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Förord 
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på spanska språket. Avsikten har varit att titta på små svenska tekoföretag med starka 
varumärken  och deras etablering på kulturellt sett annorlunda marknader. Detta har vi gjort 
utifrån en marknads/organisatorisk synvinkel. 
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Abstract 
 
This bachelor of economics paper discuss that the increasing globalization has put the small 
companies in the Swedish textile and clothing industry in a situation where 
internationalization has become a necessity. Furthermore has the European Union lead to that 
this type of companies has to seek growth on foreign markets with great socio cultural 
distance from the home country, Sweden. Nowadays there’s no time to internationalize in the 
same course of action like before. Before, the Swedish companies begun their operations 
abroad in fairly nearby countries and only gradually penetrated more far-flung markets. Now 
this is no longer possible. Besides this, has the small Swedish companies in the textile 
industry developed strong brands with emotional value which complicates the situation of 
internationalization even more. At the same time as they face this challenge they are limited 
by their small resources.    
 
This leads to the question at issue; 
 
Which factors are important to small Swedish textile and clothing companies at establishment 
in countries that differs culturally from Sweden? 
 
The purpose of the investigation is; 
 
To map out and analyze small Swedish textile and clothing companies´ choice of 
establishment strategy in countries that differs culturally from Sweden.   
 
The investigation is made as a case study. We have used interviews and questionnaires as the 
main form of collecting the data and information. Two small Swedish textile and clothing 
companies established in a culturally different country, Spain, have been interviewed. Other 
similar companies have taken part of the questionnaire survey.  
 
In the theory part we review the following theories. We start by looking at the Hofstedes´ 4+1 
model and the internationalization barriers according to Porter. The purpose of this is the 
importance of market knowledge. Then we study the Uppsala internationalization model, the 
international product life cycle and the network model which all describes the 
internationalization process. We also go through the new establishment strategies according to 
Porter and entry modes and factors that influence the choice of entry mode according to 
Hollensen. We have developed, on the basis of these relevant theories to the problem, a frame 
of reference which describes how this kind of companies should act when establishing in 
culturally different markets. The frame of reference states that a small Swedish textile and 
clothing company should know and understand the new market. First they should direct 
themselves to a specific and suitable segment, and then cooperate with other actors to gain 
market knowledge. Further they have to choose an entry mode, this choice is influenced by a 
number of factors such as firm size, socio cultural distance and international experience. This 
process should lead to the use of direct export through agents and distributors because of their 
market knowledge and the limited cost and risks which these bring. 
 
We have developed our interview and survey questions on the basis of the frame of reference. 
The information is presented in the empirical part. It is furthermore analyzed and compared 
with the frame of reference. This led to the result which answers the purpose. The 
investigation compares the Spanish and Swedish culture and shows the main barriers and 
opportunities on the Spanish market for the small Swedish textile and clothing companies. It 



also demonstrates that the companies act as we advocate in our frame of reference when 
establishing in a culturally different market. The conclusion is that the most important factor 
is to create useful contacts with great market knowledge. Market investigations are too 
expensive and therefore the key to success lies in having good cooperation partners in the 
distribution. The investigation is an indicator of that the companies no longer follows the old 
school of internationalization.  
 
Finally we discuss the subject and get to the conclusion that the theories of 
internationalization and culture within the business economics are obsolete and therefore it 
would be interesting with further studies within the area.  
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1.0 INLEDNING 
 
1.1 Bakgrund 
 
Svensk textil och konfektionsindustri har enligt dess branschorganisation Teko utvecklats 
under lång tid och är en bransch med gamla anor. Från att ha utvecklats på Sveriges 
landsbygd har den gått till att vara i högsta grad internationell. Organisationen Teko berättar 
vidare om hur industrin förr var relativt enkel och produktionsinriktad medan den idag 
omfattar produktanpassning, produktionssamarbete, marknadsföring och export.1   

Ekonomin i Sverige har inte alltid sett ut som den gör idag. Richard Palmer beskriver hur 
globaliseringen har förändrat spelreglerna och hur företag har gått från att endast agera på 
hemmamarknaden till att vara verksamma världen över. Samma källa berättar att Sverige, i 
jämförelse med andra länder, under en längre tid har riktat sin handel utåt mot omvärlden och 
att Sveriges internationaliseringsprocess dessutom varit både intensivare och snabbare. Förr 
var det, enligt Palmer, endast stora producerande företag som stod för svenska industrins 
utlandsaktiviteter.2  

Förr såg det även annorlunda ut när svenska företag etablerade sig utomlands. Det naturliga 
tillvägagångssättet enligt Jan Johanson var att börja i länder som låg nära både kulturellt och 
geografiskt sett för att sedan stegvis arbeta sig in i mer avlägsna marknader. Detta innebar, 
skildrar Johansson, att det var lättare att lära känna de nya marknaderna eftersom de inte var 
så annorlunda i jämförelse med den svenska. På så sätt menar Johanson att 
internationaliseringsprocessen kunde underlättas.3   

Globaliseringen har dock gjort att de ekonomiska friheterna och möjligheterna ökat. Detta 
innebär enligt Svend Hollensen att företag får tillgång till utländska marknader och den 
globala konkurrensen ökar. En marknad kan då bli överetablerad och mättad för de inhemska 
företagen, skriver samma källa.4 Det är detta som har hänt den svenska marknaden. Sverige 
räcker inte längre till och många småföretag ser sig tvingade att söka sig ut och växa på den 
globala marknaden, då de inte kan konkurrera på samma villkor som de stora företagen som 
nu dominerar hemmamarknaden. 

Textil och konfektionsindustrin har också, enligt branschorganisationen Teko, präglats av den 
pågående globaliseringen både i fråga om handel och lokalisering av produktion. Samma 
källa berättar vidare att den viktigaste handelspartnern numera är EU som svarar för 73 % av 
exporten per år och att villkoren för handelsrelationerna med den övriga världen formas 
genom EU och EU: s handelspolitik. Reglerna och konkurrensförhållandena inom 
gemenskapen är därmed av stor relevans för svensk tekoindustri anser Teko. 5  

Svensk tekoindustri har ett hög- kostnadsläge jämfört med omvärlden och allt fler produkter 
importeras från lågkostnadsländer vilket har resulterat i utlokalisering av svensk teko 
produktion samt hårdare konkurrens prismässigt för de svenska företagen, berättar 
organisationen Teko.6   
 
 
1 www.teko.se 
2 Palmer R, 2004 
3 Johanson J, 2002 

4 Hollensen S, 2001  
5 www.teko.se 
6 Ibid. 
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Tekos organisation menar att man på senare år därför har gått alltmer mot att utveckla design 
och att bygga upp starka varumärken inom tekoindustrin för att lindra effekten av 
högkostnadsläget och den konkurrens det medför. Därför kan man idag på den svenska 
marknaden se många små framgångsrika tekoföretag med starka varumärken. 7     
 
Att ha ett märke med rätt stil och personlighet har blivit en grundförutsättning för att skydda 
både små och stora företags marknadsposition enligt Geoffrey Randall. Det används även för 
att skapa en känsla av kvalité och som en prishöjande faktor inom modebranschen, berättar 
samma källa. 8    
 
Svenska kläder med starka varumärken exporteras i allt högre grad enligt Teko. Samma källa 
redogör för att klädexporten förra året uppgick till 7 miljarder kronor och allt fler svenska 
småföretag inom textil och konfektion syns i exportstatistiken såsom Filippa K9, Tiger, och J 
Lindeberg. 10         
 
Acne Jeans11 är ett exempel på ett litet företag som finns med i statistiken. Journalisten Jan 
Almgren skriver i Svenska Dagbladet om hur  jeansföretaget Acne har expanderat genom att 
kombinera en stark hemmamarknad med offensiva utlandssatsningar.12 Sverige har blivit en 
mogen marknad för företaget och nu söker man vidare tillväxt utomlands berättar en annan 
journalist på samma tidning, Jonas Leijonhufvud. 13    
 
I pressen rapporteras det dock om många företag som inte klarat av att etablera sig på 
utländska marknader. Bl.a. beskrivs misslyckade utlandssatsningar i Svenska Dagbladet där  
Maria Wahlberg skriver om klädföretaget Lindex misslyckade försök till etablering på den 
tyska marknaden.14     
 
Klädjätten H & M är däremot ett stort företag  inom modebranschen och man expanderar 
ständigt utomlands enligt journalisten Klas Granström. Han berättar vidare om hur deras stora 
resurser gör det möjligt att träda in i och lämna marknader obehindrat.15    
 
Som vi ser ovan har inte små och stora företag samma förutsättningar för att konkurrera på 
den globala marknaden. Hollensen skriver att generellt sett har de små företagen mindre 
finansiella resurser. Samma källa menar att stora företag har ofta större tillgångar både 
ekonomiskt och vad gäller kunskaper inom att göra affärer. Vidare menar han att dess storlek 
gör också att man kan besitta stordriftsfördelar och skaleffekter. Slutligen skriver Hollensen 
att stor produktionsvolym och hög försäljning resulterar i lägre pris per enhet p.g.a. 
erfarenhetskurvans effekter och ökad effektivitet i produktion och marknadsföring.16 
 
 
 
 
 

7 Ibid. 
8 Randall G, 1999 

9 Bilaga 12.1 
10 www.teko.se 
11  Bilaga 12.2 
12 Almgren J, 2005 
13 Leijonhufvud J, 2005 

14 Wahlberg  M, 2004 

15 Granström K, 2005 

16 Hollensen S, 2001, s. 4-12 
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Hollensen skriver om ytterligare karaktäriska drag hos stora och små företag. Han menar att 
en fördel som små företag har jämfört med stora är deras höga flexibilitet. Denna kan ofta 
bero på kortare kommunikationsvägar mellan företaget och dess kunder, vilket leder till en 
högre reaktionsförmåga gentemot kundernas behov och oväntade förändringar i marknaden. 
Stora företags låga flexibilitet kan delvis härledas till dess formella och hierarkiska 
organisation, fortsätter han. Vid internationalisering är behovet av information om marknaden 
stort. Här har de stora företagen nytta av sina avancerade databaser och resurser som gör det 
möjligt att utnyttja externa konsulter. De små företagen är begränsade till den information 
som finns inom företaget och man samlar in sin information  på ett mindre kostsamt sätt, 
avslutar han.17  
 
Den svenska hemmamarknaden har enligt ”eu-upplysningen” vidgats till att bestå av EU: s 
alla 25 medlemsländer. Vidare beskriver samma källa hur vissa av dessa är kulturellt sett lika 
den svenska marknaden medan många andra är nya stora marknader med mycket potential 
som skiljer sig avsevärt ifrån svensk kultur. Det blivande medlemslandet Turkiet anser ”eu-
upplysningen” vara ett bra exempel som pga. av sin storlek kan bli en viktig marknad i 
framtiden men vars kultur skiljer sig markant från många andra länder inom EU.18    
 
Förutom att hemmamarknaden förändrats har också EU lett till ett snabbare informationsflöde 
och färre hinder vid handel länder emellan, menar ”eu-upplysningen”. Handeln inom EU har 
därmed blivit allt mer dynamisk och snabbt föränderlig enligt samma källa. Nu gäller det att 
ta till vara på möjligheterna då de erbjuds trots att de ibland uppkommer i länder av 
främmande kultur.19  
 
Den ökade globaliseringen har således satt de svenska småföretagen inom tekobranschen i en 
situation där internationalisering har blivit en nödvändighet. Dessutom har EU lett till att 
företag måste söka tillväxt på främmande marknader med stort kulturellt avstånd från den 
svenska. Detta försvårar situationen. Tiden kan vara avgörande och det gäller att agera snabbt. 
Dessutom har de små svenska tekoföretagen med sina märken utvecklat känslomässiga 
värden i produkten, vilket leder till stort behov av att lära känna marknaden. Samtidigt som 
småföretagen står inför denna utmaning begränsas de av sina resurser.  
 
Ovanstående tyder gör att man kan ifrågasätta om man verkligen kan gå tillväga på samma 
sätt vid internationalisering som man gjorde förr. Detta belyser vår frågeställning. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17 Ibid, s. 4-12 
18 www.eu-upplysningen.se 
19 Ibid. 
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1.2 Problemdiskussion 
 
I och med globaliseringen har den svenska ekonomin förändrats och detta har även fått stora 
konsekvenser för bl.a. de små svenska tekoföretagen. Förutsättningarna för svenskt 
företagande har dramatiskt förändrats. Ökad global konkurrens och mogna marknader leder 
till att många mindre företag blir tvungna att satsa på att växa utomlands eftersom stora 
väletablerade företag dominerar den svenska hemmamarknaden.  
 
Den nya dynamiska handelssituationen som EU har bidragit till skapar ytterligare utmaningar 
för små svenska tekoföretag. Man kan inte gå miste om möjligheterna som finns i kulturellt 
sett avlägsna länder. 
 
Klädföretags misslyckade utlandssatsningar har lett till insikt om vikten av att lära känna 
marknaden, detta är extra viktigt för små svenska tekoföretag eftersom många har 
känsloladdade produkter. Därför måste man vid etablering på utländska marknader både 
känna till och förstå de nya kunderna och deras kultur, tradition och levnadsförhållanden.  
 
Småföretagens internationaliseringsprocess kan vara mer problematisk än större företags, pga. 
mindre resurser kan de inte åtnjuta stordriftsfördelar och skaleffekter såsom stora företag kan. 
Detta gör att man blir begränsad vid inträde på utländska marknader. Stora företag har således 
fler valmöjligheter vid internationalisering och de små företagen har alltså andra och tuffare 
förutsättningar än de större vid val av etableringsmetod på nya marknader. 
 
Globaliseringen och EU har lett till att företag måste kunna etablera sig snabbt på marknader 
där kulturen skiljer sig mycket från den svenska, för att inte gå miste om nya och viktiga 
möjligheter. Detta tyder på att man kan inte längre agera som man gjorde förr vid 
internationalisering  
 
1.3 Frågeställning 
 
Vilka faktorer är viktiga för små svenska textil och konfektionsföretag vid etablering i länder 
som skiljer sig kulturellt sett från Sverige?   
 
1.4 Syfte 
 
Att kartlägga och analysera små svenska textil och konfektionsföretags val av 
etableringsstrategi i Spanien.  
 
1.5 Begreppsdefinitioner   
 
Begrepp som behöver förtydligas ytterligare följer nedan.  
 
Globalisering kan ses som en fortskridande integrering av världsekonomin. Frihandelsavtal, 
liberaliseringar och avregleringar har lett till den ökade integrationen. Den ekonomiska 
globaliseringen karaktäriseras av avreglering av finansmarknader och finansiella 
spekulationer. Avgörande för globaliseringen har också varit ökningen av 
telekommunikations- och informationsteknologin. Även politiska beslut har banat vägen för 
globaliseringen. 20 

 
 

20 Wennerberg, T,1999 
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Med småföretag menas företag som har mellan 10 och 49 anställda. De har en omsättning 
som är mindre än 7 miljoner euro eller en balansomslutning som understiger 5 miljoner euro.21  
 
Ett varumärke är ett namn, en term, symbol eller design eller en kombination av dessa. 
Märken uppfattas av konsumenterna som en viktig del av produkten och det kan även skapa 
ytterligare värde till denna. Deras syfte är att identifiera produkten/tjänsten och att 
differentiera den från andra produkter eller tjänster. Ett varumärke leder ofta till stark lojalitet 
från kunderna för märket, vilket betyder att man som kund föredrar ett visst märke och att 
man avstår från att köpa andra märken. Därför är det av högsta vikt för ett företag att satsa på 
varumärkeskännedom och preferens. Ett varumärke har fyra meningsnivåer, attribut, fördelar, 
värden och personlighet.22 
 
1.7 Avgränsning 
 
Vår uppsats är begränsad till små svenska tekoföretag med starka varumärken då de medför 
en intressant problematik vid etablering på utländska marknader. Speciellt då dessa skiljer sig 
mycket kulturellt från den svenska marknaden. Vi kommer att se på dessa företags val av 
etableringsform ur en organisatorisk och marknadsföringsmässig synvinkel. 
 
1.8 Disposition 
 
Här beskriver vi hur uppsatsen är upplagd för att läsningen skall underlättas och bli mer 
överskådlig för läsaren. 
 
Ovanstående avsnitt är till för att presentera uppsatsämnet för läsaren. Nedan följer en rad 
olika avsnitt. Närmast kommer metodkapitlet. Här ger vi en överblick av de metoder och 
tillvägagångssätt som används.  
 
Därefter följer teorikapitlet som tar upp relevanta och använda teorier. Detta kapitel avslutas 
med den teoretiska referensramen där vi valt ut variabler av teorierna och gjort vår egen 
modell av dessa teorier. 
 
Sedan presenteras landet och företagen vi valt att undersöka i val av marknad och i 
företagspresentationerna. 
 
I den efterföljande empirin redogörs fakta från intervjuer, enkäter samt relevanta skriftliga 
källor.  
 
Efter empirin följer analysavsnittet, där fakta från empirin som vi fått fram analyseras utifrån 
den teoretiska referensramen. Sedan kommer resultatet, vilket besvarar syftet och resulterar i 
slutsatser som skall besvara vår frågeställning. Slutligen följer diskussionen där metod och 
ämnet diskuteras. 
 
 
 
 
 
 
 

21 http://europa.eu.int/scadplus/leg/sv/lvb/n26001.htm  
22 Kotler, P, 2001, s. 443 
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2.0 METOD 
 
Här kommer vi att gå igenom de metoder och tillvägagångssätt som vi valt att använda oss av. 
Dessa val kommer även att motiveras. För att inte förbise de andra metoder som finns, har vi 
valt att illustrera just våra val i en metodöversikt.23 

 

2.1 Deduktion 

 
Uppsatsen har en deduktiv utgångspunkt. Enligt Hartman är en sådan deduktiv pga. att den 
bygger på existerande teorier som man logiskt kan härleda till litteratur. Dessa kommer sedan 
att användas på och jämföras med våra undersökningsobjekt. Vidare säger Hartman att en 
deduktiv ansats är något man antagit och kommer kanske inte stämma överens med 
verkligheten. Vi har även formulerat en frågeställning innan vi bestämt hur arbetet ska 
fortskrida, något som han beskriver som ett  krav i en deduktiv uppsats.24  
 
2.2 Fallstudie 
 
Eftersom vi ska se på hur två små svenska tekoföretag har gjort när de har etablerat sig på en 
kulturellt annorlunda marknad föll det sig naturligt att göra en fallstudie, detta pga. att vi 
behöver nå en djup förståelse för att lösa problemet. En fallstudie studerar, enligt Denscombe, 
en viss händelse i detalj och går mer på djupet än på bredden. Han anser den också ofta vara 
lämplig då man skall se på nutida fenomen i företag som kommer att fortsätta kontinuerligt.25 

En fördel för oss när vi valde att göra en fallstudie var att den som Denscombe menar, 
erbjuder möjligheten att förklara skeenden i stället för att bara visa slutresultat.26   För att få 
bredd använder vi oss även av enkäter.  
 
2.3 Kvalitativa och kvantitativa data 
 
Undersökningarna kommer att leda till insamling av både kvalitativ och kvantitativ data 
eftersom vi använder oss av både enkäter och intervjuer. Intervjuerna bidrar till kvalitativ 
data, som ger oss djup förståelse för små tekoföretags etablering på främmande marknader. 
Enkäterna skall bidra med kvantitativ data som ger bredd och högre generaliserbarhet åt vår 
uppsats. I kvalitativa undersökningar vill man, enligt Hartman, beskriva hur en individ ser på 
sin egen situation och på sin omgivning. Faktorerna man undersöker är oftast inte mätbara. I 
en kvantitativ är dock faktorerna mätbara, ofta handlar det om frågor såsom hur mycket och 
hur många, skriver Hartman.27                      

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
23 Bilaga 12.3 

24 Hartman J, 2004, s. 160-164 
25 Denscombe M, 2000, s.41-42 
26  Ibid, s. 41-43 
27  Hartman, J 2004,  s.219 
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2.4 Intervjuer och Enkäter 
 
Djupintervjuer har gjorts med en kunnig och insatt nyckelperson i de bägge fallstudie 
företagen. Även har intervjuer genomförts med en kontakt på Exportrådet och med en 
etnolog. De intervjuer vi genomfört har varit personliga men de har även följts upp via mail - 
och telefonkontakt. Informationen dokumenterades skriftligt under intervjuernas gång. Vi 
valde att göra intervjuer av semistrukturerad karaktär. Detta innebär, som Hartman beskriver, 
att vi hade i förhand bestämt vissa frågor men dessa följdes även upp med följdfrågor, dels då 
något var extra intressant eller när något behövdes utvecklas eller förklaras närmare, detta för 
att undvika missförstånd. Djupintervjuer innebär enligt samma källa stor tillförlitlighet 
eftersom det handlar om tvåvägs kommunikation. Största nackdelen som kan uppstå, enligt 
Hartman är missförstånd mellan intervjuare och intervju objekt.28     

 
Frågeformulär med längre och öppnare frågor skickas via mail till en av företagens 
återförsäljare samt till en högskoleadjunkt i spanska. 
 
Våra enkäter kommer att mailas ut till små svenska tekoföretag som är etablerade i länder av 
främmande kultur. Dessa enkäter kommer att bestå av några få, korta, enkla och strukturerade 
frågor. Enkäterna kommer att baseras på de djupintervjuer vi genomfört för att få en 
verklighetsuppfattning. Svaren från dessa kommer senare att analyseras. Samma enkät skickas 
ut till samtliga företag. Om nödvändigt kommer vi att maila ut följdfrågor om vi anser att 
svaren är oklara.  
 
Rolf Ejvegård nämner både för och nackdelar med enkäter. Största nackdelen som nämns är 
att frågorna besvaras på egen hand och de som svarar har ingen att rådfråga vid oklarheter. 
Dessutom vet man inte om rätt person svarat och därmed är tillförlitligheten på svaren relativt 
låg. En fördel är dock den bredd enkäterna ger till uppsatsen, fortsätter Ejvegård.29 
 
2.5 Primär och sekundär data 
 
Datainsamlingen kommer att bestå av primärdata och sekundärdata. Primärdata från 
intervjuerna och enkäterna, sekundärdata tas från skriftlig litteratur. Enligt Dahmström är 
primärdata  data som samlas in för första gången av den som gör undersökningen, 
sekundärdata är information som samlats in av andra tidigare och för andra syften.30  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
28 Ibid, s. 232-235 
29 Ejvegård  R, 2003, s.53-56 
30  Dahmström  K, 2000, s. 59, 82 
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2.6 Validitet 
 
Då man skall diskutera en fallstudies validitet handlar det enligt Dahmström ofta om s.k. 
intern och extern validitet och reliabilitet. När man kan överföra slutsatserna till andra fall 
handlar det om extern validitet s.k. generaliserbarhet. Intern validitet innebär istället att 
forskaren kan visa att en händelse leder till en annan i en viss situation, enligt samma källa.31  

Reliabilitet uppnås då man upprepar samma fall om och om igen och alltid får samma resultat. 
Den anger även tillförlitigheten och användbarheten av ett mätinstrument och av måttenhet 
skriver Ejvegård i en annan källa.32 Dock kan detta leda till kritik mot fallstudierna som 
vetenskaplig metod eftersom händelser i verkligheten ständigt förändras, fortsätter Ejvegård.33 
I och med att vi både gör djupintervjuer och enkäter så är vår undersökning både kvalitativ 
och kvantitativ och därmed uppstår hög validitet. Den höga validiteten beror också på att vi 
haft turen att intervjua rätt person med rätt kunskap i företagen i fråga. 
 
2.7 Källkritik 
 
Vi använder oss endast av de källor som är pålitliga bland tidskrifter, dagstidningar, förlag 
och webbadresser. Detta stärker tillförlitligheten på uppsatsen. Med källkritik menas att man 
måste bedöma om fakta är sannolika och vara kritisk till sina källor, skriver författaren Runa 
Patel.34 Undersökningen skulle kunna kritiseras då svarsfrekvensen vid enkätutskicket blev 
låg. Detta förklaras dock av att det finns få små svenska tekoföretag etablerade i Spanien. 
Även antalet intervjuer i undersökningen kan verka lågt detta beror dock på att företagen är 
små och har få anställda. Därmed anser vi att både intervjuerna och enkäterna ger en rättvis 
bild av verkligheten.  
 
Vi som författare har försökt arbeta objektivt då vi är medvetna om att vi skulle kunna 
påverka resultatet. Vi har inte några som helst personliga anknytningar till 
undersökningsobjekten, vilket stärker objektiviteten. 
 
2.9 Teoriernas relevans 
 
Det finns en uppsjö av användbara teorier inom företagsekonomin. De teori val vi gjort har vi 
gjort utifrån uppsatsens problem. Överhuvudtaget är all teori vi valt skriven av accepterade 
och kända forskare inom företagsekonomin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
31 Ibid, s. 263 
32 Ejvegård  R, 2003, s.70 
33  Ibid, s.3 
34 Patel, R, 2003. s.64 
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2.10 Urval och val av land och fallstudie företag  
 
Såsom Denscombe skriver, är det omöjligt att basera en undersökning på hela populationen 
dvs. alla enheter, därför har vi varit tvungna att göra ett urval. Ett urval är då man väljer ut en 
liten del av populationen, fortsätter Denscombe.35  

 

Urvalet har avgränsats till alla små svenska tekoföretag  etablerade i visst kulturellt 
främmande land. Det land vi har valt är Spanien som är en relativt nybliven medlem i EU och 
en stor marknad med ökande köpkraft. Spanien presenteras vidare  i kapitlet presentation av 
marknad.  
 
Valet av fallstudieföretagen var slumpmässigt eftersom de var de företag i populationen som 
ville delta i undersökningen. Enligt  Denscombe innebär slumpmässigt urval att urvalet av 
människor och företeelser bokstavligt talat görs slumpmässigt.36 Dessa presenteras i 
företagspresentationen. Vi valde att ha endast två undersökningsobjekt eftersom vi tycker det 
är tillräckligt då den totala populationen inte är särskilt stor. Enkäterna i undersökningen finns 
som ett stöd till intervjuerna, men även här är antalet enkäter anpassat till populationens 
storlek. Att vi valde att begränsa vår undersökning till den svenska tekobranschen beror på att 
företagen inom denna har utvecklat en styrka inom varumärket pga. dess utsatta situation. 
Detta gäller främst småföretagen inom denna kategori, vilket ytterligare förklarar vår 
avgränsning. Båda våra objekt passar in på denna beskrivning. Nudie Jeans är ett litet svenskt 
jeansföretag som riktar sig till denimälskare världen över. Trots en hög omsättning, 
karaktäriseras företaget som litet pga. fåtalet anställda i Sverige. Medan Whyred som också är 
ett litet svenskt företag mer inriktar sig på att tillverka exklusiva skräddarsydda 
designerkläder. Gemensamt har de dock sin storlek, sina starka varumärken och att de finns i 
Spanien, vilket gör dem intressanta att undersöka.      
 
2.11 Genomförande av undersökning 
 
Vi har närmat oss vårt problem genom att läsa all information vi kunnat komma över i 
dagspress och facklitteratur. Problemet, frågeställningen och syftet har vidare undersökts 
genom att göra en fallstudie på två lämpliga objekt. Dessa var små tekoföretag med starka 
varumärken etablerade i ett kulturellt sett främmande land, Spanien. I varje objekt, företag, 
har en person kunnig om företagets utlandsverksamhet intervjuats för att vi skall kunna 
kartlägga och analysera deras val av etableringsstrategi i ett kulturellt sett främmande land, 
dvs. Spanien. Vi gjorde även sedan en enkätundersökning som vi skickade ut till företag som 
fyllde samma kriterier som fallstudieobjekten. Även här undersöktes deras val av 
etableringsstrategi i Spanien.  
 
Parallellt med ovanstående undersökning har vi även bedrivit ytterligare en undersökning där 
vi genom att undersöka och jämföra svensk och spansk kultur och etableringshinder på den 
spanska marknaden vill få fram vilka faktorer är viktiga för små svenska textil och 
konfektionsföretag vid etablering i länder som skiljer sig kulturellt sett från Sverige. Vi 
började denna undersökning genom att intervju en etnolog, kunnig om svensk kultur och hur 
den yttrar sig. En högskoleadjunkt i spanska fick besvara samma frågor fast via mail. För att 
få insikt i den spanska marknaden besöktes och intervjuades Exportrådet och en av våra 
fallstudie objekts återförsäljare fick även svara på ett frågeformulär rörande den spanska 
marknaden. 
 
35 Denscombe M, 2000, s. 18 
36 Ibid, s.19 
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Utifrån de teorier som var relevanta för vårt problem utformade vi en referensram som låg till 
grund för alla undersökningsfrågorna. All data som samlades in redovisas i empiridelen efter 
respektive undersökningsobjekt. I analysen analyseras informationen utifrån variablerna i 
referensramen. I resultatet presenteras vad vi kom fram till i undersökningen. Därefter följer 
en mer generell och verklighetsbaserad diskussion om resultatet utifrån våra egna tolkningar. 
Detta sker i slutsatsdelen. Slutligen kommer diskussionsdelen där vi ger tankar om vidare 
studier i ämnet men även om vad vi kunde förbättrat. 
 
 
Modell 2.1 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Modellen visar hur vår undersökning har två fokus relaterade till varandra. Dels undersöker vi 
det främmande landets kultur, Spanien, och jämför det med svensk kultur som är de små 
svenska tekoföretagens utgångspunkt. Samtidigt kartlägger och analyserar  vi två företags 
etableringsprocess i Spanien. 
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3.0 TEORI 
 
Uppsatsen handlar om hur små svenska tekoföretag skall gå tillväga vid etablering i kulturellt 
sett främmande länder. Vår frågeställning lyder: 

 
Vilka faktorer är viktiga för små svenska textil och konfektionsföretag vid etablering i länder 
som skiljer sig kulturellt sett från Sverige?   
 
För att kunna besvara denna frågeställning anser vi att det är nödvändigt att  först presentera 
och motivera teorier för vilka faktorer som är viktiga och påverkar vid nyetablering men 
sedan även att göra detsamma för teorier för etableringens tillvägagångssätt. 
 
Som vi sett så är kännedomen om marknaden och eventuella hinder viktig och ibland 
avgörande vid utlandsetablering. Inledningsvis presenteras därför en företagsekonomisk 
kulturteori/analys som kan ge en grundläggande kännedom om ett lands kultur och om hur 
människor i olika länder uppfattar och tolkar sin omvärld. Denna teori används för att jämföra 
Sverige med den främmande kulturen, i vårt fall spansk kultur. Detta görs för att man måste 
lära känna sin egen kultur innan man kan lära känna och förstå någon annans. Därefter 
behandlas diverse hinder som kan vara avgörande och innebära svårigheter för ett företag vid 
etablering på en ny marknad.  
 
Sedan behandlas teorier för hur inträde kan gå till på nya marknader, och faktorer som 
påverkar val inträdessätt. Därefter följer olika sorters etableringsformer, vi vill se vilka som 
passar bäst på små svenska tekoföretag. 
 
De teorier som kommer att tillämpas i teoriavsnittet är Hofstedes 4+1 modell, 
etableringshinder enligt Porter, Johanson och Vahlnes Uppsala internationaliserings 
modell, Vernons Internationella produkt livs cykel, nätverksmodellen37 av Hollensen, 
etableringsteori av Porter, olika inträdessätt38 av Hollensen, och slutligen faktorer som 
påverkar valet av inträdessätt39 även dem beskrivna av Hollensen. 
 
De två första teorierna, Hofstedes 4+1 modell och Porters etableringshinder tas upp för att få 
en bild av svensk kultur och den nya marknadens kultur som man avser att etablera sig i. Det 
är av största vikt att lära känna marknaden.  
 
Johanson och Vahlnes Uppsala internationaliserings modell är relevant då den beskriver 
företags val av marknad och tillvägagångssättet vid internationalisering. Även Vernons 
internationella produkt livs cykel är betydelsefull i vår uppsats då den behandlar en produkts 
spridningsprocess internationellt. Nätverksmodellen beskriver hur företag kan 
internationalisera sig med hjälp av olika typer av samarbete i nätverk. 
 
Sedan kommer vi in på Porters etableringsteori som tar upp två olika tillvägagångssätt vid 
etablering och sex strategier för hur man kan gå tillväga vid nyetablering.  
 
 
 
 
37 Bilaga 12.4 
38  Ibid.   
39  Ibid. 
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Olika inträdessätt tas upp, såsom export, mellanliggande och hierarkiska sätt40. Dessa 
inträdessätt är högst relevanta för att beskriva de olika valmöjligheter ett företag har när de 
ska etablera sig utomlands. Företags framgång är beroende av på vilket sätt man väljer att 
träda in på nya marknader.  
 
Slutligen presenteras de faktorer som Hollensen påstår påverka valet av inträdessätt. 
Nedan följer våra teorier; 
 
3.1 Hofstedes 4+1 modell 
 
Hofstede beskriver i sin modell sättet människor i olika länder uppfattar och tolkar sin värld 
utifrån fem dimensioner. (4-1 modellen) 
 

1. Maktdistans. Refererar till graden av  maktobalans mellan människor. I samhällen 
med hög maktdistans är makten fördelad bland få människor i toppen som fattar alla 
beslut. I samhällen med låg maktdistans är makten mer vitt spridd och relationer 
mellan människor är mer jämlik. 

2. Osäkerhetsundvikande. Graden i ett samhälle som människor föredrar formella regler 
och fixerade förebilder i livet. Kan vara karriärstrukturer och lagar. Handlar också om 
risktagande. 

3. Individualism.  Handlar om huruvida människor agerar som självständiga individer 
eller mer som en grupp, ett kollektiv. 

4. Maskulinitet. Styr manliga normer, (t.ex. pengar, prestation och framgång)  över  
kvinnliga värderingar såsom solidaritet, och livskvalitet.  

5. Tidsperspektiv. Ser och planerar människor framåt. Eller är man mer historiskt och                               
nutidsorienterad.41 

 
3.2 Etableringshinder enligt Porter 
 
Porter beskriver olika hinder som kan försvåra inträdet. 
 

a) Stordriftsfördelar och minskade styckkostnader. Kan skrämma bort eventuella 
nyetablerare eller tvinga dem att starta upp i stor skala och man riskerar kraftfulla 
motåtgärder från de etablerade företagen i branschen. 
 

b) Produktdifferentiering. De etablerade företagen har starka varumärken och 
kundlojalitet. Detta kan leda till höga kostnader då man som nyetablerare måste bryta 
nuvarande lojaliteter. 
 

c) Kapitalbehov. Man måste investera stora penningresurser för att kunna konkurrera. 
 

d) Omställningskostnader. Dvs. kostnader som uppstår den gång då man som köpare 
byter mellan en leverantörs produkter till en annans. (exempelvis omskolning av 
personal, prov av nya leverantörer etc.) 
 
 
 
40  Ibid. 
41  Hofstede, 1991 
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e) Tillgång till distributionskanaler. Som nyetablerare måste man få tillgång till och 
försäkra sig om sin produkts distribution. Detta kan kräva viss övertalning och ibland 
är kanalerna uppbundna till etablerade konkurrenter pga. långsiktiga relationer eller 
t.o.m. genom exklusiva avtal som hindrar kanalen från att arbeta med andra. 
 

 
Kostnadsolägenheter oberoende av stordrift. Redan etablerade företag kan ha okopierbara 
fördelar oavsett vilken storlek eller vilka stordriftsfördelar som de nya företagen åtnjuter. 
Exempelvis tillgång till råmaterial, fördelaktig lokalisering och patenterad produktteknologi. 
 
 

f) Statlig politik. Är det sista betydande etableringshindret. Staten, regler och lagar i 
landet kan begränsa och ibland hindra nyetablering. Detta kan man göra bl.a. genom 
kontrollkrav, miljölagar och genom att begränsa rätten till råmaterial.  
 
Ytterligare faktorer som påverkar i en etableringssituation är: 
 

g) Förväntade svarsåtgärder. Från etablerade konkurrenter påverkar också ett 
etableringsbeslut. Hur konkurrenterna kommer att reagera kan man bl.a. finna svar på 
i det förflutna, genom att se på deras resurser, deras engagemang i branschen och på 
branschens tillväxt. Är tillväxten långsam kan detta hindra dess förmåga att ta till sig 
ytterligare ett företag utan att detta drabbar de existerande. 
 

h) Erfarenhet och stordrift som etableringshinder. Stordrift innebär alltid 
kostnadsfördelar men det kan även innebär mindre flexibilitet. Erfarenhet är värdefullt 
beroende på om den är unik och otillgänglig för nya konkurrenter. 

 
Möjligheterna att etablera sig sammanfattas ibland hypotetiskt sett som det: 
 
Etableringsavskräckande priset. Prisstrukturen som råder, vägd mot ekonomiska fördelar vid 
etablering minus förväntade kostnader för etableringen, pga. exempelvis hinder och 
svarsåtgärder. Om prisnivån är högre än det etableringsavskräckande priset, tror man att man 
kan nå vinster över det normala och etablering bör ske.42 
 
3.3 Johanson och Vahlnes Uppsala internationaliserings modell 
 
En inträdes modell på nya marknader enligt sekventiella steg framtagen av Johanson och 
Vahlne 1977. Modellen går ut på att företag intensifierar sitt engagemang mot utländska 
marknader när deras erfarenheter växer.  Paret studerade tillverkningsfirmor. Modellen 
beskriver företags val av marknad och tillvägagångssättet vid internationalisering. Johanson 
och Vahlne kom fram till att företag  börjar sina utlandsoperationer på närliggande marknader 
och bara gradvis penetrerar marknader längre bort. Man kom vidare fram till att företag träder  
på  de nya marknader via export. Det var sällsynt att företag gick in på nya marknader via 
egna återförsäljare.  
 
 
 
 
 
42 Porter, M.E, 1999, s. 29-35 
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Johanson och Vahlne skiljer mellan fyra olika faser att gå in på en internationell marknad; 
 

1. Inga fasta/ordinarie export aktiviteter. (sporadisk export) 
2. Export via oberoende representanter. (export) 
3. Etablering av utländskt sälj dotterföretag 
4. Utländsk produktion/tillverknings enheter 

 
Forskarna menar att internationella aktiviteter kräver både generell kunskap och 
marknadsspecifik kunskap ( vinns genom erfarenhet i marknaden) En direkt relation mellan 
marknadskunskap och marknadsengagemang är en förutsättning. Alltså, desto bättre kunskap 
om en marknad desto värdefullare är resurserna, vilket leder till starkare engagemang till 
marknaden.  
 
Figur 3.1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Källa: Forsgren & Johansson, 1975, s 16 
 
Den geografiska dimensionen i figuren visar att företag träder in på nya marknader med allt 
mer successiv psykisk distans (språk, kultur och politiska system som stör informationsflödet 
mellan företaget och marknaden) Företag börjar ofta internationalisera sig på marknader de  
lättast kan förstå. Här ser de möjligheter och osäkerheten är låg. Figuren visar även att 
ytterligare marknadsengagemang görs i små gradvisa steg, både i marknadsengagemang 
dimensionen och i den geografiska dimensionen.  
 
Marknadsengagemanget berör två aspekter; antalet resurser man har (marknadsföring, 
organisation och personal) och graden av engagemang (svårigheten att finna en alternativ 
användning för resursen och flytta över/förvandla  den till alternativ användning). 
 
Det finns dock tre undantag, 
  

1. Företag som har stora resurser kan ta större internationaliserings steg. 
2. När marknadstillstånd är stabila och homogena kan marknads kunskap vinnas genom 

andra sätt än erfarenhet. 
 

      Mode of No regular     Independent         Foreign sales           Foreign  
            op. export                      representatives     subsidiary       production and   
Market                                                                                                sales subsidiary 

(sporadic export)      (export modes)                                    
 
Market A                           
 
Market B 
 
 
Market C 
 
Market D 
 
        
 
 
Market N     
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När företag har betydande kunskap och erfarenhet från marknader med samma förhållanden, 
kan de generalisera den kunskapen och erfarenheten till vilken specifik marknad som helst. 43 
 
3.4 Produkt livs cykeln enligt Vernon 
 
När man utvecklade konceptet av PLC (produkt livs cykeln) uppkommer två olika aspekter; 
 

1. Den internationella produktlivscykeln. En makroekonomisk aspekt. 
2. PLC över  länder. En mikroekonomisk aspekt. 

 
3.4.1. Den internationella produkt livs cykeln (IPLC) 
 
IPLC teorin av Vernon beskriver spridnings processen av en innovation över nationella 
gränser. Typiskt är att efterfrågan uppkommer först i ursprungslandet. När produktions 
överskott uppstår börjar man med export till andra avancerade länder där även efterfrågan 
växer. Först senare sprider man sig till mindre utvecklade länder. Produktionen äger först rum 
i ursprungslandet. När produkten mognar och när teknologin är utbredd sker produktionen i 
andra industrialiserade länder och sen i mindre utvecklade länder. Effektivts fördelarna skiftar 
från utvecklade länder till utvecklande länder. Till slut importerar avancerade länder som inte 
längre är kostnads effektiva produkter från sina före detta kunder.  Detta är typiskt inom 
exempelvis textil och data industrin. 
 
Figur 3.2 
 
IPLC Curves  Other advanced nations 
 
 LDCs  
Exporting 
 
 0 1 2 3 4 Time 
 
 
 
Importing 
 
                                                                                                           USA( innovating country) 
Källa: Onkvisit och Shaw. 1993, s. 483 
 
Figuren 3.2 beskriver IPLC kurvor. Ursprungslandet är USA LDCs, står för mindre 
utvecklade länder. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
43Johansson/Vahlne, 2002 
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Figur 3.3    PLCs of different countries for a specific product 
 
Sales 
 Country A 
 
         Home country  Country B 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                        t1 Time 
Källa: Hollensen S, Global Marketing, 2002, p. 406 
 
 
3.4.2. PLC över länder  
 
Figuren ovan visar hur en produkt kan befinna sig i olika PLC steg pga. de olika ekonomiska 
nivåerna i de olika länderna. Det innebär exempelvis att en produkt vid en viss tidpunkt kan 
befinna sig i nedgångsstadiet på hemma marknaden medan den är i mognads- stadiet i ett 
annat land och i introduktionsstadiet i ytterligare ett annat land.44 
 
3.5 Nätverk 
 
Författaren Gummesson  menar också att man även måste vara del av ett nätverk för att kunna 
lyckas vid etablering då de leder till varaktiga och stabila relationer. Nätverken kan vara 
exempelvis tekniska, sociala, kunskapsmässiga, ekonomiska eller juridiska.45 
 
3.5.1 Nätverksmodellen 
 
Ett nätverk enligt Hollensen skiljer sig från en vanlig marknad på det vis att de inblandade 
aktörerna i ett nätverk är länkade till varandra genom olika slags utbytes relationer. Nätverket 
styrs av medlemmarnas behov och kapacitet och det sker en ständig interaktion dem emellan. 
Nätverket är inte hierarkiskt uppbyggt utan aktörerna är autonoma och beroendena sköts 
bilateralt dem emellan. Nätverken är beroende av varje medlems vilja att delta och kan pga. 
dess icke hierarkiska form förändra sig lättare vid exempelvis förändringar i marknaden. 
Aktörerna binds till varandra pga. olika kopplingar bl.a. tekniska, sociala, administrativa, 
kunskapsmässiga, legala, ekonomiska etc. Genom att bli medlem i ett nätverk kan 
internationaliseringsprocessen gå snabbare. Det är vanligt att småföretag i högteknologiska 
industrier använder sig av nätverk för att etablera sig i mer avlägsna marknader.46 
 
 
 
 
44 Vernon,1996  
45 Gummesson, 2002 

46 Hollensen S, 2001, s. 60-62 
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Figur 3.4  
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Källa: Hollensen, S, Global Marketing, 2002, s. 62 
 
 
Figuren 3.4 visar hur ett internationellt nätverk skulle kunna se ut. 
 
3.6 Etableringsteori 
 
Enligt Porter finns det två så kallade tillvägagångssätt vid beslut om etablering på en ny 
marknad. Dels genom företagsförvärv och dels genom intern utveckling. Då man som 
företagare väl valt vilken marknad man finner lämplig för att etablera sig i gäller det att 
bestämma bästa etableringsstrategi för företaget och marknaden i fråga. En strategi kan hjälpa 
då man vill undvika de problem eller hinder som kan uppstå. 47 
 
 
47 Porter, M.E, 1999, s. 322-323 
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Moberg och Palm beskriver olika skäl till att ett företag väljer att etablera sig utomlands;  
 

1. Tillväxtbehov. Pga. av att man har svårt att öka sina marknadsandelar eller för att 
hemmamarknaden är liten. 

2. Effektivitetskrav. Man vill uppnå stordriftsfördelar för att få en lägre styckkostnad. 
3. Konkurrensfördelar. Som nya tekniker eller unika produkter som man vill utnyttja på 

flera marknader. 
4. Konkurrens. På hemmamarknaden, som tvingar företagen att söka sig utomlands. 
5. Prestige. Internationell verksamhet ger företaget ett värde eller prestige. Även 

ledningens mål och planer för verksamheten kan bero på personliga prestigemässiga 
motiv.48  

 
3.6.1 Etablering genom intern utveckling enligt Porter 
 
De företag som väljer internutveckling kallas även nyetablerare. Detta tillvägagångssätt 
innebär att en ny verksamhetsenhet startas i den nya branschen. I detta fall kan företaget 
förväntas möta strukturella etableringshinder och reaktioner såsom vedergällning från andra 
företag i branschen. Alldeles för ofta missar man att ta hänsyn till svårbedömda 
etableringshinder. Exempelvis kan en nyetablering leda till brist av råvaror vilket i sin tur 
ökar kostnaderna även för nyetableraren. Ännu vanligare är det att man glömmer att man som 
nyetablerare med en viss kapacitet kan påverka utbud-efterfråge balansen på den nya 
marknaden. Följande faktorer bör därför vägas mot varandra vid beslut om etablering: 
  

a) Investeringskostnader som krävs för att man skall kunna agera inom den nya 
branschen. (exempelvis i lager och tillverkningsanläggningar.) 

b) Investeringar som krävs för att komma över strukturella etableringshinder som 
märkesvarukonkurrens, uppbundna distributionskanaler av konkurrenter, unik 
teknologi med flera. 

c) Kostnaden för motåtgärder från andra branschföretag vägd mot förväntade intäkter. 
d) Betalningsflöden från branschen. 

  
Motåtgärder kommer från etablerade företag i följande sorts branscher om det lönar sig både 
ur ett ekonomiskt och icke-ekonomiskt perspektiv:  

a) Branscher med långsam tillväxt 
b) Branscher med standardvaror eller liknande 
c) Branscher som har höga fasta kostnader 
d) Branscher med hög koncentration  
e) Branscher vars företag tycker att deras position i branschen har hög strategisk 

betydelse. 
f) Beroende på åsikter och attityder från branschföretagsledarna. 

 
I följande typer av situationer kan en etablering löna sig:  

a) Då branschen är i obalans 
b) Då motåtgärderna är långsamma eller ineffektiva 
c) Då man åtnjuter lägre etableringskostnader än andra företag 
d) Då man har förmågan att påverka strukturen i branschen 
e) Då nuvarande verksamhet påverkas positivt 49 
 

48 Moberg &Palm, 2001 
49 Porter, M.E, 1999, s. 323-331 
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3.6.1.1 Nyetableringsstrategier 
 
Det finns vissa enligt Porter strategier för att billigare, än andra företag, kunna hantera 
etableringshinder: 
 

a) Sänk produktionskostnaden. Här försöker man tillverka billigare än konkurrerande 
branschföretag. Detta kan man uppnå med exempelvis ny processtekonologi, större 
fabriker som ger skalfördelar, teknologiska förbättringar och modernisering av 
anläggningar eller samordning med andra verksamheter. 
 

b) Sänk priset. Här offrar man kortsiktigt avkastningen för att vinna marknadsandelar. 
Denna strategis effektivitet beror på om motåtgärder väntas från övriga företag. 
 

c) Erbjud en generellt sett överlägsen produkt. Detta tar bort 
produktdifferentieringshinder. 
 

d) Upptäck en ny nisch. Hitta ett oupptäckt marknadssegment eller nisch med speciella                             
krav och behov som företaget kan tänkas uppfylla. Kan leda till övervinning av 
produktdifferentieringshinder och kanske även av hinder i distributionsled. 
 

e) Lansera en marknadsförings innovation. Marknadsför produkten på ett nytt sätt som 
överkommer differentieringshinder eller som tar bort distributörers makt. 
 

f) Åk snålskjuts i distributionen. Bygg etableringsstrategin på befintliga relationer i 
distributionsledet, som skapats genom någon annan av företagets verksamheter.50 

 
3.6.2 Etablering genom företagsförvärv enligt Porter 
 
Det andra av de två tidigare nämnda tillvägagångssätt som nämndes ovan. Detta sätt kräver att 
man analyserar etableringen på ett helt annorlunda sätt eftersom man inte egentligen tillför 
något nytt företag till branschen genom ett företagsförvärv. I denna situation är det priset på 
företagsförvärvet som är intressant. Detta sätts på företagsförvärvsmarknaden, dvs. där ägare 
av företag är säljare och köparna är de förvärvande företagen. Denna är effektiv då 
övernormala priser på förvärv elimineras, exempelvis värderas ett företag med bra ledning 
och framtid högt. Om företaget istället går dåligt, värderas det lågt i förhållande till det 
bokförda värdet. Denna marknadseffektivitet beror bl.a. på att säljaren alltid kan välja att 
fortsätta bedriva sin verksamhet.  
 
Förvärv blir oftast lönsamma om: 
 

a) Den undre prisgräns är låg som bestäms av en säljares möjlighet att vidarebedriva 
verksamheten. 
 

b) Förvärvsmarknaden är inte perfekt och övernormala vinster elimineras ej. 
 

c) Förvärvaren av företaget besitter unika möjligheter att bedriva den inköpta  
verksamheten.51 

d)  
 

50 Ibid, s. 331-332 
51 Ibid, s. 332-337 
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3.7 Inträdessätt enligt Hollensen 
 
Nedan följer olika inträdessätt; export, mellanliggande och hierarkiska, beskrivna av 
Hollensen. 
 
3.7.1 Export sätt 
 
Export är det vanligaste sättet att gå in på internationella marknader. Tre typer av export kan 
identifieras; 
 
Indirekt export 
Här tar inte den tillverkande firman direkt hand om export aktiviteterna. Istället sköter ett 
annat inrikesföretag dessa aktiviteter t.ex. ett export hus eller handelsföretag, oftast utan  
tillverkarens engagemang. Det krävs begränsad investering och ingen tidigare erfarenhet av 
export. Det är möjligt att nå stora delar av den utländska marknaden eftersom man använder 
sig av erfarna exportörer. Dock har man ingen kontroll över marknadsföringsmixen och man 
har dålig kontakt med marknaden.  
 
Direkt export 
Det producerande företaget tar hand om export aktiviteterna och är i direkt kontakt med den 
första mellanhanden på den utländska marknaden. Företaget tar hand om dokumentation och 
prissättning. Fördelar är att man har tillgång till lokal marknadskunskap och man har kontakt 
med potentiella kunder, då blir också distributionskanalen kortare. Man har mer kontroll över 
marknadsföringsmixen och man har tillgång till lokal support och service. Dock har man liten 
kontroll över marknadspriset bl.a. pga. brist på kontroll över distributionen. Det krävs en viss 
investering och det kan uppstå problem såsom kulturella skillnader och 
kommunikationsproblem. Direkt export involverar bl.a. agenter och distributörer. 
  
– Agenter 
Agenter kan antingen vara exklusiva, då de har exklusiv rätt till specifika försäljnings 
områden eller semiexklusiva där agenten tar hand om exportörens gods tillsammans med 
annat icke konkurrerande gods från andra företag. Icke-exklusiva agenter tar hand om olika 
gods, inklusive sånt som konkurrerar med exportörens produkter. Agenten representerar ett 
exportföretag och säljer vidare till återförsäljare i import landet. Finansiering, krediter och 
marknadsföring görs mellan exportören och köparen. Dock tar vissa agenter hand om finans 
och marknadsinformation och garanterar även ibland vissa kunders betalning. Agenternas 
provision varierar beroende på den service de utför, marknadens storlek och betydelse, men 
beror även på konkurrensen mellan exportörer och agenter. 
 
– Distributörer 
De är exklusiva representanter för företaget och är vanligtvis den enda importören av 
företagets produkter. De köper själva upp produkter och har avsevärd frihet att välja sina egna 
kunder och bestämma försäljningsförhållanden. I många fall äger distributören mellanhänder, 
återförsäljare, lager m.m. Vanligtvis representerar de exportören i alla aspekter vad gäller 
försäljning och service, t.ex. marknadsföring. 
 
Kooperativ export 
Innebär att företaget har ett samarbetes avtal med andra export marknadsgrupper gällande 
export funktioner. Fördelar med export sättet är delad kostnad och risk för 
internationaliseringen och man förser kunden med en komplett produktlinje eller 
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försäljningssystem. Det finns dock en risk för obalanserade relationer, man kan ha olika mål 
och inte vilja ge upp sin självständighet.52 
 
3.7.2 Mellanliggande inträdessätt 
 
Handlar främst om att förmedla kunskap och färdigheter, men de kan också skapa export 
tillfällen. Kontroll och ägande kan delas mellan företaget och en lokal partner. Det finns flera 
typer av inträdessätt, följande är de mest relevanta; 
 
Kontrakt tillverkning 53 
Gör det möjligt för företaget att ha utländsk produktion utan att förplikta sig helt. Vid kontrakt 
tillverkning kan företag på utländska marknader utveckla och ha kontroll över R&D, 
marknadsföring, distribution, försäljning och service medan produktionen sköts av en lokal 
firma. Fördelar med detta sätt kan vara att det tillåter ett lågt risktagande vid inträde på nya 
marknader. En nackdel kan vara att det är svårt att kontrollera kvalitén över produktionen 
eftersom den sköts av någon annan. 
 
Licensiering  
Vid licensiering kan företaget etablera lokal produktion utan investera kapital. Det gäller för 
en längre period och involverar större engagemang för den nationella firman. Ett s.k. 
licensierings avtal kan slutas och innebär att ett utbyte i form av kapital eller prestation mellan 
licenstagaren och licensgivaren. Kan vara något av följande; 
 

• Patent 
• Know-How 
• Marknadsförings råd 
• Teknisk support 

Licensiering tillåter företag gå in på marknader som är stängda pga. t.ex. höga tullkostnader 
och import kvoter. En nackdel kan vara den låga kontroll som kan råda.  
 
Franchising 
Är en marknadsorienterad metod för att sälja en affärs händelse till en ofta liten oberoende 
investerare som har kapital men saknar affärserfarenhet. Det är möjligt att se franchisning 
som ett slags paraply begrepp som innefattar allt från rätten att använda ett namn till ett totalt 
affärskoncept. Fördel här är man har mer kontroll men även lägre risk. Det går även träda in 
på nya marknader relativt snabbt. Dock är inträdessättet dyrt och innebär ofta problem med 
lagar och konkurrens. 
 
Joint venture/strategisk allians bilaga54 
Handlar om ett samarbete mellan två eller flera deltagare. Vid internationella joint ventures är 
dessa deltagare placerade i olika länder. Skillnaden mellan joint venture och strategisk allians 
är att i en strategisk allians har deltagarna inte aktier eller satsat kapital i alliansen, medan i ett 
joint venture kan det vara både och. Vid joint venture eller strategisk allians kan man få 
tillgång till expertis och kontakter på lokala marknader, något som är en av många fördelar 
med inträdessättet. Det finns dock många nackdelar bl.a. kulturkrockar och brist på 
flexibilitet.55 

 
52Hollensen S, 2001, s. 244-257 
53 Bilaga 12.4 
54 Ibid. 
55 Hollensen S, 2001, s. 262-287 
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Figur 3.5             
                
              
                   Joint venture                                     Strategic alliance 
 
 
 
 
    Contracts 
 
     
 
 
 
 
 
 
Källa: Hollensen, S, Global Marketing, 2002, s. 273 
 
Figuren 3.5 visar hur ett joint venture och en strategisk allians kan se ut. 
 
3.7.3 Hierarkiska sätt  
 
Denna grupp av inträdes sätt är hierarkiska och helt ägda och kontrollerade av företaget självt. 
Huvudfrågan här är helt enkelt vart kontrollen skall ligga i företaget. 
 
Inhemsk försäljningsrepresentant / tillverkarens egna säljstyrka56 
Här reser säljaren från hemlandet (ofta samma land som anställaren bor i) till andra länder för 
att utföra säljfunktionerna. Säljaren är anställd av företaget vilket leder till att man har bra 
kontroll över säljaktiviteterna. 
 
Bosatt försäljningsrepresentant / försäljnings dotterbolag / försäljnings förgrening57  
I  dessa fall flyttas säljfunktionerna utomlands. Detta visar ett större engagemang till kunden 
på marknaden. En försäljnings förgrening är en förlängning och en del av företaget enligt lag. 
Här anställer man ofta försäljare från hemlandet, men även andra som bor i landet dit 
funktionerna flyttats.  
 
Vid användning av ett försäljnings dotterbolag köper dock denna produkten för att sedan sälja 
den vidare till mellanhänder och återförsäljare. Man kan i detta fall göra denna aktör mer 
självständig och man kan då komma marknaden ännu närmare. 
 
Försäljning och produktions dotterbolag58 
Endast då företaget tror att landet i fråga har långsiktigt potential och då landet är politiskt 
stabilt kan egen ägda enheter vara ett alternativ, annars passar det bättre med s.k. försäljning 
och produktions dotterbolag. Egen produktion och försäljning kräver stora investeringar i tid, 
engagemang och självklart pengar. Dessutom är risken större för företaget och om man vill 
dra sig ur den utländska marknaden blir det svårare och mer långdraget tidsmässigt. 
 
 
56 Bilaga 12.4 
57 Ibid. 
58 Ibid 
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Region center (regionala högkvarter)59 
Här vill man genom regions center ta hand om ett visst område och dess behov. En fördel är 
att det är mycket svårt för konkurrenter att imitera en sådan här värdekedja eftersom den är 
beroende av s.k., ”tyst kunskap” och eftersom den är socialt komplex. Det finns olika 
varianter av regionala center beroende av hur många och vilka av värdekedjans funktioner 
som flyttas till regionen. Världen i övrigt delas numera allt mer in i olika regioner pga. 
grundandet av exempelvis EU och NAFTA. (North American Free Trade Area) 
 
Transnationell organisation60 
Här vill man koordinera och integrera alla företagets aktiviteter världen runt så att man uppnår 
globala synergieffekter. Man ser världen som bestående av många olika men interrelaterade 
marknader. Gemensam forskning och utveckling och geografiskt utbyte av mänskliga resurser 
är ett av den transnationala organisationens olika karaktäristiska. De anställda identifierar sig 
ofta mer med företaget än med landet i en sådan här organisation men få har kommit så lång i 
sin internationalisering. Ett exempel på ett sådant företag är Unilever. 
 
Förvärv61 
Möjliggör snabbt inträde och ofta tillträde till distributions kanaler, existerande kunder och 
ibland etablering av varumärkes namn. Detta innebär fördelar för företag med begränsad 
internationell lednings expertis. Förvärvet innebär en snabb väg till nya marknader, nackdelar 
kan vara att det är relativt dyrt och det kan uppstå kommunikations och koordinationsproblem 
mellan den förvärvade firman och den som förvärvar.  
 
Greenfield Investering62 
Vid greenfield investering startar företag operationer utomlands från grunden. Detta gäller 
främst de länder där produktionslogistik är extra lyckosamt eller där förvärv blir för dyrt. 
Startas en helt ny avdelning kan företaget inkorporera den senaste teknologin och utrustning, 
men även sin egna image. Nackdelen att detta är ett kostsamt tillvägagångssätt vid 
etablering.63 
 
3.8 Faktorer som påverkar val av inträdessätt 
 
En rad olika och ofta motsägelsefulla faktorer påverkar på vilket sätt man bör göra inträde på 
nya utländska marknader. Valet av inträdessätt är en lång och komplex process. Men generellt 
sett säger man att valet beror främst på den förväntade vinsten av en viss inträdesform. Men 
detta är inte särskilt lätt att uppskatta speciellt då det krävs mycket information om den nya 
marknaden som kan vara både främmande och okänd.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

59 Bilaga 12.4 
60 Ibid. 
61 Ibid. 
62 Ibid. 
63 Hollensen S, 2001,  s. 292-305 
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Figur 3.6 Faktorer som påverkar val av inträdessätt 
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Källa: Hollensen, S, Global Marketing, 2002, s. 236 
 
Figuren 3.6 ovan sammanfattar och delar in de olika faktorerna i olika grupper. Ett plus vid en 
faktor innebär ökad internalisering och ett minus minskad internalisering, dvs. ökad 
externalisering. 
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3.9 Teoretisk syntes 
 
Modell 3.1  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Modell 3.1 visar grafiskt hur vår teoretiska syntes är uppbyggd och hur teorierna tillsammans 
samverkar till lyckad etablering. Utifrån grundförutsättningarna, ett starkt varumärke och 
behovet av kännedom om marknaden, kan företag ha tre olika tillvägagångssätt vid etablering 
utomlands; enligt nätverksmodellen, Uppsala internationaliseringsmodell och IPLC. Sedan 
måste man ha strategier för hur etableringen ska gå till, vidare måste man rent praktiskt välja 
tillvägagångssätt, s.k. inträdessätt. Detta beslut präglas av en rad faktorer.  
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De teorier som vi gått igenom ovan är omfattande och kan användas på många olika typer av 
företag och branscher. Vi vill här diskutera teoriernas relevans och ta ut de variabler som 
passar för små svenska tekoföretag som vill etablera sig i en kultur som skiljer sig från 
Sveriges.  
 
Hofstedes 4+1 modell och Porters etableringshinder väljer vi ut för att använda vid vår 
jämförelse av Sveriges och den främmande marknadens kultur. Både är relevanta att studera 
för att få fram vilka faktorer som påverkar små svenska tekoföretags etablering. Men även för 
att lära känna den nya marknaden. Det bör dock påpekas att företagsekonomins kulturbegrepp 
inte utvecklats på länge och kan därför verka aningen förlegad. Vi ville dock hålla oss inom 
företagsekonomin så därför har vi inte valt att dra in andra kulturella teorier från exempelvis 
etnologin. Hofstedes teorier är den mest erkända, då den kan användas på olika nivåer, både i 
företag och länder. 
 
Uppsala internationaliserings modell visar företags val av marknad och hur företag går ut 
på nya marknader i takt med att de skaffar sig allt mer erfarenhet. Företagen börjar på 
närliggande marknader både geografiskt och kulturellt sett, och går först senare in på mer 
avlägsna marknader. Vidare menar man att företagen generellt sett börjar internationalisera 
sig via export.  
 
Vernons IPLC som är den mest omfattande av hans produkt livs cykel teorier beskriver 
spridningsprocessen av en produkt internationellt samt produktionen av denna. Den säger 
också precis som Uppsalas internationaliserings modell att man börjar med export men den 
säger dock att man börjar exportera till utvecklade länder först, alltså inte nödvändigtvis till 
närliggande, och sedan till mindre utvecklade. Den säger även att produktionen flyttas från 
ursprungslandet till länder under utveckling i takt med att teknologin breds ut och då de 
utvecklade länderna inte är kostnadseffektiva längre.  
 
Nätverksmodellen är en slags samarbetsform där företag kopplas samman i olika utbytes 
relationer.  
 
De två första teorierna säger att företagets internationaliserings process i början sker via 
export. Detta tror vi är det mest lämpliga tillvägagångssättet för små svenska tekoföretag pga. 
av deras begränsade kunskaper och resurser. Uppsala modellen påstår dock att företag bör 
börja i närliggande marknader och med detta skaffa sig erfarenhet och kunskap om 
internationalisering. Detta gör visserligen att företagen successivt kan  förbereda sig för vad 
som de kan komma att möta i mer främmande marknader. Men som vi diskuterat tidigare är 
stegvis internationalisering inte längre ett alternativ för små svenska tekoföretag eftersom det 
är alldeles för tidsödande. Nu gäller det att agera snabbt och ta tillvara på möjligheter även i 
kulturellt sett avlägsna länder. Dessa är ju inte alltid heller utvecklade länder vilket raserar 
Vernons påstående om att man bör börja internationalisera sig i utvecklade länder. Vi bortser 
även helt från Vernons tankar om produktionens lokalisering.  Detta anser vi inte vara 
relevant utifrån vår uppsats synvinkel eftersom den behandlar små företag som inte har den 
finansiella kapaciteten som krävs för att flytta produktionen utomlands. 
 
Nätverksmodellen är intressant då den menar att man vid internationalisering bör samarbeta. 
Vi tror detta är viktigt för små svenska tekoföretag då de begränsas av sina resurser och då de 
behöver få tillgång till andra aktörers kunskap då de skall etablera sig på marknader vars 
kultur skiljer sig från den svenska. 
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Ur etableringsteorierna väljer vi att fokusera på etablering genom intern utveckling men 
främst på de olika nyetableringsstrategierna. Detta för att etablering genom 
företagsförvärv inte är aktuellt för ett litet svenskt tekoföretag bl.a. på grund av deras 
begränsade resurser.  
 
Den första strategin innebär att man sänker produktionskostnaden vilket vi inte tror är 
möjligt eftersom den svenska tekoindustrin har ett högkostnadsläge.  
 
Därför är inte heller en prissänkning aktuell, inte ens en tillfällig, eftersom vi inte tror att 
småföretagens ekonomi klarar av detta. Dessutom kan denna typ av strategi skada det starka 
varumärket, vilket är små svenska tekoföretags största tillgång och styrka.  
 
Vidare tror vi att erbjuda en generellt sett överlägsen produkt kan vara en strategi med 
möjligheter men den ställer dock extremt höga krav på att företaget har en sådan produkt.  
 
Den mest relevanta strategin för ett litet svenskt tekoföretag tror vi är att upptäcka en ny 
nisch eller närmare bestämt hitta ett lämpligt segment på den nya marknaden som tilltalas av 
företagets produkt och starka varumärke. För att sedan utveckla en distributionsstrategi för att 
nå ut till dessa kunder. Styrkan med denna strategi är att den kan övervinna 
produktdifferentieringshinder och att den är lämplig för produkter med starka varumärken.  
Vidare kallar vi denna strategi för hitta ett lämpligt segment. 
 
Att lansera en marknadsförings innovation är dock inte en aktuell strategi detta återigen 
pga. de småföretagens begränsade resurser.  
 
Pga. av storleken och pga. att man inte har andra verksamheter kan man heller inte åka 
snålskjuts i distributionen, vilket var Porters sista nyetableringsstrategi. 
 
Vad gäller olika entry modes tror vi att export modes är mest relevant för små svenska 
tekoföretag. Just för att deras resurser är begränsade. Direkta exporten passar ett litet svenskt 
tekoföretag bäst pga. att man genom dessa har tillgång till lokal marknadskunskap och 
erfarenhet, man har även större kontroll över marknadsföringen. Nackdelen med indirekt 
export är att man har lite kontakt med marknaden och dålig kontroll över marknadsmixen. 
S.k. kooperativ export tror vi kan vara ett bra inträdessätt generellt för småföretag, dock tror 
vi att små svenska tekoföretag är allt för specifika och speciella i sin karaktär för att kunna 
finna en  lämplig partner. Skälet till detta är just för att de är så design och varumärkes 
inriktade. 
 
Hierarchial modes innebär att företaget äger till fullo utlandsverksamheten och just pga. av 
den enorma investering det kräver är det inte ett intressant inträdessätt för små företag.  
 
Intermediate modes kan i vissa fall vara ett tänkbart alternativ. Då är det främst s.k. joint 
venture/strategic alliance som skulle kunna passa. Detta pga. av att denna typ av  samarbete 
kan vara ett sätt att knyta kontakter med partners med stor marknadskunskap. Övriga 
intermediate modes tex. licensing och franchising lämpar sig inte lika bra för den verksamhet 
klädföretag bedriver, vanligast är detta inom tex. restaurang- och livsmedels branschen. 
 
Vad gäller Hollensens modell över faktorer som påverkar valet av entry mode så är vissa 
av dessa väsentliga för ett litet svenskt tekoföretag. Främst de interna och de externa 
faktorerna tror vi begränsar valmöjligheterna för denna typ av företag. 
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Slutsatsen av ovanstående resonemang är att företag bör lära känna sin egna marknad innan 
man kan lära känna den främmande. Kunskap om denna kan vara avgörande för en lyckad 
etablering. Det gäller att välja rätt etableringsstrategi i förhållande till sitt företag, varumärke 
och produkt. För svenska små tekoföretag gäller det att hitta ett lämpligt segment. Man bör 
vidare etablera sig via export då detta är det mest kostnadseffektiva och eftersom man dra 
nytta av andras kunskaper om marknaden. Av samma skäl är det också viktigt med något 
slags kunskapsmässigt eller socialt samarbete. Detta resonemang utvecklas och preciseras 
nedan. 
 
3.10 Teoretisk referensram  
 
Syftet med denna uppsats är att kartlägga och analysera små svenska textil och 
konfektionsföretags val av etableringsstrategi i länder som skiljer sig kulturellt sett från 
Sverige. 
 
Här kommer vi att välja ut de variabler  i teorierna som är relevanta för att vi skall kunna 
uppnå ovanstående syfte. 
 
Den teoretiska referensramen är uppbyggd kring begreppen kulturanalys, etableringshinder, 
inträdesmodeller, etableringsstrategier samt olika entry modes och faktorer som påverkar 
valet av dessa. Dessa begrepp är sammankopplade till intervjufrågorna, frågeformulären och 
enkäterna.  
 
Variablerna ur Hofstedes kulturanalys har använts i sin helhet i en intervju och i 
frågeformulär 1. Variablerna i Porters etableringshinder har legat som grund vid utformningen 
av frågor om den spanska marknaden, frågeformulär 2. Motivet till denna undersökning är att 
lära känna den utländska marknaden, etableringshinder som kan råda och kulturella faktorer, 
eftersom vi tror att detta är grunden till en lyckad etablering utomlands. Även kulturella 
faktorer på den svenska marknaden undersöks eftersom självkännedom också är en viktig 
faktor vid framgångsrik etablering. 
 
Variabler ur återstående teorier appliceras i djupintervjuerna med de två 
undersökningsobjekten och i enkäter till andra små svenska tekoföretag etablerade utomlands.  
 
Den variabel vi kommer att undersöka ur Uppsala internationaliserings modell och IPLC är 
om företagen såsom de förespråkar börjar sin internationaliseringsprocess via export. I övrigt 
anser vi att dessa teorier är förlegade.  
 
Nätverks modellen tillför en mycket intressant variabel att undersöka, nämligen samarbetet. 
Vi tror att något slags socialt och kunskapsmässigt samarbete är en förutsättning för att man 
snabbt skall kunna etablera sig på en kulturellt sett annorlunda marknad. 
 
Ur Porters etablerings strategier väljer vi ut nyetableringsstrategin ”Upptäck en ny nisch” , 
eftersom den erbjuder den lämpligaste strategin för ett litet svenskt tekoföretag. Denna 
variabel kallar vi istället ”Upptäck lämpligt segment”, utifrån resonemanget i den teoretiska 
syntesen.  
 
Eftersom vi, precis som IPLC och Uppsala modellen, tror att export är det bästa alternativet 
för den typ av företag som vi undersöker har vi valt att se på om man som litet svenskt 
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tekoföretag exporterar. Där tror vi att den direkta exporten med agenter och distributörer 
kommer att visa sig passa bäst. 
 
Av de faktorer som Hollensen beskriver kommer företagets storlek, det kulturella avståndet 
mellan hemlandet och den utländska marknaden och företagets egna internationella erfarenhet 
vara det variabler som påverkar valet av inträdessätt mest. Då företagen är små till storleken 
och har begränsat kapital kommer export att vara enda alternativet. Stort kulturellt avstånd 
och liten internationell erfarenhet leder till att man kommer att behöva välja ett export sätt där 
man kan samarbeta och ta del av andras kunskaper. 
 
Variablerna ur Hofstedes kulturanalys och variablerna ur Porters etableringshinder skapar en 
avgörande grundkunskap om den nya och kulturellt främmande marknaden som företagen är 
intresserade av. Utan denna kunskap skulle en etablering försvåras eller kanske t.o.m. 
omöjliggöras. Utifrån den här informationen och utifrån företaget, dess varumärke, och dess 
produkt kan man sedan välja lämplig strategi för etableringen, i vårt fall variabeln, upptäck 
lämpligt segment. Med fel och bristfällig information kan företaget lätt ledas in på ineffektiva 
och oanvändbara strategier. För att sedan kunna genomföra sin etableringsstrategi i en 
kulturellt främmande marknad krävs det också att man kan dra nytta av andras kunskaper och 
kontakter. I och med detta aktualiseras vår tredje variabel, samarbete. Utan kontakter och vad 
de kan bidra med kan en ny marknad bli svår att ta sig in på och hantera  Därefter måste man 
välja ett praktiskt tillvägagångssätt för sin etablering, detta val påverkas av en rad faktorer, 
främst variablerna företagets storlek, sociokulturellt avstånd samt tidigare internationell 
erfarenhet. Samtliga av dessa variabler kommer att peka på att direkt export är det mest 
riktiga tillvägagångssättet, vår sista variabel. Detta för att företagets storlek leder till 
ekonomisk begränsning och liten tidigare internationell erfarenhet. Slutligen kräver det 
kulturella avståndet tillgång på kännedom om marknaden, vilket distributörer och agenter kan 
bidra med. 
 
Det kan dock visa sig att företagen inte går tillväga vid etablering såsom vi förespråkar. 
Kanske följer man fortfarande gamla rutiner vid internationalisering. Det kan vara så att man 
fortfarande använder det trygga men långsamma sättet, exempelvis, en s.k. stegvis etablering 
som Uppsala internationaliserings modell beskriver eller så väljer man kanske att först 
etablera sig i mer utvecklade länder såsom IPLC modellen påstår. Det kan också vara så att 
man inte lägger samma vikt som vi tycker att man bör vid att lära känna den nya marknaden 
innan man etablerar sig på en ny marknad. Teorin säger klart att ett företags val av inträdessätt 
bör påverkas av vissa faktorer. Men kanske är det inte så i verkligheten, eller kanske påverkas 
man av andra okända faktorer som inte tas upp i den teoretiska modellen. Skulle det vara så 
att de använder ”den gamla modellen” ovan så är det ett tecken på att en förändring måste ske 
i organisationens arbetssätt vid internationalisering för att man skall kunna lyckas ta tillvara 
på möjligheter när de erbjuds på kulturellt främmande marknader. 
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Modell 3.2 Referensram 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
Modell 3.2 visar hur ett företag bör gå tillväga för att få en lyckad etablering på den spanska 
marknaden. Den visar även de variabler (som beskrivits ovan) vi kommer att mäta i vår 
undersökning. 
 
Referensramen kopplas genom alla frågorna till undersökningen. För att klargöra vårt 
tillvägagångssätt vill vi här gå igenom vem som har svarat på vilka frågor.  
 
Frågeformulär 2 64  har ett av  företagens återförsäljare och en informatör på Exportrådet 
svarat på. Återförsäljarna besitter nämligen stor kunskap om den främmande marknaden. En 
högskolelektor i etnologi har svarat på frågeformulär 1 65 och då utifrån svensk kultur. För att 
få ytterligare kunskap om spansk kultur har en högskoleadjunkt i spanska svarat på samma 
formulär fast utifrån spansk kultur. Företagen har också fått bidra med sina kunskaper och 
erfarenheter från den spanska marknaden genom att besvara intervjufrågorna 10-12. 
Intervjufrågorna 66  har endast företagen i undersökningen svarat på.  
 

64 Bilaga 12.6 
65 Bilaga 12.5 

66 Bilaga 12.7 

Intervju-fråga  
9.  
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Fråga 1-4 i intervjufrågorna har vi ställt för att få en bild av och förståelse för företagets 
internationaliseringsprocess, men dessa har även ibland gett svar till övriga delar av 
referensramen. Enkäterna 67 har vi mailat av samma skäl till små svenska tekoföretag 
etablerade i Spanien. 
 
Företagets återförsäljare och högskoleadjunkten i spanska har svarat på frågorna via mail. 
Etnologen och Exportrådet  har vi träffat och intervjuat personligen. Detsamma gäller 
företagen i undersökningen.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

67 Bilaga 12.8 
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4.0 VAL AV MARKNAD 
 
Här nedan kommer vi att beskriva det land vi valt att titta på i undersökningen. Vårt val 
gjordes utifrån två kriterier. Det skulle vara ett EU land, eftersom tekoindustrins handel 
främst sker inom EU. Men viktigaste var att landet skulle skilja sig kulturellt sett från Sverige. 
 
4.1 Spanien 
 
BASFAKTA 
Huvudstad: Madrid 
 
Språk: Spanska 
 
Folkmängd: 42 miljoner (januari 2003) 
 
Yta: 504 782 km2 

 

Stadsskick: Parlamentarisk monarki 
 
Stadschef: Kung Juan Carlos I 
 
Regeringschef: José Luis Rodríguez Zapatero från april 2004 
 
Utrikesminister: Miguel Àngel Moratinos från april 2004 
 
Valuta: Euro (sedan 2002) 
Spanien med sina 42 miljoner invånare är en av Europas snabbast växande marknader. Landet 
har under de senaste åren haft en ekonomisk tillväxt långt över det europeiska medeltalet. 
BNP tillväxten 2003 nådde 2,4 %, tre gånger över EU medel. Arbetslösheten minskade från 
20,8 % 1997 till 11 % 2003 och köpkraften ökar ständigt, detta gör Spanien till en av Europas 
mest expansiva marknader.68 
Exporten 69 av svenska kläder till Spanien har under de senaste åren ökat med 15 % och 
uppgick år 2005 till ca 28 miljarder kronor.70 Exporten till Spanien har ökat med 23 % och 
Spanien var under 2003 rankat som Sveriges elfte största exportmarknad i världen och inom 
EU. Svensk export till Spanien ökade stadigt under 1990 talet. Sveriges export till Spanien är 
dock endast 1,47 % av deras totala import.71 

 
Den ganska låga svenska exporten till Spanien kan bl.a. förklaras av den spanska historien 
och landets sena kommersiella internationalisering. Under Franco styre hade man få relationer 
med andra länder och man utvecklade en stark handel inom landet. Regionerna i landet skiljer 
sig mycket åt vilket möjliggjorde olika typer av produktion och man lyckades vara 
självförsörjande i landet. I och med Spaniens medlemskap i EG 1986 har dock handeln med 
EU: s medlemmar ökat avsevärt. Trots dessa ovanstående omständigheter är dock den 
svenska exporten till Spanien oförklarligt låg.72 
 
68 www.swedishtrade.se/spanien 

69 Bilaga 12.9 
70 http://tradeprofiles.swedishtrade.se/lander/spain.htm 
71 www.swedishtrade.se/spanien 
72 Ibid. 
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5.0 FÖRETAGSPRESENTATIONER 
 
Här kommer vi att ge en kortfattad beskrivning av de företag som har deltagit i vår 
undersökning. Vi har valt att berätta om dem för att ge en känsla för vilken typ av företag som 
vår uppsats berör. 
 
5. 1 Whyred 
 
Whyred är ett litet svenskt textil och design företag som grundades 1998, av Roland Hjort, 
Jonas Clason och Lena Patriksson-Keller. Företaget är beläget i Stockholm, man har två egna 
butiker och säljer sina kläder i ca tio länder, även i Spanien. Idag säljs deras produkter i ett 
70-tal butiker enbart i Sverige. Målsättningen vad gäller deras internationalisering är att bli ett 
globalt märke. Man vill att varumärket skall uppfattas som ett designer märke. Designen är 
klassiskt engelsk och kollektionen för killar är av ”Rolling Stones stil” medan tjejernas 
kollektion är mer bohemisk. De två utgör ett par enligt Whyred. Grundidén var att gå ifrån 
målgruppstänkandet. Man menar att man inte behöver skapa produkten för en viss kundgrupp, 
den blir bra ändå. Totala omsättningen ligger på ca 9,5 miljoner kronor. 73 
 
5.2 Nudie Jeans 
 
Jeans företaget Nudie Jeans startades 2001 av Maria Erixsson. Hon hade tidigare jobbat både 
på JC och Lee men ville få göra jeans på sitt eget sätt. Idag har företaget ytterligare två 
delägare, Palle Stenberg som är säljchef och VD:n Joakim Levin. Företaget ligger i centrala 
Göteborg och de har numera tre stycken olika varumärken. Nudie Jeans var det första 
varumärket och det riktar sig endast till killar medan det andra Denim Birds riktar sig till 
tjejer. Det sista märket kallas Whipping Floyd och är mer streetwear inriktat. Idag har man på 
kontoret 15 anställda. Det lilla svenska företaget är idag stort utomlands och man säljer sina 
jeans till denim älskare i nästan hela Europa, USA, Japan m.m. Även Nudie jeans säljer sina 
produkter i Spanien. Omsättningen år 2004 uppgick till 185 miljoner kronor.74 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
73 Intervju med Eva Ottosson, Whyred 
74 Intervju med Palle Stenberg, Nudie Jeans 
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6.0 EMPIRI 
 
Här presenteras all information som vi har samlat in. Först kommer en kulturanalys enligt 
Hofstede på Sverige och Spanien. Sedan följer information om vår valda marknad, Spanien. 
Detta för att den är intressant för de små svenska tekoföretag som vill etablera sig där. 
Därefter går vi igenom de svar vi fick i företagsintervjuerna med Nudie Jeans och Whyred. 
Dessa svar beskriver hur man som småföretagare i tekobranschen går tillväga vid etablering i 
Spanien. Slutligen presenteras de svar vi fick i enkät undersökningen, svar som används för 
att få en bredare och generellare bild över hur en etablering i Spanien kan gå till. 
 
6.1 Kulturanalys enligt Hofstede på Sverige av Oscar Pripp 
 
Informationen samlades in under en besöksintervju 2005-12-08 med Oscar Pripp, 
högskolelektor i etnologi vid Södertörns Högskola. Intervjun är gjord utifrån frågeformulär1. 
Följdfrågor ställdes dock ibland för att förtydliga när något var oklart. 
 
Kommentar på Hofstedes företagsekonomiska kultur modell: 
Oscar Pripp poängterar att denna modell bygger på gammal kulturantropologi och har en 
tendens att sätta folk i olika fack och kategorier. Något som etnologer i allmänhet försöker 
förhindra. Därmed följer den heller inte dagens kulturforskning inom etnologin. 
 
Frågeformulär 1 
1.Hur ser maktförhållandet ut i landet och hos företagen? Vem fattar besluten? Råder 
hierarki?  
Eftersom Sverige generellt sett karaktäriseras av platta organisationer är det är svårt att avläsa 
hos vem makten ligger, i exempelvis kläder och beteende. Ett tecken är dock att de som har 
makten oftast sitter högst upp i huset, företaget, exempelvis ledningsgruppen. I det svenska 
samhället syns istället klarare vem som är välbärgad eller inte. Och makten syns snarare på 
det vis att man inte umgås privat, exempelvis chef och anställd. Medan man i andra länder där 
hierarkin i företag och samhälle är tydligt faktiskt umgås över ”gränserna”. Människorna i 
Sverige är mer isolerade, man finns men syns inte. Ett tecken på maktinnehav i Sverige är de 
olika ”uppförandekoder” som finns. Ju högre upp man står på maktens skala i Sverige desto 
mer ”svenskt” bor och umgås man, enligt Pripp. 
 
2.Osäkerhets undvikande. Föredrar man lagar och regler för hur man gör affärer? Styrs man 
av synliga och osynliga normer? Är man villiga att ta risker?  
Sverige ligger i utkanten/periferin till världen och Europa och präglas av konformism, hårda 
krav på hur man bör vara och bete sig. Landet har inte tidigare genomkorsats av så många 
kulturer. Man tror fortfarande att det är en kultur och ett språk som gäller (“svenskhet”)och 
förändringar ses som ett hot. Exempel på detta kan man se i att Sverige har det svårt med 
integrationsfrågorna. 
 
Vad gäller risktagandet så är det lite lokalt betingat. Vissa bygder har länge präglats av 
företagsanda och villighet att ta risker. Vi vet som land att vi ligger lite efter södra Europa. 
Man säger att länder som Sverige som har en stark stat och ett tryggt land blir mindre villiga 
att ta risker. Man tycker inte det behövs då det finns så många andra trygga alternativ. 
 
3.Individualism. Agerar man mer som individer, självständigt eller mer som ett kollektiv?  
Svenska samhället är utan tvekan extremt individualistiskt. Ser man på lagar och regler så 
skyddar de alltid individens rättigheter även om de arbetats fram i fackorganisationer etc.  
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I Sverige står man till svars som en ensam individ vilket kan leda till hård belastning i livet. 
Detta kan leda till stor skuldkänsla hos individen då allt beror på en själv. Har man 
exempelvis inget jobb så är det ens eget fel, man anstränger sig inte eller har valt fel 
utbildning. 
 
4.Maskulinitet. Är det manliga normer som styr i företag och samhälle?  
I Sverige är det absolut manliga och vita normer som styr. Men det är svårt att se för att det 
finns en allmän inbillning i samhället om att vi är så oerhört jämlika. Dessa manliga och vita 
normer reproduceras, oftast omedvetet, av både män och kvinnor. Man lever i ett system som 
är svårt att se när man är mitt i det. Det har blivit ett mönster som man lätt följer utan att 
tänka. Därmed har också exempelvis en bra ledares egenskaper förvandlats till manliga 
egenskaper. Skulle en kvinna (eller invandrare) anställas som chef och inte göra ett bra jobb 
skulle man säga att det var för att hon var kvinna(invandrare) och inte hade de rätta 
egenskaperna medan detta aldrig skulle sägas om en man som gjort ett dåligt arbete. 
 
5.Tidsperspektiv. Ser man och planerar man framåt? Eller är man mer historisk och 
nutidsorienterad? 
Sverige är fast i gamla strukturer. Folkhemmet är ett kärt minne som man gärna slår vakt om. 
Man ser det som att det gäller att ta hand om det gamla homogena och kära landet. Sverige 
står därmed stilla kulturellt sett, vad gäller globaliseringen. Sverige är fortfarande lite 
bakåtsträvande och sena men vi är under förändring. Det kan man se på studenterna där allt 
fler ger sig ut och studerar utomlands. Detta är också en av de inbillningar som man i Sverige 
lider av. Nämligen att vi tror att vi är så framtidsorienterade och moderna. Men i själva verket 
vågar inte Sverige uppgradera nationens svenskhet. Att vi lurar oss själva på detta vis 
resulterar i att vår utveckling går ändå långsammare. 
 
Källa: Oscar Pripp, Högskoleadjunkt i Etnologi, Södertörns Högskola 
 
6.2 Kulturanalys enligt Hofstede på Spanien av Fernando Alvarez 
 
Informationen samlades in via mail. Källan, Fernando Alvarez, arbetar som högskoleadjunkt 
i spanska vid Södertörns Högskola. 
 
Frågeforumlär 1 
1.Hur ser maktförhållandet ut i landet och hos företagen? Vem fattar besluten? Råder 
hierarki? 
Företagen i Spanien är ofta hierarkiskt uppbyggda. Makten ligger ofta hos dem i toppen. I 
företagsvärlden är det främst männen som har makten. På en lägre nivå har du ofta inget att 
säga till om. 
 
2.Osäkerhets undvikande. Föredrar man lagar och regler för hur man gör affärer? Styrs man 
av synliga och osynliga normer? Är man villiga att ta risker? 
Detta beror på var man befinner sig och arbetar. Men spanjorerna är ofta väl förberedda inför 
affärssammanhang, vilket kan ses som ett tecken på att man ogärna tar risker men gärna följer 
regler och normer. 
 
3.Individualism. Agerar man mer som individer, självständigt eller mer som ett kollektiv? 
Pga. av den starka hierarki som råder kan det vara svårt att agera som individ.  
 
4.Maskulinitet. Är det manliga normer som styr i företag och samhälle? 
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Spanien har på senare tid utvecklats inom detta område. I regeringen finns det idag lika 
många kvinnliga som manliga ministrar. Dock har kvinnor fortfarande lite att säga till om i 
företagsvärlden. 
 
5.Tidsperspektiv. Ser man och planerar man framåt? Eller är man mer historisk och 
nutidsorienterad? 
Svårt att svara på, detta kan också bero på var du befinner dig och arbetar. 
 
Källa: Fernando Alvarez, högskoleadjunkt i spanska, Södertörns Högskola 
 
6.3 Spanska marknaden enligt Exportrådet 
 
Material som vi fått sammanställt under en besöksintervju 2005-11-14 av Kathryn Lindblom, 
Informatör på Infocentret vid Exportrådet. 
 
Ekonomi 
Spanien har under ett par årtionden förvandlats från ett utpräglat jordbruksland till ett av 
världens stora industriländer mätt efter BNP. Av den aktiva befolkningen var (2003) ca 4% 
verksamma inom jordbruk och fiske; ca 18% inom industrin, ca 11% inom byggbranschen 
samt ca 65% inom tjänstesektorn. Den för Spanien så viktiga turistnäringen svarar för 
uppskattningsvis ca 10 % av sysselsättningen och genererar inkomster motsvarande ca 6% av 
BNP (2003). Inträdet i EG 1986 innebar att liberaliseringen av den spanska ekonomin kom att 
påskyndas.  
Efter några år av kraftig expansion befinner sig ekonomin numera i en lugnare fas. BNP-
tillväxten under 2003 slutade på 2,4 % vilket var 0,4 % högre än under 2002. Siffran är 
emellertid lägre än de 3 % som var regeringens måltillväxt i januari 2003. Återigen är det den 
expansiva byggsektorn och konsumtionen, inte minst den privata, som är den spanska 
ekonomins stöttestenar. Det är inom byggsektorn som flest arbetstillfället skapats under 2003. 
Industrins investeringsvilja är fortfarande låg. Exporten fortsatte att sjunka under förra året. 
Orostecken under året var fortsatt hushållens höga skuldsättningsgrad samt den ökande 
andelen lån till rörlig ränta. Situationen mildras något av börsuppgången och att värdet på 
bostäder steg ytterligare. 75 % av hushållens sparande är investerat i boende. 
 
Handel 
Drygt två tredjedelar av Spaniens utrikeshandel sker med de övriga EU-länderna (71,5 
% av exporten och 64 % av importen år 2003). Största handelspartners är Frankrike, 
Tyskland, Italien och Storbritannien. Fordonsindustrin utgör den enskilt största exportsektorn. 
Andra viktiga exportvaror är maskiner, kemiska produkter samt elektronik. På importsidan 
märks framförallt bränsle och smörjmedel, kemiska produkter, fordon samt olika typer av 
maskiner. För femte året i rad uppvisade Spanien under 2003 ett underskott i bytesbalansen. 
Tjänstehandeln visar stora överskott tack vare turismen.  
 
Spanska marknaden 
Förändringen till ett modernt industriland yttrar sig främst i städerna. På landsbygden har 
förändringarna inte riktigt slagit igenom och man lever i stort sett som man alltid gjort. 
Religionen och familjen är en viktig del av spanjorernas liv. Man bor ofta hemma hos sina 
föräldrar ända tills man gifter sig och detta gör man inte enbart för att det är dyrt att skaffa sig 
ett eget hem. Man bor oftast mindre materialistiskt och fokus ligger på familjeaktiviteter. Man 
lägger hellre pengar på att gå ut och äta och umgås över goda middagar.  
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Kläder och skor 
Det går bra på den spanska marknaden för sko och kläd återförsäljare. Spanjorerna är ett 
modemedvetet folk som spenderar allt mer på personliga produkter, kläder och skor. Det har 
skett en ökning i antal återförsäljarkedjor och reklam. Vidare menar man att man, pga. närhet 
till övriga utvecklade länder inom EU, blivit allt mer lika dessa kulturellt sett men även att 
man blivit allt mer medveten om varumärken och intresset har ökat för det mervärde dessa 
kan medföra. Det är främst urbana människor i åldern 25-40 som med ökad köpkraft, p.g.a. av 
den ekonomiska situationen, införskaffar allt dyrare produkter från både nationella och 
internationella märken och designers. 
 
Resten av befolkningen lägger större vikt vid priset och att man skall få ut maximalt med 
värde för pengarna. Dessa handlar istället på mindre outlets där de ofta hade någon slags 
relation till ägaren. En ny tendens är även att handla på stormarknader där priserna är 
konkurrenskraftiga. 
 
En annan intressant aspekt är kvinnornas påverkan på männens klädinköp. Många 
traditionella spanska män besöker inte klädbutiker utan man bär det fruarna köper åt dem. 
 
Man spenderar alltså allt mer på kläder och skor på den spanska marknaden. Den ekonomiska 
situationen är god, antalet anställningar ökar och man har helt enkelt mer inkomst att 
spendera. Men framför allt är det kvinnorna som stått för en stor förändring. Allt fler har fått 
jobb och de står för en allt större del av arbetskraften. Man har börjat satsa på finansiell 
självständighet och karriär istället för på äktenskap och familj. Denna tendens kan man se i att 
medelåldern för kvinnor att gifta sig har höjts och i att antalet födslar minskat. Antalet mödrar 
och gifta kvinnor som söker jobb har också ökat. 
 
Eftersom kvinnorna tenderar att spendera mer på utseendet än män så har de varit den stora 
bidragande faktorn till den ökade spenderingen på kläder och skor på den spanska marknaden. 
Därför var det också försäljningen av kläderna för kvinnor som var den som mest påverkades. 
Men även barnklädes och herrklädesförsäljningen gynnades av kvinnornas ökade inkomst. 
 
Affärsetik och vett och etikett i affärssammanhang 
Då man skall skaffa kontakter på den spanska marknaden kan det vara bra att innan vara 
medveten om hur det kan gå till på exempelvis affärsmöten. 
 
Lämpligast är det att boka möten med spanjorer under perioden oktober till juni.  Man har 
många helgdagar då man inte bör boka möten. Semestern sträcker sig från 1 juli till 15 
september. 
 
Man hälsar genom att ta i hand. Visitkort lämnas över i slutet i mötet men har man ett namn 
som är svårt att uttala kan man göra detta innan. Viktigast är att veta att artighet och vänlighet 
är viktigt i umgänget med spanjorer. Man tilltalar varandra med Ni på spanska(Usted). 
 
Klädseln skall vara konservativ och formell. Det är kostymer och dräkter som gäller för både 
män och kvinnor. Männens klädsel får gärna vara mörk med vit skjorta och slips. Mörka 
sockor och snygga skor är viktigt. Vid hett väder eller vid mer informella tillfällen kan man 
ha ledigare klädsel.Generellt sett är spanjorerna ett välklätt folk. 
Spanjorer tenderar att stå närmare när man samtalar än vad vi svenskar är vana vid men att ta 
ett steg tillbaka anses mycket ofint. Det är också mycket viktigt att inte visa tecken på 
ointresse eller trötthet. 
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Spanska är affärsspråket eftersom få kan engelska. 
 
Det är viktigt att vara i tid. Är man sen bör man meddela detta men en s.k. akademisk kvart 
brukar tillåtas. Man får inte ha bråttom då man förhandlar med spanjorer. Förhandlingar 
tenderar att bli långdragna. Tid avsätts ofta för att man skall lära känna varandra. Det är 
viktigt att känna den man gör affärer med. Det handlar om att bygga upp långsiktiga 
relationer.  
 
 I affärsförhandlingar är spanjorerna professionella och duktiga. Man är mycket påläst och 
detaljorienterad. Man vill ha svar på allt och går gärna tillbaka för att diskutera detaljer som 
man trodde redan var bestämda och avklarade. Det gäller att inte tappa tålamodet.  Chefen är 
den som bestämmer och sitter på beslutsfattande makten. Som svensk förhandlare bör man ha 
full beslutsfattanderätt då det tenderar att gå fort fram när man väl bestämt sig. I detta läge är 
det jätte viktigt att ha en advokat som har mycket erfarenhet av Spanien. 
 
Spanjorer är kommunikativa och framåt. Att avbryta någon är ett tecken på intresse och på att 
man förstår och ses inte som oartigt. 
 
Dagens Spanien har inte, såsom stereotyperna säger, någon slags mañana mentalitet. Det är 
istället idag som gäller. Man är duktiga på att improvisera och man tycker inte om att planera. 
I alla affärssammanhang är det viktigt att den spanska motparten känner sig betydelsefull. 
 
Spanjorer är pålitliga i affärer även om ordet lögn inte har samma allvarliga innebörd i 
Spanien som i Sverige. Men man behöver inte oroa sig för att bli lurad. Ett beslut står man 
fast vid. 
 
I Spanien är det viktigt med kontakter. Det är ingen garanti för framgång men underlättar och 
snabbar på saker. 
 
Källa: Kathryn Lindblom, Informatör, Exportrådet, Stockholm 
 
6.4  Spanska marknaden enligt återförsäljare, SNÖ 
 
Frågor som mailats och besvarats via mail av en återförsäljare av Whyreds produkter i 
affären SNÖ i Barcelona, Spanien. 
 
Frågeformulär 2 
1. Vilka hinder och svårigheter möter svenska företag ofta i Spanien?  
(detta kan  vara allt i från handel barriärer till kulturella svårigheter)  
Främst möter man kulturkrockar och språkbarriärer, speciellt i Barcelona där språket katalan 
dominerar över spanskan. 
 
2. Hur ser den spanska marknaden ut? (tex. vad gäller vilka produkter som efterfrågas, 
varumärkens relevans för köparna, priskänslighet etc.)  
Ett känt varumärke säljer utan problem. Men spanjoren är feg och vill ha ett officiellt 
godkännande av ”massorna”, de vågar ofta inte ta egna nya vägar. Det finns en stor köpstark 
”klick” spanjorer som har möjligheten att spendera, men de är väldigt ekonomisk sinnade. 
Mainstream varor är de som efterfrågas, spanjorerna leder ej mode utvecklingen. 
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3. Hur ser Textil och Konfektions industrin ut i Spanien?  
(Finns många inhemska företag?, är branschen svag, stark, hur ser konkurrensen ut? etc.)  
Katalonien i synnerhet, ses som ett textil centrum. Zara, Mango, Loewe, Massmo Dutti, Custo 
etc. är alla spanska märken och dominerar totalt marknaden. 
 
4.Hur uppfattas svenska produkter tex. kläder i Spanien?   
Nordisk är väldigt ”inne” och de svenska kläderna tas emot på ett positivt sätt. 
 
Källa: Ulrika Garat, återförsäljare, SNÖ, Barcelona, Spanien 
 
6.5 Intervju med Palle Stenberg, Nudie Jeans 
 
Informationen samlades in vid en besöksintervju med Palle Stenberg, 
marknadsansvarig/delägare på Nudie Jeans, 2005-11-18, på deras huvudkontor i Göteborg. 
 
1.Hur och varför började ni internationalisera er? 
Att man vände sig utomlands från första början var inte för att växa utan snarare för att söka 
personlig tillfredställelse. Man jämför det med känslan av att göra turnéer såsom ett rock- 
band. Och man gör det med passionen för jeans som drivkraft. Nu när hjulet är i rullning 
anser man sig ha ett visst ansvar för alla parter som numera är inblandade. 

  
2.Vilka länder finns ni i? Rangordna i tidsföljd.  
Man valde att först etablera sig i Skandinavien, sedan England, Holland, Tyskland, Belgien, 
m.fl.  I Spanien har man befunnit sig i 2 år. Att man gick in i de utländska marknaderna i den 
ordning man gjorde var pga. geografisk närhet vilken leder till högre kontroll och översikt. 
Samtidigt handlar det mycket om tillfälligheter, såsom att man träffat en bra och lovande 
samarbetspartner. Den personliga kontakten är avgörande då man skaffar sig partners. 
 
3.Varför gick ni in just i Spanien just då när ni gjorde det? 4.Varför valde ni den spanska 
marknaden? 
Det var mer eller mindre en tillfällighet. Vi träffade en bra och kunnig distributör och tyckte 
det var ett bra tillfälle att etablera sig på den spanska marknaden. 
 
5.Ville ni nå en viss kundgrupp? 
Ja. Man vill inte synas endast i de fräckaste eller coolaste butikerna utan man vill helst synas i 
de butiker som är bäst på jeans. Jeans butiker är dock svårare att hitta i Spanien än i Sverige. 
Det segment som man riktar sig till är svår definierat geografiskt eller demografiskt och är 
snarare alla denimälskare som är villiga att betala lite mer för sina  jeans och som sedan 
använder dem mycket och tycker om att ”slita in dem”.  Det handlar om en hel livsstil.  
 
6.Tog ni hänsyn till varumärket?  
Distributörerna marknadsför Nudies produkter och man tror att varumärkeskännedomen 
kommer att komma med tiden av sig självt. 
 
På företaget har man ett koncept, en slags filosofi som man alltid försöker följa. Det är viktigt 
att vara konsekventa och man vill inte förändra sig allt för mycket från säsong till säsong. 
Man vill inte förvirra kunderna och på detta viset vårdar man också sitt varumärke. Det är 
viktigt att Nudie uppfattas som ett jeansmärke och inte som ett ”fashion” märke eller som ett 
designer märke. 
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Man försöker att bygga sitt varumärke genom återförsäljarna och det är viktigt med utbildad 
personal. Man marknadsför sig genom den katalog som medföljer i fickan på jeansen, på 
företagets hemsida och på mässor. Att använda sig av annonskampanjer är alldeles för dyrt 
för ett mindre företag som Nudie. 
 
På Nudie vill man i framtiden helst inte växa. Man vill ha en liten distribution med lite färre 
inköpsställen för att undvika att märken blir ”uttjatat”. 
 
7. Hur gick ni tillväga?  
I Spanien använder man sig av en distributör och man har showrooms i Barcelona, Madrid 
och Bilbao.  
 
8.Vilka faktorer påverkade ert val av etableringssätt på den spanska marknaden? Rangordna 
exempelvis följande förslag; handelsbarriärer, företagets storlek (begränsade resurser), 
produkten, kulturen, konkurrens, internationell erfarenhet. 
Begränsade resurser, produkten och kultur. 
 
9. Hur resonerade ni när ni valde etableringsform? 
Förutom produkten är distributionen definitivt viktigast för Nudie. Produkten är lättare att 
förändra och anpassa medan distributionen tar tid och är svår att ändra. Distributörerna är 
fördelaktiga då de verkligen är experter på sin marknad. När man jobbar med dem försöker 
man först ge en bra bild av sitt företag och sin produkt. Sedan gör distributörerna upp en plan 
över eventuella försäljningsställen. På Nudie Jeans lägger man sig inte i deras arbete speciellt 
mycket utan man tror att de vet vad de gör. 
 
I vissa länder, exempelvis i Skandinavien och England, har man valt att använda sig av 
agenter pga. av att de är närliggande länder. Närheten underlättar kontakten med agenterna 
bl.a. språkligen. Agenterna får betalt på provision och på Nudie tror man att man har växt så 
pass fort pga. att man inte har använt sig av egna säljare utan istället av agenter och 
distributörer. Agenter får vanligtvis en provision på 10 % och de måste sälja mycket för att 
klara av sin egen verksamhet men om agenten är den rätta kan den vara en mycket bra 
distributionskanal. 
 
Angående distributionens framtid har man planer på att starta egna butiker runt om i Europa. 
Nu närmast kommer man antagligen öppna i Los Angeles, USA. Deras mål är att ha en 
distributör i varje land som sköter alla deras tre varumärken helst exklusivt, dvs. 
distributörerna arbetar endast med deras produkter och varumärken och inte med andra 
företag. 
 
10.Vilka svårigheter möter ni på den spanska marknaden? Allt från kulturella till 
handelsbarriärer/etableringshinder…Rangordna 
Hinder som man tycker sig möta på den spanska marknaden är låg kännedom och att man har 
en dyrare produkt pga. att man producerar inom EU och därmed tilltalar ett mindre segment. 
Många vanliga hinder eller svårigheter undviks genom att man har en kunnig, inhemsk 
distributör. Distributörerna marknadsför Nudies produkter och man tror att 
varumärkeskännedomen kommer att komma med tiden av sig självt. 
 
11.Hur upplever ni era spanska kunder och den spanska marknaden? Hur tror ni den skiljer 
sig från den svenska? 
 Man jämför med den italienska marknaden som redan har många starka produkter och 
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varumärken. Spanien är inte bara en mycket stor marknad utan de har också visats stort 
intresse från butiker och distributörer. Man tror på Nudie att det i Spanien inte finns någon 
direkt eller stark varumärkes konkurrens vilket ger dem stora möjligheter där i framtiden. 
Man tycker att spanjorerna liknar svenskarna mer än italienarna samtidigt som man tycker de 
är lite mer bohemiska och just nu inte heller speciellt trendmedvetna vilket kan bli en fördel i 
framtiden då man tror att detta kommer att ändras och allt fler märkes produkter kommer att 
efterfrågas. 
 
12.Framtidsutsikter på den spanska marknaden? 
På Nudie ser man stort potential i den spanska marknaden och man hoppas den kan bli en 
nyckelmarknad i framtiden. 
 
Källa: Palle Stenberg, delägare/marknadsansvarig, Nudie Jeans, Göteborg 
 
6.6 Intervju med Eva Ottosson, Whyred 
 
Informationen samlades in vid en besöksintervju med Eva Ottosson, Marketing och Art 
Project på Whyred, 2005-11-17 på huvudkontoret i Stockholm. 
 
1.Hur och varför började ni internationalisera er? 
Man tar i första hand kontakt med butiker, kontakter och återförsäljare med svensk 
anknytning. Modemässan i Köpenhamn är ett utmärkt tillfälle att  knyta sådana kontakter. 
Man vill vara ett globalt varumärke och tror att deras produkt passar in. Först nu arbetar man 
mer strategiskt, innan har man arbetat mer punktvis med kontakter i butiker utomlands. 

 
2. Vilka länder finns ni i? Rangordna i tidsföljd.  
Spanien, Frankrike, Japan, Finland, Belgien, Danmark, Italien, Norge, Tyskland och England. 
 
3. Varför gick ni in just i Spanien just då när ni gjorde det? 4. Varför valde ni den spanska 
marknaden? 7. Hur gick ni tillväga vid etablering? 
Pga. att man fick kontakt med en butik (SNÖ) som ägs av två svenskor. SNÖ ligger i 
Barcelona sedan 1 år tillbaka och säljer bland annat Whyreds kläder. Att SNÖ är svensk ägt  
ses som en trygghet och garanti för att varumärket används och speglas på rätt sätt. Just att det 
är svenskor som säljer varumärket, kan kärnvärdet osv. Butiken är liten och fungerar mer för 
Whyred som en plats där märket kan få närvaro. Man arbetar väldigt mycket med kontakter. 
 
5. Ville ni nå en viss kundgrupp?/6.Tog ni hänsyn till varumärket? 
Nej inte i Spanien, men i övriga Europa som te x. Frankrike och England vill man helst satsa 
på att finnas i exklusiva fashion butiker. Och helst bara i få butiker för att kunna positionera 
sig som ett lite dyrare skräddarsytt märke. I Spanien handlar det mest om att ha 
marknadsnärvaro och exponera varumärket.  
 
 8. Vilka faktorer påverkade ert val av etableringssätt på den spanska marknaden? 
Rangordna exempelvis följande förslag; handelsbarriärer, företagets storlek (begränsade 
resurser), produkten, kulturen, konkurrens, internationell erfarenhet. 
Whyred använde sig av en kontakt i Spanien men i övriga länder används distributörer och 
detta pga. deras goda marknadskännedom och pga. av Whyreds begränsade resurser som 
småföretag. 
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1. Hade ni en uttalad strategi när ni etablerade er i Spanien?

50%50%

Ja Nej

 9. Hur resonerade ni när ni valde etableringsform? 
Man använder sig av agenter och distributörer. Man sysslar inte med marknadsanalyser då det 
är mycket dyrt för ett företag som Whyred. Inhemska distributörer känner marknaden och 
underlättar för företaget. Distributörer innebär närmare samarbete och de har större kunskap 
om marknaden. Då man använder sig av distributörer är det viktigt att man kan förmedla rätt 
känsla för produkten till dem. De köper produkter av Whyred, vilket innebär mindre risk, men 
även mindre vinst. De ger förslag på butiker där produkterna kan säljas. Agenter fungerar som 
fristående säljare men har lätt förmågan att tappa intresset pga. att de jobbar på provision och 
måste sälja stora mängder för att gå runt, vilket kan svårt med sådana produkter som Whyred 
har. 
 
10. Vilka svårigheter möter ni på den spanska marknaden? Allt från kulturella till 
handelsbarriärer/etableringshinder. 
Att människor inte är så modemedvetna och därför har svårigheter att ta till sig märket. 
 
11. Hur upplever ni era spanska kunder och den spanska marknaden? Hur tror ni den skiljer 
sig från den svenska? 
I Spanien är man inte så modemedvetna och därför anser man att märket inte riktigt passar in. 
 
12. Framtidsutsikter på den spanska marknaden? 
Inga direkta inom närmaste framtiden. Det skulle vara om någon återförsäljare kontaktade 
dem eller köpte deras produkter på någon mässa. Man har kontakt med Spanien men vill 
främst satsa på storstäderna i Tyskland, England och Norge och då i exklusiva butiker, här 
finns de mest attraktiva kunderna. Man satsar t.ex. hellre på Frankrike, där människorna anses 
mer modemedvetna. 
 
Källa: Eva Ottosson, Marketing och Art Project, Whyred, Stockholm 
 
6.7 Enkätundersökning 
 
Enkäterna mailades ut till små svenska tekoföretag etablerade i Spanien. Resultatet 
presenteras i följande diagram och tabell då det handlar om kvantitativ data. 
 
Antal utskick: 12 
Antal svar: 2 
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3. Deltog ni i någon slags samarbetsform vid etableringen i Spanien?

50%50%

Ja Nej

 
 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2. Riktar ni er till ett specifikt segment i Spanien?

0%

100%

Ja Nej

4. Faktorer som påverkar vid val av inträdessätt på spanska marknaden
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6. Om ni använder er av export, via vilken kanal?

50%50%

0%

Agent Distributör Annat:

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          5.Vad använde ni för inträdessätt på den spanska marknaden?

100%

0%
Export Annat:
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7.0 ANALYS   
 
I denna fallstudie har vi undersökt små svenska tekoföretags etablering på den kulturellt sett 
främmande marknaden Spanien. Analysen kommer att göras utifrån empirin för att tillgodose 
vårt syfte: 
 
Att kartlägga och analysera små svenska textil och konfektionsföretags val av 
etableringsstrategi i länder som skiljer sig kulturellt sett från Sverige.  
 
Analysen sker logiskt utifrån den teoretiska referensramen.  
 
7.1 Analys enligt Hofstede på Sverige och Spanien 
 
Enligt vår referensram så bör de svenska tekoföretagen känna den marknad väl som de väljer 
att etablera sig på. Innan man lär känna en ny marknad måste man även känna sin egen 
marknad och kultur. Vi har genom variablerna ur Hofstedes teori försökt analysera och 
jämföra svensk kultur med spansk. Detta för att ge kunskap som kan vara till nytta för dessa 
företagen. 
 
Den bild man som svensk har om Sverige stämmer oftast inte om man tittar djupare in under 
ytan. Vår självbild säger visserligen att vi är individualister men den säger även att vi är 
jämlika,(både vad gäller makt och kön) och att vi blickar framåt mot framtiden och är ett 
modernt folk. Detta menar Oscar Pripp att det inte stämmer. Jämför man Sverige och Spanien 
utifrån variablerna ur Hofstedes modell så ser man att de två inte skiljer sig speciellt mycket 
åt men att vissa faktorer är mer påtagliga i Spanien. Hierarki, maktförhållanden och 
ojämnlikheten mellan könen syns tydligare där. Den stora skillnaden ligger i att svenskar är 
oerhört individualistiska något som det inte verkar finnas utrymme för i Spanien, i alla fall 
inte i företagsvärlden.  
 
7.2 Analys av spanska marknaden och etableringshinder 
 
Här vill vi analysera den kunskap vi samlat in om den spanska marknaden utifrån Porters 
etableringshinder, ytterligare en av referensramens variabler. 
 
Vår undersökning om den spanska marknaden ger både positiva och negativa indikationer, 
alla av dessa kan inte härledas till Porters variabler, men kan ändå vara till nytta. Dels kan 
man tolka låg klädimport, ett mindre materialistiskt leverne och priskänslighet som potentiella 
hinder. Men signaler såsom ökad  spendering på kläder och skor och ökat intresse för 
varumärken kan ses som positiva tendenser för tekobranschen. Nudie Jeans har även noterat 
ett stort intresse från spanska butiker och distributörer för deras produkter. 
 
Det verkar dock finnas vissa lovande segment på den spanska marknaden. Främst är det 
kvinnor och urbana människor mellan 25-40 år som står för de ökande inköpen. Men både 
Nudie Jeans och Whyred uppfattar de spanska konsumenterna som mindre modemedvetna 
och lite efter i trenderna jämfört med den svenska marknaden.  
 
De spanska kunderna är inte speciellt individualistiska. Kollektivismen yttrar sig i att man 
ofta behöver ett samtycke av andra innan beslut fattas. Detta kan man se i att endast välkända 
och accepterade varumärken köps. Spanjorerna verkar inte leda modetrenderna. Den spanska 
marknaden domineras av inhemska märken och konkurrensen kan bli hård för små okända 
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märken. Detta är en av variablerna ur Porters etableringshinder. Positivt är dock att nordiska 
produkter anses ”hippa” och ofta accepteras av de spanska konsumenterna. 
 
Vett och etikett i spanska affärssammanhang verkar skilja sig en del från de svenska. 
Exempelvis gällande klädsel och rutiner då man gör affärer. Ett stort hinder i dessa situationer 
kan vara spanjorernas dåliga kunskaper i engelska. Även andra kulturella faktorer såsom 
kroppsspråk och hur man kommunicerar kan leda till missförstånd och kulturkrockar då 
spanjorerna är mer öppna och utåtriktade. I dessa sammanhang kan svensken ses som 
introvert och direkt oartig medan spanjoren kan uppfattas som högljudd och påträngande. 
 
7.3 Analys av små svenska tekoföretags etablering i Spanien  
 
Nedan följer analys av referensramens återstående variabler; upptäck ett lämpligt segment, 
samarbeta, faktorer som påverkar val av inträdessätt samt direkt export. 
 
Studerar man våra undersökningsobjekts internationaliseringsprocess verkar det generellt sett 
vara kontakter som är mest betydelsefulla. Dock har Nudie Jeans valt att etablera i geografiskt 
nära länder först för att få högre kontroll. Företaget medger dock att idag är bra 
samarbetspartners oerhört viktiga. 
 
7.3.1 Upptäck lämpligt segment 
 
Det verkar som att våra undersökningsobjekt riktar sig till ett specifikt segment i Spanien. 
Detta kan man bl.a. göra genom distributionens utformning. Denna metod anses vara billigast 
och enklast. Företaget Nudie Jeans menar att nyckeln till framgång ligger i distributionen 
eftersom den är svårare att förändra än vad produkten är. 
 
7.3.2 Samarbeta 
 
Många använder sig ofta av olika slags samarbetsformer och stor vikt läggs på kontakter. 
Dock svarar 50 % i enkäterna att de inte använder något slags samarbete vid etableringen i 
Spanien. Samarbetet med distributörer ses som en kanal för att få tag i kunskap om nya 
marknaden och för att etablera ytterligare kontakter. Många nämner mässor och showrooms 
som ypperliga medel för att skapa nätverk. 
 
7.3.3 Faktorer som påverkar val av inträdessätt 
 
När man som litet svenskt tekoföretag väljer inträdessätt på en ny marknad kan man överväga 
olika faktorer. Både enkäter och intervjuer indikerar att företagets storlek, dess produkt och 
den kulturella och sociala distansen till nya marknaden verkar vara de mest avgörande 
aspekterna. Två av de variabler vi valt till referensramen nämns alltså av företagen. Tidigare 
internationell erfarenhet nämns ej av undersökningsobjekten vilket indikerar att man numera 
inte anser det nödvändigt att gå tillväga på samma sätt som man gjorde förr, dvs. stegvis 
internationalisering. 
 
7.3.4 Direkt export 
 
Samtliga företag i undersökningen använder sig av direkt export, vår sista variabel. Valet 
verkar stå mellan agent eller distributör. Distributör anses av båda undersökningsobjekten 
vara ett billigare och riskmässigt säkrare alternativ. Man nämner deras stora 
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marknadskännedom som en fördel. En nackdel kan vara att det är ibland svårt att förmedla 
rätt bild av varumärket till distributören, vilket är en viktig faktor, då denne ska överföra 
bilden av varumärket till den nya marknaden. Nudie Jeans menar att agenter innebär fördelar 
vid kulturellt och geografiskt sett närliggande länder. Medan Whyred säger att agenter att 
svåra att motivera eftersom man är ett litet företag och har en produkt som inte går att sälja i 
stora volymer. 
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8.0 RESULTAT 
 
Här avser vi att besvara syftet. Det gör vi utifrån den teoretiska referensramen.  
Syftet med uppsatsen är; 
  
Att kartlägga och analysera små svenska textil och konfektionsföretags val av 
etableringsstrategi i länder som skiljer sig kulturellt sett från Sverige. 
 
Det visade sig viktigt att lära känna den nya marknaden då den skiljer sig kulturellt sett från 
den svenska. Vi valde i vår referensram att undersöka en sådan marknad, den spanska och 
kom då fram till de största hindren och möjligheterna. Många av hindren var kulturellt 
betingade bl.a. är spanjorerna priskänsliga och mindre materialistiska, dessutom agerar man 
mindre självständigt vad gäller  mode och trender och man behöver ofta bekräftelse från andra 
innan köpbeslut. Det här betyder att spanjoren inte är så modemedveten och att man därmed 
ofta nöjer sig med ”mainstreem” varor från de många inhemska kedjorna. Detta är självklara 
hinder för små svenska tekoföretag med starka varumärken när de försöker etablera sig på en 
sådan marknad, konkurrensen blir hård och det blir svårt att fånga kundernas intresse. Det 
finns även många möjligheter på den spanska marknaden. Mest positivt för små svenska 
tekoföretag är den ökade spenderingen bland spanjorerna på kläder. Och det allt mer 
tilltagande intresset för varumärken, är ännu ett positivt tecken.  Dessa tendenser indikerar att 
Spanien är på väg att förändra sig i rätt riktning för små svenska tekoföretag och att det därför 
kan vara bra att redan idag finnas på och ta del av den spanska marknaden inför vad framtiden 
kan erbjuda. 
 
Enligt vår referensram bör man som litet svenskt tekoföretag med starkt varumärke rikta sig 
till ett lämpligt segment som tilltalas av företagets produkter. Detta kan bl.a. undanröja  s.k. 
produkt differentieringshinder och varumärkeskonkurrens. En förutsättning till detta är, som 
vi beskrivit ovan, att man lär känna den nya marknaden och dess kultur. Vi fann att 
majoriteten av de små svenska tekoföretagen etablerade i Spanien riktade sig till ett lämpligt 
segment. 
 
Vidare menar referensramen att samarbete är viktigt för att underlätta etableringen och lära 
känna den nya marknaden på bästa sätt. Undersökningen visade att samtliga företag har något 
slags samarbete, främst genom agenter och distributörer. Även har alla sagt att kontakter är 
viktiga i denna bransch, vilket kan ses som ett slags socialt nätverk där utbyte av exempelvis 
kunskap kan ske. Även i undersökningen om den spanska marknaden fick vi information som 
menade att kontakter var viktigt för att underlätta etableringen på spanska marknaden. 
  
I vår referensram undersökte vi även de faktorer som har mest betydelse vid val av 
etableringssätt i Spanien. Enligt referensramen borde dessa vara företagets storlek, 
sociokulturellt avstånd samt tidigare internationell erfarenhet. Resultatet blev att det var 
företagets storlek, dess produkt och den kulturella och sociala distansen som påverkat deras 
val av etableringsform mest. Dessa nämdes av samtliga företag men värderades olika. Inga av 
företagen nämnde internationell erfarenhet som en viktig faktor.  
 
Slutligen visade det sig att, precis som referensramen antog, att samtliga företag använder sig 
av direkt export via agenter eller distributörer. Distributörer föredrogs p.g.a. deras breda 
marknadskunskap och den låga risk och kostnad som dessa medför. 
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I stort visade det sig att företagen följer vår referensram vid etablering i kulturer som skiljer 
sig från den svenska. Stor vikt lades på att känna marknaden. Nudie Jeans, följde den gamla 
skolan vid etablering genom att först etablera sig i geografiskt närliggande länder.  
 
Avslutningsvis bör också poängteras att tekobranschen präglas av vikten av att ha de rätta 
kontakterna och nätverken. 
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9.0 SLUTSATS 
 
Här inleder vi med att återanknyta till vår frågeställning som lyder; 
 
Vilka faktorer är viktiga för små svenska textil och konfektionsföretag vid etablering i länder 
som skiljer sig kulturellt sett från Sverige?   
 
Världen har i och med globaliseringen och EU förändrats och det har även präglat 
föruttsättningarna för svenskt företagande utomlands. En bransch som påverkats mycket är 
den svenska tekobranschen där de små företagen tvingats ut i världen för att söka tillväxt på 
nya och kulturellt sätt avlägsna marknader. Detta innebär att man måste hitta nya vägar och 
metoder vid etablering för att inte gå miste om möjligheter på dessa marknader.  
 
Undersökningens resultat kan tolkas som ett tecken på att de små svenska tekoföretagen inte 
längre går tillväga så som man gjorde förr. Den stegvisa etableringen som förespråkas bl.a. av 
Uppsala internationaliserings modell verkar överges alltmer och fokus ligger nu mera på att 
kunna ta tillvara på en lovande marknad oavsett om den är kulturellt eller geografiskt sett nära 
eller avlägsen. De gamla etablerings teorierna och strategierna utvecklades under en tid då det 
var de producerande företagen som stod för utlandsaktiviteterna och därför var det också 
hårdvaran som stod i fokus. Nu har det i och med globaliseringen skett ett skifte från hårdvara 
till mjukvara. Nu är det även design och varumärke som exporteras och därför är inte längre 
den äldre skolans teorier användbara.  
 
En allt viktigare faktor för små svenska tekoföretags etablering i länder som skiljer sig 
kulturellt sett från Sverige är därför marknadskunskapen. Detta då resultatet visade att 
kulturen var en av de viktigaste faktorerna som man tog hänsyn till vid etablering. Kunskap 
om marknaden införskaffas inte genom dyra marknadsundersökningar och analyser eftersom 
småföretagen begränsas av sina resurser. Istället kan dessa företag få kunskapen genom 
värdefulla kontakter och genom distributionens utformning. Speciellt då de svenska 
tekoföretagen har starka varumärken och känsloladdade produkter blir det viktigt med 
samarbetspartners som kan marknaden och vad som efterfrågas på denna. 
 
Resultatet tolkar vi som att företagen inom tekobranschen måste förstå betydelsen av bra och 
kunniga kontakter för att kunna vara framgångsrika internationellt. Dessa är en förutsättning 
för att man skall kunna ta tillvara på tillfällen då de dyker upp på potentiellt lönsamma 
marknader. Nyckeln till framgång ligger i hur man utformar sin distribution och i vilka som är 
delaktiga i den. Alltså är skapandet av relationer inom nätverk numera av största vikt för den 
typ av företag som undersökningen behandlat. 
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10.0 DISKUSSION 
 
10.1 Metod diskussion 
 
Validiteten hade ökats om svarsfrekvensen på enkätutskicket hade varit högre. Detta hade 
stärkt ytterligare den bredd som vi ville uppnå med enkätundersökningen och därmed hade 
generaliserbarheten i våra slutstaser varit större. Detta tror vi  kompenseras av de djupa och 
mycket givande intervjuer vi hade med fallstudieobjekten. Ytterligare djupintervjuer hade 
dock kunnat göra uppsatsen ännu mer trovärdig. 
 
10.2 Diskussion om ämnet 
 
Ämnet är intressant att studera vidare. Företagsekonomin är förlegad både inom 
kulturbegreppet och inom internationaliseringsprocessen. Gamla teorier och modeller behöver 
bytas ut mot nya och mer verklighetsförankrade versioner. Både företagen och den 
företagsekonomiska världen behöver en ny uppdaterad skola att luta sig mot. 
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12.0 BILAGOR 
 
Bilaga 12.1  Företagsbeskrivningar 
 
Filippa K 
Klädföretag grundat av Filippa Knutsson och Patrik Kihlborg 1993. Har tio egna butiker och 
300 återförsäljare runt om i Europa. 70 anställda och en omsättning på ca 170 miljoner 
kronor. 
 
Tiger 
Tillverkar och designar kläder, grundades i Uddevalla 1903. Omsätter ca 230 miljoner kronor. 
Har nio egna butiker och säljs av 300 återförsäljare på sju marknader. 
 
J Lindeberg 
Lanserades av Johan Lindeberg 1997. Kläderna säljs över hela världen. Förra året hade man 
en omsättning på 109 miljoner kronor.28  
 
 
Bilaga 12.2 Företagsbeskrivning 
 
Acne Jeans 
Acne Jeans designar moderiktiga och innovativa jeans för både män och kvinnor och genom 
att skapa enkla och funktionella plagg vill man konstruera ett ramverk av modernitet och 
individualitet. 1996 grundades företaget av Jonny Johansson och man har butiker i Stockholm 
och Köpenhamn. Återförsäljare finns i Skandinavien, Europa, Asien och USA. Antalet 
anställda i Sverige är 60 st. 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
28 Wahlberg, M, 2005  
29 www.acnejeans.com 



 
Bilaga 12.3 Översikt över metodval 
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Bilaga 12.4 Översättningar 
 
Följande uttryck är vår egna översättning från boken Global Marketing av Hollensen. Efter 
varje uttryck följer dess original titel på engelska från samma källa. 
 
Inträdessätt = Entry modes 
 
Export = Export 
 
Mellanliggande = Intermediate 
 
Hierarkiska = Hierarchical 
 
Kontrakt tillverkning = Contract Manufacturing 
 
Inhemsk försäljningsrepresentant / tillverkarens egna säljstyrka = Domestic-based sales 
representative / maunfacturer´s own sales force 
 
Bosatt försäljningsrepresentant / försäljnings dotterbolag / försäljnings förgrening = Resident 
sales representative / sales subsidiary / sales branch 
 
Försäljning och produktions dotterbolag = Sales and production subsidiary 
 
Region center (regionala högkvarter) = Region centre (regional headquarters) 
 
Transnationell organisation = Transnational organization 
 
Förvärv = Acquisition 
 
Greenfield Investering = Greenfield Investment 
 
Faktorer som påverkar val av inträdessätt = Factors influencing the choice of entry mode 
 
Strategisk allians = Strategic alliance 
 
Nätverksmodellen =  The Network model 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 12.5 Frågeformulär 1 
 
Analys enligt Hofstede på Spanien/Sverige 
1. Hur ser maktförhållandet ut i landet och hos företagen? Vem fattar besluten? Råder 
hierarki?  
 
2. Osäkerhetsundvikande. Föredrar man lagar och regler för hur man gör affärer? Är man 
villiga att ta risker?  
 
3.  Individualism. Agerar man mer som individer, självständigt eller mer som ett kollektiv?  
 
4. Maskulinitet. Är det manliga normer som styr i företag och samhälle?  
 
5. Tidsperspektiv. Ser man och planerar man framåt? Eller är man mer historisk och 
nutidsorienterad? 
 
 
Bilaga 12.6 Frågeformulär 2 
 
Spanska marknaden 
1. Vilka hinder och svårigheter möter svenska företag ofta i Spanien?  
(Detta kan  vara allt i från handels barriärer till kulturella svårigheter)  
 
2. Hur ser den spanska marknaden ut? (tex. vad gäller vilka produkter som efterfrågas, 
varumärkens relevans för köparna, priskänslighet etc.)  
 
3. Hur ser Textil och Konfektions industrin ut i Spanien?  
(Finns många inhemska företag, är branschen svag, stark, hur ser konkurrensen ut? etc.)  
 
4. Hur uppfattas svenska produkter tex. kläder i Spanien?   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 12.7 Intervjufrågor till Nudie Jeans och Whyred 
 
1. Hur och varför började ni internationalisera er? 

  
2. Vilka länder finns ni i? Rangordna i tidsföljd.  

 
3. Varför gick ni in just i Spanien just då när ni gjorde det? 

 
4. Varför valde ni den spanska marknaden? 

 
5. Ville ni nå en viss kundgrupp? 
 
6. Tog ni hänsyn till varumärket?  

 
7. Hur gick ni tillväga vid etablering? 

 
8. Vilka faktorer påverkade ert val av etableringssätt på den spanska marknaden? 

Rangordna exempelvis följande förslag; handelsbarriärer, företagets storlek (begränsade 
resurser), produkten, kulturen, konkurrens, internationell erfarenhet. 

 
9. Hur resonerade ni när ni valde etableringsform? 

 
10. Vilka svårigheter möter ni på den spanska marknaden? Allt från kulturella till 

handelsbarriärer/etableringshinder…Rangordna! 
 

11. Hur upplever ni era spanska kunder och den spanska marknaden? Hur tror ni den skiljer 
sig från den svenska? 

 
  12. Framtidsutsikter på den spanska marknaden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bilaga 12.8 Enkät 
ENKÄT  

Små svenska textil och konfektions företags etablering i Spanien. 
  

1.Hade ni en uttalad strategi när ni etablerade er i Spanien? 
 
JA       NEJ 
 
2. Riktar ni er till ett specifikt segment i Spanien? 
 
  
JA      NEJ 
  
3. Deltog ni i någon slags samarbetsform vid etableringen i Spanien?  
  
JA       NEJ 
  
4. Rangordna de faktorer som påverkade ert val av inträdessätt på den spanska marknaden:  
  
(Markera genom att skriva siffror efter varje alternativ) 
  
handelsbarriärer 
  
företagets storlek (begränsade resurser) 
  
produkten 
  
kulturen 
  
konkurrens 
  
tidigare internationell erfarenhet 
  
Annan: 
  
5. Vad använde ni för inträdessätt på den spanska marknaden?  
  
Export 
  
Annat: 
  
6. Om ni använder er av export, via vilken kanal? 
 (fetmarkera rätt alternativ) 
  
Agent 
  
Distributör 
  
Annat: 
 



Bilaga 12.9 Svensk export till Spanien 
 
T R A D E   P R O F I L E SPAIN
  2002 2003 2004

Jan-June
2004

Jan-June 
2005 

 Change
 2005/2004%

 

SWEDISH EXPORTS (SEK 1000) 20 820 557 25 779 781 26 179 363 13 245 433 13 775 595 4
 

SHARE OF TOTAL SWEDISH EXPORTS (%) 2,6 3,2 2,9 3 3 
 

FOOD 645 670 846 917 1 092 078 478 694 544 958 14
 

RAW MATERIALS; FUELS 2 254 997 2 140 474 2 994 340 1 353 324 1 286 260 -5
      WOOD 951 373 1 148 318 955 620 522 146 527 795 1
      PAPER PULP 374 796 379 080 405 659 212 741 196 529 -8
      ORES 50 336 59 267 22 805 13 078 38 790 197
      FUELS 857 170 541 977 1 589 732 594 513 515 498 -13
 

CHEMICAL PRODUCTS 3 341 167 6 250 808 2 749 294 1 453 628 1 535 231 6
      PHARMACEUTICALS 2 376 643 5 199 037 1 629 641 858 931 895 532 4
 

SEMI-MANUFACTURES 4 234 657 4 238 608 4 392 698 2 205 431 2 430 184 10
      PAPER AND BOARD 2 064 362 2 107 905 2 059 127 1 018 716 1 147 815 13
      WOOD MANUFACTURES 123 013 210 766 185 103 103 849 88 623 -15
      PREFAB BUILDINGS 221 396 4 029 2 089 1 962 82 -96
      IRON AND STEEL 1 109 329 1 181 039 1 277 671 671 188 740 911 10
      NON-FERROUS METALS 281 191 248 044 352 340 165 182 174 673 6
 

ENGINEERING PRODUCTS 9 362 984 11 399 363 14 030 152 7 349 117 7 489 516 2
      TOOLS 121 101 120 853 91 246 45 194 43 328 -4
      MANUFACTURES OF METALS.N.E.S 206 121 226 089 235 533 126 368 110 401 -13
      POWER GENERATING MACHINERY 510 722 999 637 928 486 563 292 579 433 3
      AGRICULTURAL MACHINERY 54 023 51 054 166 298 89 304 23 843 -73
      CONSTRUCTION AND MINING MACHINERY 459 132 618 673 610 537 320 552 331 470 3
      PAPER AND PULP MILL MACHINERY 94 407 127 481 73 878 29 587 22 655 -23
      MACHINES FOR SPEC INDUSTRIES N.E.S 396 293 426 745 314 810 163 932 161 667 -1
      METAL-WORKING MACHINERY 449 379 330 449 274 321 132 337 138 661 5
      HEATING AND COOLING EQUIPMENT 300 154 333 461 387 645 215 092 203 517 -5
      PUMPS AND CENTRIFUGES 240 238 274 296 221 552 124 184 121 635 -2
      MECHANICAL HANDLING EQUIPMENT 432 742 505 352 589 877 272 776 392 193 44
      PNEUMATIC ETC HAND TOOLS 105 621 110 831 117 440 59 081 49 565 -16
      BALL OR ROLLER BEARINGS 82 787 96 253 83 992 45 614 38 636 -15
      NON-ELECTRICAL MACHINERY N.E.S 358 457 456 228 493 455 317 546 280 477 -12
      OFFICE MACHINES, ADP EQUIPMENT 164 310 232 903 257 011 116 093 149 981 29
      TELECOMMUNICATIONS APPARATUS 2 029 014 2 347 652 3 305 709 1 783 073 1 503 585 -16
      EQUIPMENT FOR DISTR ELECTRICITY 339 604 447 774 432 211 211 472 209 042 -1
      APPARATUS FOR DOMESTIC USE 221 714 205 022 212 462 94 645 125 538 33
      MEDICAL INSTRUMENTS, APPARATUS 137 108 153 938 134 003 72 639 72 836 0
      ELECTRICAL MACHINERY N.E.S 163 080 232 628 324 019 155 992 132 689 -15
      PASSENGER CARS 947 709 1 297 617 2 326 169 1 196 457 1 332 159 11
      LORRIES, TRUCKS AND BUSES 261 802 380 579 511 008 259 574 297 641 15
      PARTS FOR MOTOR VEHICLES 898 520 909 570 1 412 349 715 491 898 954 26
      SHIPS AND BOATS 23 867 148 289 35 977 15 615 23 360 50
      TRANSPORT EQUIPMENT N.E.S 97 028 108 289 198 048 83 844 98 480 17
      SANITARY ETC. AND LIGHTING EQUIPMENT 35 917 36 183 39 781 17 052 18 496 8
      SCIENTIFIC ETC. INSTRUMENTS 210 736 202 139 230 302 109 277 120 203 10
 

OTHER MANUFACTURED GOODS 981 081 903 612 920 801 405 238 489 446 21
      FURNITURE 263 793 320 478 330 006 148 196 134 056 -10

      CLOTHING 39 799 48 962 54 808 24 490 28 119 15
 

SWEDISH IMPORTS (SEK 1000) 10 084 984 10 807 083 11 426 482 5 621 592 6 400 979 14
 

SHARE OF TOTAL SWEDISH IMPORT (%) 1,6 1,6 1,6 1,6 1,7 
 

FOOD 2 281 864 2 408 138 2 275 423 1 242 493 1 355 420 9
RAW MATERIALS 124 466 113 844 199 101 82 118 114 578 40
FUELS 106 010 35 142 115 699 80 013 25 951 -68
CHEMICAL PRODUCTS 1 072 139 1 252 493 880 124 442 195 507 584 15



SEMI-MANUFACTURES 1 911 995 1 899 869 2 419 939 1 050 014 1 378 470 31
ENGINEERING PRODUCTS 4 037 177 4 559 129 5 037 328 2 464 011 2 762 694 12
OTHER MANUFACTURED GOODS 551 332 538 468 498 867 260 748 256 283 -2

NB. Import figures refer to country of consignment. 

THE FIGURES FOR 2004-2005 ARE PRELIMINARY PRINTED SEPTEMBER 2005 

SOURCE: STATISTICS SWEDEN 
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