

När det kommer till språket i marknadsföringen använder sig Björn Borg, Tiger of 

Sweden, Odd Molly och Vagabond av slogan i sin marknadsföring. Usunier (2000) 

menar att när företag använder sig av en slogan som ska översättas till en ny marknad, 

är det viktigt att söka efter rätt ord för att den ska få samma innebörd som den 

ursprungliga slogan. Nyvang på Björn Borg förklarar att de använder sig av ”Björn 

Borg says JA to…” sedan ett år tillbaka, där företagets slogan slutar på olika sätt 

beroende på år och kampanj. Syftet med denna slogan är att visa att de säger ”ja” till 

saker och inte ”nej”. Tiger of Sweden använder ”A different cut” i sin marknadsföring 

och Vagabond använder ”It’s all about the shoes”. Odd Molly jobbar med ”you’re 

perfect bacuase you’re not”, en slogan som varit med sedan företaget grundades men 

som de denna säsong använt mycket i kampanjer. Utifrån ovan teori av Usunier (2000) 

ser vi att samtliga företags slogan är internationellt anpassad till det engelska språket, 

förutom Björn Borg som har sin slogan delvis på svenska, men har ledord på engelska 

”Love for all” som fungerar internationellt.  
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5. Slutsats  

 

Utifrån empirisk och teoretisk analys har vi kommit fram till en slutsats som presenteras 

nedan. Slutsatsen svarar på forskningsfrågan och grundar sig i generella antaganden vi 

dragit om svenska modeföretag som är etablerade på internationella marknaden. 

 

 

5.1 Besvarande av uppsatsens forskningsfråga  

Syftet med denna uppsats var att få en djupare förståelse i vilken utsträckning de 

utvalda fallföretagen använder sig av anpassad eller standardiserad marknadsföring på 

internationella marknader. Vi kommer nedan att besvara uppsatsens forskningsfråga 

som lyder:  

 

Hur anpassar svenska modeföretag sin internationella marknadsföring på de utländska 

marknader de är etablerade på?  

 

Det råder inget tvivel om att svenska modeföretag idag är internationella och finns 

representerade i samtliga världsdelar. Vår datainsamling har visat att svenska 

modeföretag är med och tävlar om konkurrensfördelar på internationella marknader. 

Internationaliseringen, som beskrevs i inledningen, tog fart under 90-talet och vi ser att 

den främsta anledningen till varför svenska modeföretag expanderar utomlands är för att 

öka sin försäljning och stärka varumärket. Utifrån uppsatsens analys kan vi konstatera 

att mässor, som vänder sig till en internationell publik, är ett effektivt sätt för 

modeföretag att sprida sitt varumärke internationellt, genom att bygga relationer och 

öka sitt kontaktnät. 

 

Vi kan se att många svenska modeföretag idag använder sig av samma 

marknadsföringsmaterial över samtliga marknader. Detta grundar sig vanligen i en 

önskan om att bevara sitt grundkoncept, image och röda tråd över alla geografiskt 

spridda marknader. I många fall är det även en kostnadsfråga, då svenska modeföretag 

ofta inte har resurser till att utveckla nya marknadsföringsstrategier för varje marknad. 

Således lämnar många modeföretag över ansvar till samarbetspartners på lokala 
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marknader, som i sin tur fattar beslut om hur marknadsföringsmaterialet ska 

distribueras. Vi drar slutsatsen att detta är en effektiv strategi för modeföretag att nå ut 

med sitt budskap, då den lokala samarbetspartnern har kunskap och kännedom om 

vilken marknadskommunikation som når målgruppen. Detta tillvägagångssätt ger 

emellertid modeföretaget på hemmamarknaden mindre kontroll. 

 

Vi har identifierat två övergripande faktorer som modeföretag först bör ta hänsyn till när 

de marknadsför sig på internationella marknader: skaffa marknadskunskap och 

implementera varumärkeskännedom. När modeföretag har kunskap om den lokala 

marknaden är det lättare för dem att förstå hur de ska anpassa sig och skapa en hög 

varumärkeskännedom. Företag behöver kunskap om hur mottagliga kunderna är för 

olika marknadsföringsverktyg och om det förekommer skillnader i stil, preferens, klimat 

och shoppingbeteenden över olika marknader. För att öka varumärkets kännedom anser 

vi att modeföretag bör ta hjälp av lokala reklam- och PR-byråer, återförsäljare, 

distributörer eller agenter som med lokal kännedom placerar och förstärker varumärks 

image i kundens medvetande. Även samarbeten med kända personer och modeller 

skapar en igenkännande effekt av varumärket hos kunden. Studien i denna uppsats har 

gett oss kännedom om att modeföretag som analyserat sin marknad i förväg och har hög 

marknadskunskap, har ett försprång vid etablering på internationella marknader. 

 

I kommande stycke presenteras och förklaras tre nyckelfaktorer som vi bedömer är 

extra viktiga för modeföretags marknadsföring internationellt: 

 

 Samarbetspartners som har kunskap och kännedom om den lokala marknaden  

 En hemsida som är lokalt anpassad för varje marknad, samt har en kundservice 

med lokalt språk 

 Tydligt grundkoncept och röd tråd i kollektion och marknadsföringsmaterial. 

 

Det ska emellertid poängteras att det krävs bra kommunikation mellan samarbetsparters 

för att minska risken att varumärket skadas. Om kommunikationen parterna emellan är 

svag, kan det i värsta fall leda till att en samarbetspartner kommunicerar ut fel värden 

till målgruppen på den nya marknaden. En lokalt anpassad hemsida kan göra det lättare 

för modeföretag att sprida sitt varumärke internationellt. Vi kan även konstatera att det 
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är av stor vikt att modeföretag är konsekventa i sitt budskap och sin 

marknadskommunikation så att kunden uppfattar den image de vill förmedla. 

 

Sammanfattningsvis ser vi att svenska modeföretag sällan anpassar sin marknadsföring i 

hög grad på internationella marknader. En viss anpassning sker emellertid för att 

modeföretag ska vara konkurrenskraftiga och nå internationell framgång. Detta sker ofta 

genom samarbeten med utomstående organisationer, som till viss del sköter 

marknadskommunikation och dess anpassning på den lokala marknaden. På så vis är 

modeföretag standardiserade i sitt huvudkoncept och sin image, parallellt som de 

anpassar de delar av marknadsföringen som är nödvändiga att anpassa för att nå nya 

kunder.  

 

Vidare har vi kommit fram till att det inte finns något universellt svar på hur 

modeföretag bör anpassa sin marknadsföring på internationella marknader. Vi bedömer 

att företag nödvändigtvis inte behöver anpassa hela sin marknadsföring till nya 

marknader, men att små lokala förändringar till exempelvis språk, stil och klimat bör 

genomföras. Modeföretag bör därför, enligt oss, involvera lokal arbetskraft, med 

kännedom om marknaden, i beslut angående marknadsföringen.  

 

 

5.2 Rekommendationer och fortsatt forskning 

Vi ser att framtidens främsta marknader för modeexport är Asien och Sydamerika. Vill 

svenska modeföretag hänga med i utvecklingen och nå framgång på dessa marknader, 

bedömer vi att det kommer ställas högre krav på marknadsföringsanpassning till dessa 

marknader. Enligt vår mening skiljer sig dessa marknader från den svenska marknaden i 

flera avseenden, varpå behovet att lokalanpassa sig ökar. 

 

Modeföretag som inte vill anpassa sin marknadsföring till lokala marknader kan 

alternativt lyfta fram delar av sin kollektion till olika länder. På så vis blir 

marknadsföringen lokalanpassad utan att modeföretaget aktivt arbetar med anpassning. 

Detta kräver emellertid att kollektionen har många valmöjligheter, så att det finns något 

som passar varje marknad.  
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Utifrån denna forskning har vi lärt oss att det mest primära vid internationell 

marknadsföring är att modeföretaget har kunskap om den marknad de är etablerade på. 

Att det förekommer skillnader i kulturer på olika marknader är något modeföretag bör 

vara medvetna om för att utforma rätt marknadsföringsstrategi. Vi anser att det finns 

vidare forskning inom huruvida svenska modeföretag bör anpassa eller standardisera sin 

marknadsföring på internationella marknader, och vilket alternativ som är mest 

gynnsamt i längden.  
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Bilagor  

Bilaga 1. Intervjuguide modeföretag   

 

Företag:   

Namn: ___________________ Position:___________________ 

1.  Vad gör du i din roll på företaget och hur länge har du arbetat med detta?  

 

Etablering  

2. I hur många länder finns ni representerade i idag?  

 

3. Hur går er etableringsprocess till när ni går ut på en ny marknad? (T.ex. agent, 

dotterbolag, franchise, hemsida, återförsäljare). 

 

a. När skedde er första utlandsetablering och varför?  

 

4. Vilka marknader anser ni vara de största när det kommer till försäljning?  

 

a. Vad är anledningen till att ert företag är framgångsrikt på dessa 

marknader?  

 

5. När Ni grundades, fanns det någon tanke på att varumärket skulle fungera i 

andra länder? 

 

6. Har ni tagit hjälp av t.ex. exportrådet och moderådet vid val av etablering på nya 

marknader? Om ja, hur hjälpte det er? 

 

a. Vad anser ni är största hot/hinder respektive möjligheter vid expansion 

på en ny marknad?   
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Marknadsföring  

7. Vilken image vill ni förmedla genom er marknadsföring?  

 

a. Använder ni er av någon slogan i er marknadsföring? I så fall vilken? 

b. Har ni några speciella färger som kännetecknar ert varumärke och som 

dominerar i er marknadsföring?  

 

8. Traditionellt sett finns det två säsonger per år, vår/sommar och höst/vinter. En 

del företag har en kollektion per säsong medan andra släpper flera kollektioner 

löpande under året. (fast fashion) 

 

a. Släpper ni en kollektion för vår/sommar och en för höst/vinter eller 

släpper ni flera kollektioner löpande under året?  

b. Lanserar ni olika kollektioner i olika länder? Om ja, varför? 

c. När släpper ni nya marknadsföringskampanjer? Enbart vid lansering av 

den nya kollektionen eller sker det mer frekvent? 

 

9. Det är vanligt att företag samarbetar med utomstående designers eller mode/stil 

ikoner för att utveckla en ny kollektion.  

 

a. Har ni använt er av ett sådant samarbete och i så fall när? 

b. Har det skett på hemma eller utländsk marknad?  

c. Har det påverkat er försäljning? 

 

10. Marknadsföring kan ske på många olika sätt, t.ex. Tv-reklamer, annonser, 

billboards, sociala medier, kataloger, catwalks, hemsidor. 

 

a. Vilka verktyg använder ni er av på den internationella marknaden? Om 

ni använder er av flera, rangordna gärna dessa. 

b. Skiljer sig dessa från hemmamarknaden? 

c. Hur anpassar ni er hemsida till olika länder? 

 

11. Hur sker den visuella marknadsföringen i era butiker utomlands? Utformas den 

lika i alla länder så kunden ska känna igen konceptet?  
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a. Vill ni förmedla några speciella känslor genom utformningen av butiken? 

 

Grad av anpassning  

12. När företag expanderar till internationella marknader, kan de anpassa 

marknadsföringsstrategierna olika mycket. Graden av anpassning delas in efter 

låg eller hög anpassning, där låg anpassning syftar till en standardiserad strategi.  

 

a. I vilken utsträckning anser Ni att ni anpassar er marknadsföring till nya 

marknader? Varför? 

b. Skiljer sig graden av anpassning på olika marknader? 

c. Vilka faktorer anser Ni är extra viktiga att ta hänsyn till när ni ska 

marknadsföra er på en internationell marknad? (T.ex. kultur, kunder, 

värderingar, konkurrenter, politik, ekonomi, teknologi, klimat.) 

d. Hur viktigt anser du, i din roll på företaget, det är att anpassa 

marknadsföringen till olika kulturer? Varför? 

 

13. Slutligen, för att lyckas på en internationell marknad: 

 

a. Vilka nyckelfaktorer tycker ni är extra viktiga? 

b. Vad anser ni ha varit er mest effektiva marknadsföringsstrategi under 

åren ni funnits utomlands? (Tv-reklamer, annonser, billboards, sociala 

medier, kataloger, catwalks, hemsidor m.fl.). 

c. Har det hänt att ni ändrat er strategi (grad av anpassning) i efterhand? 

Varför har denna ändring skett och hur? 

 

14. Övriga kommentarer, relaterat till ämnet internationell marknadsföring, som Ni 

vill dela med er av: 

 

15. Godkänner Ni att vi använder ert namn samt företagsnamn i vår uppsats? 
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Bilaga 2. Intervjuguide Svenska Moderådet 

 

1. Vad gör du i din roll på företaget och hur länge har du arbetat med detta? 

 

2. Vad är Svenska Moderådets främsta uppgifter när det handlar om svenskt mode 

utomlands? 

 

a. Hur arbetar ni för att bevaka omvärlden och dess trender? 

 

3. Hur hjälper ni svenska företag att nå internationell framgång? 

 

a. Hjälper ni till med olika event och mässor utomlands? Om ja, hur? 

 

4. Vilka länder är vanliga att svenska företag expanderar till och varför? 

 

5. Tycker ni att det är viktigt att de svenska modeföretagen anpassar sin 

marknadsstrategi till den nya marknaden? T.ex. efter kultur, kunder, värderingar, 

konkurrenter, politik, ekonomi, teknologi, klimat. Om ja, varför? 

 

a. Har ni någon erfarenhet av vilken strategi som är mest framgångsrik? 

(Standardiserad eller anpassad strategi).  

b. Rekommenderar ni företag hur de ska marknadsföra sig på 

internationella marknader? 

 

6. Hur ser den vanligaste etableringsprocessen ut för svenska modeföretag? T.ex. 

agent, dotterbolag, franchise, hemsida, återförsäljare. 

 

7. Varför ska svenska modeföretag ta kontakt med er? 

 

a. Hur arbetar ni för att få fram relevant information som är användbar för 

svenska modeföretag?   
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Bilaga 3. Intervjuguide Lobra of Sweden 

 

1. Vad har du för erfarenhet av marknadsföring på internationella marknader 

inom modebranschen? 

 

2. Utifrån den erfarenheten, vad tar du med dig därifrån till ditt egna 

klädmärke? 

 

3. Vad anser du är de största hot/möjligheter vid internationell expansion? 

 

a. Vad tror du är svårast för svenska företag som går ut till internationell 

marknad? 

 

4. Vilka marknader tror du är/kommer att vara framtidens marknader för 

svensk modeexport?  

 

5. När företag expanderar till internationella marknader, kan de anpassa 

marknadsföringsstrategierna olika mycket. Graden av anpassning delas in 

efter låg eller hög anpassning, där låg anpassning syftar till en standardiserad 

strategi.  

 

a. Vilken strategi tror du är mest framgångsrik? 

b. Skiljer sig graden av anpassning på olika marknader? 

c. Vilka faktorer tror du det är mest viktiga att anpassa i marknadsföringen?  

 

6. Hur arbetar Lobra of Sweden idag på den internationella marknaden? 

 

a. Deltar ni på mässor och andra evenemang utomlands? Om ja, hur? 

 

7. Har du planer på att etablera ditt företag utomlands i framtiden?  Om ja, hur? 
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8. När Lobra of Sweden grundades, fanns det någon tanke på att varumärket 

skulle fungera i andra länder? 

 

9. Har du någon gång tagit hjälp/samarbetat med Svenska moderådet? 

 

10. Slutligen, för att lyckas på en internationell marknad: 

 

a. Vilka nyckelfaktorer tycker ni är extra viktiga? 

b. Vad anser ni är den mest effektiva marknadsföringsverktyget utomlands? 

(Tv-reklamer, annonser, billboards, sociala medier, kataloger, 

catwalks/events, hemsidor m.fl.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för att ni tog er tid och gjorde vår uppsatsstudie möjlig!  

 

Med vänliga hälsningar,  

Karin Hultin & Jenny Svedberg 

Marknadsföringsprogrammet,  

Ekonomihögskolan, Linnéuniversitetet 

 


