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Abstract 

 
Title      Successful affairs on new markets 

- A study of Vero Moda´s successful establishment in the 
Swedish market  

 

Author         Wei Jiang  

 

Tutor       Peter Lindelöf 

 

Keywords    Culture, foreign companies, Hofstede's cultural dimensions, 
successful establishment, strategies, competition, Sweden, 
Denmark 

 

Background Globalization has contributed to more foreign companies being 
interested in the international establishments. The European 
Union has led to that more foreign companies choose to locate 
in the member countries including Sweden and this has caused 
the consequence that the competition in the Swedish market is 
increasing. The Swedish market has gone from only consisting 
of internal actors to both domestic and foreign actors. In order 
to achieve a successful establishment in a foreign market, the 
foreign company must understand the culture and possibly 
adapt to it very well. 

 

Problem definition  Which factors were important in the Danish cloth chain Vero 
Moda that has successfully established in Sweden? 

 

Purpose  Through case studies analyze and evaluate the influence of 
culture on Vero Moda´s choice of strategies during their 
establishment in Sweden.  

 

Method  The study consists only of qualitative data, in the form of 
interviews with marketing manager at Vero Moda. 

 
Result Because Denmark has a short psychological distance to 

Sweden, Vero Moda had easier ways to understand the 
Swedish culture and did not have to adjust to it by too much 
effort. The company had the same concept and marketing as in 
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the homeland. The only difference is that they changed the 
colors which suit to Swedish people’ styles. The culture had, in 
other words, not a major influence in Vero Moda´s choice of 
strategies. The market, on the other hand, had a deeper 
influence in choice of strategies. This is because Vero Moda 
changed strategies for what the market looks like. 

 

Conclusion  The factors that were important in Vero Moda having achieved 
a successful establishment are: to shape a competitive means of 
competition, to choose the right establishment and 
internationalization strategies. Since Vero Moda did not has to 
confront the culture clash that usually occur for a foreign 
company, do they still have a product that fit in Sweden and 
that can meet the demand for the Swedish market perfectly. 
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Sammanfattning 

 
Titel      Framgångsrika affärer på nya marknader 

- En studie om Vero Modas framgångsrika etablering på den 
svenska marknaden 

 

Författare     Wei Jiang 

 

Handledare     Peter Lindelöf 

 

Nyckelord  Kultur, utländska företag, Hofstede´s kulturdimensioner, 
lyckad etablering, strategier, konkurrens, Sverige, Danmark 

 

Bakgrund  Globalisering har medfört att fler utländska företag intresserat 
sig av utlandsetableringar. Europeiska Unionen har lett till att 
fler utländska företag väljer att etablera sig i medlemsländer 
och därmed även i Sverige. Detta har medfört att konkurrensen 
på den svenska marknaden ökat. Den svenska marknaden har 
gått från att endast omfatta inhemska aktörer till att även 
inkludera utländska aktörer. För att kunna lyckas etablera sig 
på en främmande marknad måste det utländska företaget förstå 
kultur och eventuellt anpassa sig till den för att kunna uppnå en 
lyckad etablering.  

 

Problemformulering Vilka faktorer var viktiga för att den danska klädkedjan Vero 
Moda skulle nå framgång när de etablerade sig i Sverige? 

 

Syfte Syftet är att genom en fallstudie analysera och utvärdera 
kulturens påverkan på Vero Modas val av strategier vid 
etablering i Sverige. 

 

Metod Studien består endast av kvalitativ data, i form av intervju med 
marknadschefen på Vero Moda. 

 

Resultat Eftersom Danmark har små kulturella skillnader jämfört med 
Sverige hade Vero Moda lätt att förstå den svenska kulturen 
och behövde därmed inte anpassa sig till svenska 
förutsättningar. Företaget hade istället samma koncept och 
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marknadsföring som i hemlandet. Det enda skillnaden är att de 
ändrar färger som passar i Sverige. Kulturen hade med andra 
ord inte haft stor påverkan på Vero Modas val av strategier, 
utan det har däremot marknaden. Detta på grund av att Vero 
Moda ändrar strategier efter hur marknaden ser ut.  

 
Slutsats De faktorer som är viktiga för Vero Moda att nå en lyckad 

etablering är; att forma ett konkurrenskraftigt konkurrensmedel, 
välja rätt etablerings- samt internationaliseringsstrategi. 
Eftersom Vero Moda inte behöver bemöta kulturskillnader som 
brukar förekomma för ett utländskt företag, behöver de ändå ha 
en produkt som säljer i Sverige och som efterfrågas på den 
svenska marknaden. 
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1. INTRODUKTIONSKAPITEL 

                                                                                  

Introduktionskapitlet börjar med en beskrivning av bakgrunden samt problemet som har 

identifierats. Därefter följer problemformulering, syfte samt perspektiv.  

                                                                                                                           

 

1.1 Problembakgrund 

Globalisering har blivit ett mer frekvent förekommande begrepp under de senare åren. 

Globalisering kännetecknas av gränsöverskridande utbyten mellan världens länder. Även 

begreppen som exempelvis kultur och miljö förknippas med globalisering.1 Den tekniska 

utvecklingen har varit nyckeln till den ökade globaliseringen. I och med uppkomsten av 

Internet kan internationella företag lättare kommunicera med varandra. Globaliseringen har 

lockat flera utländska företag att etablera sig på nya marknader.2  

 

Globaliseringen har medfört att fler företag har intresserat sig för att etablera sig på den 

internationella marknaden.  

 

Även Europeiska unionen har bidragit till globaliseringens framgång. Sverige, tillsammans 

med 26 andra europeiska medlemsländer utgör i nuläget Europeiska Unionen. 3 

Tullunionsavtalet som formades 1996 mellan Turkiet och andra medlemsländer har som syftet 

att underlätta handeln och utbytet inom unionen.4 Förutom avskaffande av tullavgiften inom 

EU har även en gemensam tulltaxa införts för import samt export utanför EU. Detta innebär 

att alla medlemsländer betalar samma tullavgift för import av en vara utanför unionen. 

Tullunionsavtalet främjar handeln mellan medlemsländerna och den inre marknaden blir 

                                                
1 http://www.regeringen.se/sb/d/8616/a/94988 
2 Kotler, P et al, (2009), s.67  
3 http://www.eu-upplysningen.se/Amnesomraden/Handel/Tullunionen/  
4 http://www.swedishtrade.se/sv/vara-kontor/europa/turkiet/Om-Turkiet/EU-och-Turkiet/Tullunion/  
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därmed konkurrenskraftig med miljontals konsumenter. Detta medför ökat intresse hos 

företag från icke medlemsländer att etablera sig inom EU för att öka sin konkurrenskraft.5   

 

Den Europeiska Unionen har medfört att fler och fler företag har börjat inse möjligheten att 

etablera sig i medlemsländer, däribland även Sverige 

 

”Svensk ekonomi är en liten öppen ekonomi” som ständigt är beroende av import och export 

med omvärlden6. Multinationella koncerner bidrar mycket till världsekonomin och därmed 

även Sveriges. Dess dotterbolag har etablerat sig i många delar av världen, däribland Sverige. 

Volvo och Saab är två exempel på dotterbolag till två stora multinationella koncerner, Ford 

och General Motors. ”Sverige har även varit hemland åt några av de största multinationella 

företagen, exempelvis Ericsson och Electrolux”7. På 1970- och 1980-talet har de svenska 

företagens intressen för utländska investeringar varit större än de utländska företagens 

investeringar i Sverige. Detta skapade en oro för försämrade förhållanden på den svenska 

marknaden. På 1990- talet har trenden vänt. Det skapade stora intressen för utländska 

direktinvesteringar i Sverige.8 Enligt tillväxtanalysen har utländska företagsetableringar i 

Sverige ökat markant under de senaste årtiondena. Fram till år 2009 har mer än 13 500 

utländska företag etablerat sig i Sverige med en majoritet av norska företag.9  

 

I och med ett ökat intresse från utländska företag att etablera sig i Sverige har konkurrensen 

ökat. Den svenska marknaden har gått ifrån att endast bestå av inhemska aktörer till att även 

innefatta internationella aktörer. Detta leder till ökad konkurrens om kunder och 

marknadsandelar.  

 

Företag som etablerar sig på den internationella marknaden har syftet att öka sina 

marknadsandelar samt konkurrensfördelar genom att tävla om ”kunder, resurser, talanger 

                                                
5 http://www.eu-upplysningen.se  
6 Hansson, H, (2006), s.15 
7 Ekholm, E (red), (2005 
8 Ekholm, E (red), (2005), s.103 
9 http://www.tillvaxtanalys.se/sv/statistik/internationella_foretag/utlandska_foretag/  
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samt kapital”.10 Genom att etablera sig globalt kan företagen imitera produktidéer från andra 

företag och även den senaste tekniken. För att företag ska lyckas med sina planer att etablera 

sig på utländska marknader måste företagen respektera andra länders kulturer. Befolkningen 

från olika länder har olika behov och önskemål. Det är därför viktigt för ett nyetablerat 

företag att inte endast ha god kännedom om dess befolkning, utan även om den nya 

marknaden. Om ett företag missförstår kulturen kan framgång för utländska etableringar få 

motgångar.11 

 

För att ett företag ska kunna lyckas globalt måste företaget förstå det utländska landets 

kultur.  

 

Om ett företag missbedömer marknaden och inte kan ta till sig den nya kulturen kan de 

misslyckas med sin etablering på utländska marknader. VM-Data är ett företag som har 

misslyckats med sina utlandsetableringar. Företaget har valt de nordiska länderna som deras 

främsta val av område vid utlandsetableringar. ”Alla dessa etableringar skedde genom 

kontakter med deras tidigare arbetsgivare” På grund av skillnader mellan språk och kultur 

misslyckades etablering i Finland. Företaget satsade sedan mer på förvärv för att kunna ta sig 

in på en ny marknad. Etablering i England och Beneluxländerna skedde då via förvärv, men 

det visade sig inte heller bli framgångsrikt. Företaget missbedömde marknaden och efter tre år 

upphörde verksamheten i England.12  

 

Om ett företag missbedömer den nya marknaden och inte har genomfört en noggrann 

planering innan etableringen kan resultatet bli misslyckat.  

 

Vero Moda är ett danskt klädbolag som ingår i koncernen Bestseller. Företaget grundades 

1987 och etablerade sig i Sverige 1988 efter ett ledningsbeslut från huvudkontoret. Eftersom 

Vero Moda är franchise ägda butiker, hjälper Bestseller och franchisepartners åt vid 

                                                
10 Hollensen, S (2010), s.6 
11 Hollensen, S (2007), s. 5  
12 Johanson, J, (2002), s. 17 
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öppningar. Vero Moda har sedan etablering i Sverige expanderat framgångsrikt utomlands 

och finns i dagsläget i ett trettiotal länder världen över där konceptet är indirekt detsamma, det 

vill säga att de inte ändrar koncept efter land. Vero Moda har modeintresserade tjejer mellan 

18 till 30 år som sin huvudmålgrupp. Företaget har indirekt samma internationella kollektion 

som säljs i alla länder. Vero Moda har mycket goda kunskaper om varje ny marknad som de 

etablerar sig på. Anledningen till detta är att de har franchisingpartners som hjälper företaget 

med sina etableringar.13 

 

Intresset i att välja Vero Moda som studieobjekt återfinns i att det är ett företag som har 

lyckats med deras utlandsetableringar och finns i nuläget i över trettiotal länder. Trots att fler 

länder har stora skillnader i kulturen jämfört med moderlandet Danmark har Vero Moda 

lyckats hantera kulturkrocken som är vanligt förekommande för utländska 

företagsetableringar på främmande marknader. Denna studie ämnar ge svar på varför Vero 

Moda har lyckat med sin etablering på den svenska marknaden och hur kulturen har för 

påverkan på Vero Modas etablering i Sverige.  

 

1.2 Problemdiskussion  

Globalisering har medfört att flera utländska företag intresserar sig för att etablera sig inom 

EU och däribland Sverige. Detta har som konsekvens att konkurrensen på den svenska 

marknaden ökar. Fler och fler utländska aktörer har fått fäste på den svenska marknaden och 

konkurrerar med de inhemska aktörerna. De aktörer som lyckas förstå och ta till sig nya 

kulturer och de nya förutsättningarna kan lyckas bli framgångsrika även globalt.  

 

Företag som inte genomför en noggrann planering och som inte heller förstår den nya 

kulturen och de nya marknadsförhållandena kommer troligtvis att misslyckats med sina 

utlandsetableringar. Vero Moda är ett företag som har lyckats med sina utlandsetableringar i 

och med att företaget finns i många länder världen över. Vero Moda har etablerat sig i länder 

                                                
13 http://www.veromoda.com   
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med en helt annan kultur än Danmark och har ändå lyckats. Detta beror på att Vero Moda har 

lyckats få mycket goda kunskaper om den främmande kulturen innan etableringen. Med detta 

resonemang kommer uppsatsen vara en studie av Vero Modas framgång på den svenska 

marknaden och hur de har agerat för att uppnå framgång.    

 

1.3 Problemformulering 

Vilka faktorer var viktiga för att den danska klädkedjan Vero Moda skulle nå framgång när de 

etablerade sig i Sverige? 

 

1.4 Syfte  

Syftet är att genom en fallstudie analysera och utvärdera kulturens påverkan på Vero Modas 

val av strategier vid etablering i Sverige. 

 

1.5 Perspektiv 

Uppsatsen har ett företagsperspektiv. Fokus kommer att ligga på hur företag har agerat internt 

samt externt. Vero Moda måste genomföra en noggrann planering internt innan de ska kunna 

nå ut till sina kunder. Det är viktigt att de nyanställda på det utländska företaget är motiverade 

till att engagera sig och strävar efter att uppnå ett gemensamt uppsatt mål för företaget. De 

anställda är nyckeln till det utländska företagets framgång på en främmande marknad. Vero 

Moda måste även genomföra en noggrann planering externt för att kunna få kännedom om 

marknaden och sedan kunna anpassa sig efter de nya förhållandena på den svenska 

marknaden. Den interna planeringen ska föregå den externa.  
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2. Metod 

                                                                                   

I metodkapitlet kommer vetenskapssyn samt tillvägagångssätt att presenteras. Även begrepp 

som validitet, reliabilitet samt generaliserbarhet kommer att diskuteras. Källkritik samt 

metodkritik kommer vara avslutning på metodkapitlet.   

                                                                                                

 

2.1 Vetenskapssyn 

2.1.1 Deduktiv och induktiv ansats 

Operationalisering kan antingen genomföras deduktivt eller induktivt. Deduktiv ansats har 

teori som utgångspunkt och testas med empiriska data, ”från teori till empiri”.14 Att gå ”från 

empiri till teori” är vad som kännetecknas av den induktiva ansatsen, som har empiri som 

utgångspunkt. Data som samlas in från verkligheten ämna bilda nya teorier eller begrepp.15 

 

Uppsatsen har en deduktiv ansats då uppsatsskribenten först studerar teorier för att sedan 

samlar in data. Denna ansats är lämplig att tillämpas med den anledningen att syftet med 

uppsatsen är att studera verkligheten, det vill säga Vero Moda, utifrån givna teorier.  

 

2.1.2 Positivism och hermeneutik  

Positivism som vetenskapsteoretiskt perspektiv har som syftet att förklara verkligheten genom 

empiriska bevis. Det finns vissa grundläggande premisser; ”I den sociala världen finns det 

mönster och regelmässigheter, orsak och verkan”. Verkligheten skapas inte, utan upptäcks av 

forskare. Teorier och förklaringar blir mer trovärdiga med empirisk observation. Lämpliga 

tekniker och redskap används för att ”mäta det som finns, utan att påverkar, stör, ändrar eller 

                                                
14 Johannessen, A & Tufte, s. 35 
15 Ibid  
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tolkar det som mäts”. Forskaren ska ha en objektiv syn samt vara opartisk till det som 

undersöks.16   

 

Hermeneutiken har som syftet att tolkar den sociala världen. Eftersom människans 

uppfattningar om världen ständigt förändrar, betonar hermeneutiken betydelsen av att tolka 

människors beteende. Man ska förstå människan.17   

 

Med den anledningen att denna uppsats är en fallstudie och har som syftet att tolka samt 

förklara hur Vero Moda har agerat för sin framgång på den svenska marknaden samt varför 

det visas sig vara ett framgångsrikt agerande, är endast det hermeneutiska synsättet relevant 

för denna studie.       

 

2.2 Undersökningsmetod 

I denna uppsats kommer intervjuer vara huvudundersökningsmetod. Intervjun bestående av 

41 frågor med utgångspunkt från teorier kommer att riktas mot marknadschefen på Vero 

Moda. Även information från företagets hemsida kommer att användas för att få fram 

empirin. 

 

2.2.1 Kvalitativ och kvantitativ ansats 

Ord och bilder som analysenhet kan förknippas med den kvalitativa undersökningen18. Den 

kvalitativa ansatsen kännetecknas av ett samspel mellan två personer, exempelvis genom en 

intervju mellan intervjuaren och informanten. Kvalitativa data kan även samlas in genom 

deltagande observationer.19 ”I kvalitativa ansatser arbetar man med kvalitativa eller mjuka 

data.” Mjuka data kan vara i form av bilder och ljud.20 
                                                
16 Denscombe M, (2004), s.24-26 
17 Hartman, J, (2004), , s. 105-107 
18 Denscombe (2006), s. 320   
19 Johannessen, Asbjørn. Tufte, Per Arne (2003), s. 68 
20 Ibid. s.69-70 
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Den kvantitativa ansatsen kännetecknas av att undersökningen utgår ifrån en 

enkätundersökning med förstrukturerade frågor. Fördelen med ett kvantitativt frågeformulär 

är att respondenterna besvarar samma frågor, vilket underlättar generaliseringen. Nackdelen 

med denna ansats är att det kan uppstå bortfall.21 

 

Denna uppsats kommer enbart att bestå av kvalitativ data i form av intervjuer med 

marknadschef på Vero Moda. Den kvalitativa ansatsen lämpar sig för uppsatsen i och med att 

uppsatsskribent vill få fram en mer detaljerad information om Vero Modas framgångsrik 

etablering på den svenska marknaden samt de kulturella faktorerna som kan ha haft påverkan 

på Vero Modas etablering. Detta är endast möjligt att uppnå med en kvalitativ 

undersökningsmetod.  

 

2.3 Population och urval 

Populationen för denna uppsats är alla utländska klädföretag som har valt att etablera sig på 

den svenska marknaden. Eftersom populationen är för omfattande har ett bekvämhetsurval 

gjorts som endast inkluderat Vero Moda. Anledningen till valet av Vero Moda som 

studieobjekt är att företaget har etablerat sig framgångsrikt i trettiotal länder över världen. 

Trots att flera länder har stora skillnader i kulturen jämfört med moderlandet Danmark har 

Vero Moda lyckats hantera kulturkrocken som är vanligt förekommande för utländska 

företagsetableringar på främmande marknader.   

 

2.4 Validitet 

”Validitet handlar om i vilken utsträckning forskningsdata och metoderna för att erhålla data 

anses exakta, riktiga och träffsäkra”22. Det finns tre former av validitet; begreppsvaliditet, 

                                                
21 Ibid. s.67, 150 
22 Denscombe (2006), s. 425 
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intern validitet och yttre validitet. Begreppsvaliditet som mätningsfenomen betraktar om data 

som samlas in kan ge svar på det generella fenomenet. Det ska finnas en koppling mellan 

dessa två begrepp. 23  Intern validitet ska påvisa ett möjligt orsakssamband mellan två 

variabler. Hög intern validitet innebär ett påvisat samband mellan två variabler.24 Yttre 

validitet behandlar generaliserbarheten, det vill säga om urval är representativ för 

populationen eller om undersökningsresultatet kan överföras ”till andra områden och 

situationer, i tid och rum”.25  

 

Enligt uppsatsskribenten är uppsatsens validitet relativt hög i och med att den insamlade data 

är relevanta för att kunna besvara problemformuleringen. Den yttre validiteten är ganska låg 

då studien endast omfattar ett utländskt företag. Men eftersom uppsatsen är en fallstudie och 

som karaktäriseras av specificering på just ett enda undersökningsobjekt är 

generaliserbarheten inte det viktigaste som man strävar efter i fallstudie. Anledningen till att 

studien endast inkluderar ett företag är att uppsatsskribent har svårt att få fler respondenter, 

det vill säga företag, att delta i studien. Sammanlagt har 10 företag kontaktats via mail. De 

övriga nio företagen svarade att de inte hade tid eller inte var villiga att delta i 

undersökningen.  

 

2.5 Reliabilitet 

Reliabilitet ska ge svar på ”hur tillförlitlig data är”26. Det finns två tillvägagångssätt att testa 

reliabiliteten i insamlat data; ”Test-retest-reliabilitet”, ”inter-rater-reliabilitet”. En hög 

reliabilitet innebär att man får samma resultat vid upprepande undersökningar på olika 

grupper samt att olika forskare får samma resultat vid undersökning av samma fenomen.27  

 

                                                
23 Johannessen, Asbjørn. Tufte, Per Arne (2003), s. 47-48 
24 Ibid. s. 192 
25 Ibid. s.240, 268 
26 Ibid. S. 28 
27 Ibid. S. 28-29 
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Enligt uppsatsskribent är uppsatsens reliabilitet ganska hög i och med att fallstudien endast 

inkluderar ett studieobjekt och uppsatsskribent kan gå på djupet och samla in en omfattande 

och specificerad data om Vero Moda.    

 

2.6 Generaliserbarhet 

Generaliserbarhet innebär i vilken grad ett resultat från en studie kan tillämpas på liknande 

studier.28  

 

Eftersom en fallstudie har fokus på det speciella än det generella blir generaliserbarheten för 

denna uppsats irrelevant. Generaliserbarhet söks med andra ord inte i en fallstudie med den 

anledningen att varje resultat från en fallstudie är unikt och har svårt att överföra till andra 

studier.   

 

2.7 Metodkritik  

Uppsatsen hade marknadschef på Vero Moda som en enda informant. Detta kunde leda till att 

vissa intervjufrågor besvarades ur hennes perspektiv. Exempelvis frågor som inte behandlade 

marknadsföring och etablering kan ha uppfattats på olika sätt beroende på var i hierarkisk led 

man befinner sig. Intervjun med marknadschefen genomfördes via E-mail, vilket kunde leda 

till att informationen inte blev lika utvecklade som vid en personlig intervju. Det fanns ingen 

möjlighet till en personlig intervju med marknadschefen på Vero Moda. Därför har 

uppsatsskribenten valt att skicka över intervjufrågorna.  

 

                                                
28 Denscombe (2006), s. 68-69 
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2.8 Källkritik 

Källkritik innebär att författarna kritiskt granskar sitt datainsamlande och källor som används 

i studien. Om en källa anses vara ohållbar ska denna inte tas med.  

 

Vid beskrivning av bakgrund har böcker och Internet hemsidor använts som främsta källor. 

Böckerna är pålitliga då dessa är skrivna av erkända författare och de två hemsidorna, 

Eu-upplysning samt tillväxtanalys, är två hemsidor som oftast används vid framtagning av 

statistik samt fakta om Europeiska Unionen. Böckerna som använts till teorikapitlet är skrivna 

av erkända författare inom studieområdet. Empirisk primärdata består av intervju med 

marknadschefen på Vero Moda. Intervjun skedde via E-mail och nackdelen med detta kan 

vara att intervjun inte blir lika utvecklande som vid en personlig intervju.  
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3. Teori 

                                                                             

Kapitlet börjar med teoretisk argumentation följd av teoretiskt perspektiv. Sedan presenteras 

alla relevanta teorier i teoretisk utgångspunkt. Avslutningsvis kommer teoretisk syntes samt 

referensramen att tas upp.  

                                                                                    

 

3.1 Teoretisk argumentation  

Uppsatsens problemformulering lyder: Vilka faktorer var viktiga för att den danska 

klädkedjan Vero Moda skulle nå framgång när de etablerade sig i Sverige? För att kunna 

besvara problemformuleringen kommer uppsatsens huvudfokus att ligga på utvärdering och 

analysering av olika kulturdimensioner. För att kunna mäta företagets framgång i Sverige 

kommer uppsatsskribent att titta närmare på omsättning och även personalomsättning för att 

se hur det nya företaget hantera de nya förhållandena samt om de går med vinst eller förlust 

med sin verksamhet i Sverige.  

 

Uppsatsen har ett företagsperspektiv med fokus på den interna organisationen det vill säga hur 

företaget hanterar de nya förhållandena internt innan de går ut externt för att kunna nå ut till 

de nya kunderna.   

 

3.2 Teoretiskt perspektiv 

Relationsmarknadsföring är det nya marknadsföringssynsättet som har uppkommit under de 

senare åren29. Detta perspektiv grundar sig på att värdet för kunden skapas genom samverkan 

mellan olika aktörer. Kunden betraktas som ett subjekt vid denna värdeskapande process. 

                                                
29 Grönroos, C, (1997),. 322-339  
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Företaget är i behov av information och kunskap från kunden för att kunna möjliggöra ett 

utbyte. Genom en interaktion och samverkan mellan säljare och köpare skapas en god relation 

mellan dessa två aktörer, vilket bli lönsamt för företaget då dessa kunder blir återkommande. 

30 

 

Transaktionsmarknadsföring är det traditionella marknadsföringssynsättet som grundar sig på 

att byta ut färdigtillverkade produkter mot pengar. Begreppet massproduktion är nära 

förknippad med transaktionsmarknadsföringssynsättet. Marknadföringsmixen används som en 

strategi vid marknadsföring där priset är en avgörande faktor. Genom att producera en 

billigare vara kan företaget locka till sig kunder och vinna marknadsandelar gentemot sina 

konkurrenter. Kunden ses, till skillnad ifrån relationsmarknadsföringsperspektivet, som ett 

objekt. Denne är inte med i värdeskapande, utan befinner sig sist i den värdedistribuerande 

kedjan.31 

 

Relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring är relevant för uppsatsen i och 

med att det är intressant att undersöka om Vero Modas framgång vid etablering i Sverige 

berodde på om företaget tillämpade en relationsmarknadsföring eller en 

transaktionsmarknadsföring. Om Vero Moda har transaktionsmarknadsföring som perspektiv 

strävar de efter att få en kännedom om vad kunderna för tillfälligt önskar. Det förekommer 

ingen relation med kunderna, utan Vero Moda lägger fokus på hur de bäst kan konkurrera ut 

eller med konkurrenterna och står emot konkurrensen på den nya marknaden. 

Marknadsföringsmixen bestående av de fyra p: na kan användas som ett konkurrensmedel vid 

transaktionsmarknadsföring. Vero Moda strävar då efter att erbjuda sina kunder en prisvärd 

produkt. Om Vero Moda däremot tillämpar relationsmarknadsföring inleds företaget med att 

studera kundernas behov och sedan skapar en unik produkt. Kunderna bekräftar detta 

speciella värde genom användning av produkten.  

 

                                                
30 Grönroos, Christian, (2008), s. 40 
31 Ibid. s. 40-41 
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3.3 Teoretisk utgångspunkt 

De relevanta teorierna som kan ge svar på problemformuleringen kommer att presenteras.  

 

3.3.1 Etableringsstrategi 

För ett utländskt företag som vill ta sig in på den svenska marknaden måste det ha klara 

etableringsstrategier. Nedan kommer två relevanta teorier att presenteras.  

 

 

3.3.1.1 Competitive forces  

Enligt Porter finns det en uppsättning krafter som bestämmer den långsiktiga attraktiviteten 

hos en marknad eller ett marknadssegment.  

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1 Five forces determining segment structural attractiveness. Källa: Porter et al (2009), s.304 
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Porter beskriver även hot som kommer från olika håll: 

 

1. Hot från segment rivalitet: Konkurrens uppstår endast om ett segment är stigande och 

ostabil. Konkurrenter ska inte ha starka positioner eller vara aggressiva. Hög ”exit 

barriers” medför en hög kostnad för ett företag som vill överge ett segment. 32 

2. Hot från nyetableringar: Beroende på om exit- och entry barriers är låga eller höga har 

de nyetableranden olika förutsättningar. Avkastning och risk är också olika höga.33 

 

Low (Exit Barriers)             High (Exit Barriers) 

 

Low (Entry barriers) 
 
 
 
 
 
High (Entry barriers) 

 

Figur 3.2 Hög och låg barriärer  

 

3. Hot från substitut: Pris och vinst bestäms av produktsubstitut. Digital musik har 

exempelvis förorsakat minskning av CD-skivor försäljningar. 34  

4. Hot från kunden: Ett segment är oattraktivt om kunden har stor makt. Kunden kan 

exempelvis begära en produkt till lägre pris eller en ny produkt som innebär en ökad 

kostnad för företaget. För att kunna skydda företag ifrån en konkurs väljer säljare de 

kunder som är lojala och inte priskänsliga.35 

5. Hot från leverantör: Leverantör har makt att höja priset för leveranser till företaget, eller 

leverera en produkt till försämrad kvalitet. Leverantör besitter hög makt då det inte finns 

många andra konkurrerade aktörer, då leverantörens produkt är en viktig input för 

                                                
32 Kotler, P et al, (2009), s. 304 
33 Ibid. s. 304-305 
34 Kotler, P et al, (2009), s.305 
35 Ibid. s. 305 
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företaget. Eftersom kostnader för byten av leverantör är höga väljer de flesta företag att 

bygga upp en win-win-relation med sin/sina leverantörer.36  

 

Relevansen för Porters konkurrenskrafter återfinns i att studera hur Vero Moda har valt att 

bemöta de olika hoten som kan uppstå på den svenska marknaden för att sedan ska kunna bli 

framgångsrik och nå en lyckad etablering. 

 

3.3.1.2 Marknadsföringsmix 

Marknadsföringsmixen är en uppsättning konkurrensmedel som marknadsförare använde sig 

av för att nå en stark konkurrenskraft gentemot sina konkurrenter. Neil Boden som är 

marknadsföringsmixens fader formulerade en lista över tolv variabler som ska ge vägledning 

vid marknadsföring. 4P-modellen är beteckningen som används i nuläget för att sammanfatta 

de fyra traditionella kategorierna; produkt, pris, plats samt påverkan. 37  I takt med 

relationsmarknadsförings utveckling har 4P-modellen utökat till att omfatta 7P; People, 

process och physical evidence38. Det finns vissa brister med marknadsföringsmixen. Den är 

en intern fokuserad modell där hantering av marknadsföringsmixens variabler är av större 

betydelse än att ”förstå kundernas dagliga aktiviteter och processer.” 39 

Marknadsföringsmixen är en lämplig strategi vid marknadsföring av färdigförpackade samt 

standardiserade konsumtionsvaror.40  

 

Relevansen för marknadsföringsmixen återfinns i att strategin är viktig för ett företags 

framgång på en främmande marknad. Eftersom konkurrensen på den svenska marknaden 

ökar blir det därför intressant att studera hur Vero Moda har valt att tillämpa strategin på det 

mest effektivaste sättet. Variabler så som pris och påverkan är viktiga vid en lyckad 

                                                
36 Ibid. s.305 
37 Grönroos, C, (2008), s. 262 
38 Kotler, P et al, (2009), s. 17 
39 Grönroos, C, (2008), s. 262 
40 Ibid. s. 262 
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etablering. Beroende på marknaden och kundens behov kommer Vero Moda att tillämpa 

dessa variabler på olika sätt. 

 

3.3.2 Internationaliseringsstrategi 

Enligt Johanson finns det tre internationaliseringsstrategier; marknadsförare, kundföljare samt 

följa John.41 

 

1. Marknadsförare  

Strategin som syftar till att företagen försöker etablera sig på en främmande marknad som de 

saknar kunskaper om. I detta fall söker företagen efter samarbete inom ett nätverk. För att 

reducera risken vid en utländsk etablering väljer företagen som saknar internationella 

erfarenheter att göra en omfattande marknadsundersökning om den nya marknaden innan den 

faktiska etableringen sker.42  

 

Företagsledningens bedömningar om det egna företagets kunskaper, kapacitet samt uthållighet 

är utgångspunkt för de företagen som tillämpar marknadsförarestrategin. Denna strategi är en 

långvarig och kostsam process på grund av företagsledningens missbedömningar om den nya 

marknaden.43 

 

2. Kundföljare 

Företagen som tillämpar denna strategi har redan innan etableringen internationella 

erfarenheter och kunskaper som de fick genom samarbete med utländska aktörer och kunder. 

Företagen ingår i ett nätverk med utländska aktörer. I och med att företagen redan besitter den 

information och erfarenhetsbaserat kunskap som behövs vid utländska etableringar behöver 

                                                
41 Johanson, J, (2002) s. 96 
42 Ibid. s. 97 
43 Ibid 
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företagen inte göra en omfattande marknadsundersökning innan de trädde in på en utländsk 

marknad.44  

 

3. Följa John    

Denna strategi tillämpas av företagen som redan har etablerat sig i internationella nätverk och 

besitter de erfarenhetsbaserat kunskaperna. ”Följa John strategin innebär att företagen imiterar 

varandra.” Företag följer efter varandra vid utlandsetableringar. Fördelen med Följa 

John-strategin är minskade kostnader till förmån av stordriftfördelar.45    

 

Internationaliseringsstrategier är relevant för uppsatsen i och med att Vero Moda beroende 

på deras kunskap om internationella marknader samt hur den egna organisationsstrukturen 

ser ut kan väljer mellan olika internationaliseringsstrategier vid etablering på utländska 

marknader.  

 

3.3.3 Mål- och processtyrning  

Normann nämner i sin bok skapande företagsledning två planeringsfilosofer. Den ena kallas 

för målstyrning och den andra kallas för processtyrning.  

 

Målstyrning 

I målstyrning formulerar beslutsfattare ett mål som han vill uppnå i framtiden. Sedan 

utvärderas alternativa medel för att kunna uppnå målet. Beslutsfattaren väljer den bästa 

lämpade medel för måluppfyllelse. Om det saknas satisfierade medel kommer hela processen 

att starta från noll. Nackdelen med målstyrning är att företag är beroende av en 

framtidsplanering. Målstyrning passar bäst i kända planeringsmiljöer. Målstyrning kan 

förknippas med transaktionsmarknadsföring och låginvolvering. Målstyrning förekommer i 

hierarkiska organisationer, där ledningen tar ett beslut som ska följas av de övriga anställda.46   

                                                
44 Ibid. s. 99-100 
45 Johanson, J, (2002), s.100 
46 Normann, R, (1975), s. 66-69 
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Processtyrning  

Till skillnad från målstyrning formuleras inget klart mål, utan ”man formulerar en vision av 

ett framtida tillstånd”. Det finns inget klart första steg i processen, utan man formulerar flera 

alternativa första steg för att sedan analysera och utvärdera vilket är den bäst lämpade för 

företaget. Olika processteg kan skapas eller förändras beroende på företagets nuvarande 

kunskapsläge samt vision. Processtyrning passar i okända och turbulenta planeringsmiljöer, 

där flexibilitet och förmåga till nyskapande är önskvärda faktorer. Processtyrning 

kännetecknas av decentralisering i organisationer, där alla led samarbetar för att nå ett positivt 

resultat.47  

 

Mål- och processtyrning är relevant för uppsatsen då beslut som tas inom organisationen kan 

påverka val av strategi och etableringsform vid utlandsetablering. Det är då intressant att 

studera vilken av dessa två planeringsfilosofer som Vero Moda har valt samt om valet har lett 

till Vero Modas framgång på den svenska marknaden.  

 

3.3.4 Hofstede´s fem kulturdimensioner 

För att kunna förstå skillnaderna i kultur mellan olika nationer genomförde Hofstede en studie 

på IBM-anställda i 72 olika länder. För att kunna analysera svaren använde Hofstede fyra 

olika dimensioner; maktdistans, individualism och kollektivism, maskulinitet och femininitet 

och osäkerhetsundvikande.48 Den femte dimensionen uppkom vid en senare studie och 

Hofstede kallade den för ”långsiktig och kortsiktig inriktning”49  

 

1. Maktdistans är en dimension som behandlar fråga om jämlikheter50. För att kunna 

beräkna maktdistansindex ställdes frågor som t ex om de anställda är rädda att uttrycka 

sina idéer eller tankar som motstrider chefens. Länder som får hög maktdistans poäng 

                                                
47 Ibid. 
48 Ibid. s. 245 
49 Hofstede, G, (2005) s. 44 
50 Ibid. s. 56 
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präglas av en hierarkisk organisation. Sverige har endast 31 maktdistanspoäng vilket tyder 

på en jämlikhet i både samhället och organisationen.51 

2. Individualism och kollektivism avser om individen sätter det egna intresset i centrum eller 

agerar tillsammans med övriga medlemmarna. Enligt Hofstede lever majoriteten av 

världens befolkning i ett kollektivt samhälle. Sverige hamnar högt på 

individualismindexet, vilket tyder på att svenskar lever i ett individualistiskt samhälle.52 

3. Maskulinitet och femininitet syftar till att ge förklaring på skillnader mellan feminina och 

maskulina samhällen. Feminint samhälle kännetecknas av betoning på livskvalité och 

relationer. Maskulint samhälle kännetecknas av en hård konkurrens där materiella 

framgång sätts som huvudfokus. Sverige har det mest feminina samhället av alla länder.53   

4. Osäkerhetsundvikande handlar om hur de anställda hanterar osäkerhet och stress54. Starkt 

osäkerhetsundvikande kännetecknas av en oro för nya uppfinningar och produkter samt att 

anställda alltid jobbar hårt. Svagt osäkerhetsundvikande kännetecknas av intressen för nya 

uppfinningar och anställda endast ”jobbar hårt när det behövs”.55 

5. Långsiktig och kortsiktig inriktning betyder ”långsiktig inriktning står för att främja 

dygder inriktade på framtida lösningar, i synnerhet uthållighet och sparsamhet. Dess 

motsatta pol, kortsiktig inriktning, står för att främja dygder som har med det som varit 

och det nuvarande att göra, i synnerhet respekt för traditioner, att bevara ”ansikte” och att 

uppfylla sociala skyldigheter.”56 

 

Tabell över Danmark och Sveriges poäng   

Minimum indexpoäng är 0 och maximum 100. 0= liten maktdistans, kollektivism, femininitet, 

låg osäkerhetsundvikande samt kortsiktig inriktning. 100= stor maktindex, individualism, 

maskulinitet, stark osäkerhetsundvikande samt långsiktig inriktning. 

                                                
51 Ibid. s. 54-59 
52 Ibid. s. 88-91 
53 Ibid. s. 132-134 
54 Ibid. s. 180 
55 Hofstede, G, (2005), s. 198, 205 
56 Ibid. S. 226 
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Land PDI IDV MAS OSÄKERHET LTO 

Sverige 31 71 5 29 33 

Danmark 18 74 16 23 46 

Källa: Hofstede, G (2005) 

Figur 3.4 Sammanställning av antal poäng inom maktdistans, femininitet, individualism, osäkerhetsundvikande 

samt lång och kortsiktig inriktning för Sverige, Danmark enligt Hofstede´s jämförelse mellan 75 länder.   

 

Relevansen för Hofstede´s kulturdimensioner återfinns i att analysera i fall om länder som 

hamnar långt ifrån Sverige på de olika indexen har svårare att nå en lyckad etablering eller 

har svårare att hantera de nya förhållandena. Danmark som ligger psykiskt nära Sverige har 

en väldigt lik den kultur som Sveriges. Skulle detta vara anledningen till Vero Modas 

framgång på den svenska marknaden?  

 

3.3.5 Involveringsteori 

Problemigenkännande, informationssökande, utvärdering av alternativ, inköpsbeslut och 

efterköpsbeteende är fem viktiga steg som en konsument går igenom vid en köpbeslutsprocess. 

Konsumenten börjar söka information om en produkt efter att ha identifierat behov av en ny 

produkt. Konsumenten utvärderar produkten efter informationssökning och bedömer därefter 

risken för de olika alternativen. När konsumenten har noggrant utvärderat alla alternativ gör 

de ett inköp. Det sista steget i köpbeslutsprocessen innebär att konsuments upplevelse av 

produkten analyseras. Är kunden nöjd med beslutet eller känner han att det fanns ett bättre 

alternativ i efterhand?57 

 

Dessa fem steg kan variera beroende på upplevd risk och konsumentens involveringsgrad58. 

Det finns höginvolverade och låginvolverade kunder. Höginvolverade kunder söker aktivt 

efter information om en produkt för att kunna minimera risken vid köp av en produkt. 

Konsumenten värdesätter varumärket och produkten ska bekräfta personligheten/livsstil. De 

                                                
57 Fill, Chris, (2000), s. 96-97 
58 Ibid, s. 100 
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är lojala mot varumärket och är återkommande kund för företaget. Låginvolverade kunder är 

inte i behov av mycket information då köpet omfattar lite risk. Priset är en avgörande och 

viktig variabel för låginvolverade kunder. Kunderna är inte lojala mot varumärket och 

varumärke ambivalens är därmed hög.59 

 

Involveringsteorin är relevant för uppsats i och med vikten med att analysera om Vero Moda 

har satsat på låg- eller höginvolverade produkter för sin framgång på den svenska 

marknaden. Om Vero Moda fokuserar på de höginvolverade kunderna ska de koncentrera sig 

på att skapa en unik produkt. På grund av den ökade konkurrensen måste Vero Moda 

använda sig av rätt strategi för sin konkurrenskraft och överlevnad. Massproduktion med 

låga priser fångar upp de låginvolverade och icke lojala kunder, och genom att erbjuda 

speciella produkter lockar företaget till sig de höginvolverade och lojala kunderna. Även de 

anställdas involvering är viktig för Vero Modas framgång. Genom att involvera anställda blir 

de mer motiverade att engagera sig och tillsammans kan de nå ett gemensamt uppsatt mål för 

Vero Moda. 

 

3.4 Teoretisk syntes 

Uppsatsens problemformulering lyder: Vilka faktorer var viktiga för att den danska 

klädkedjan Vero Moda skulle nå framgång när de etablerade sig i Sverige? Teoretisk syntes 

ska kunna besvara problemformuleringen. 

 

För att kunna nå en lyckad etablering på den svenska marknaden gäller det i synnerhet att 

identifiera konkurrenter på samma marknad. Därefter ska den egna organisationens samt 

konkurrenternas styrka och svagheter att utvärderas. För att kunna bli framgångsrik och nå en 

lyckad etablering måste det utländska företaget kunna möta olika hot som kan uppstå på den 

svenska marknaden. Beroende på den nya marknaden och de nya kunderna ska företaget 

tillämpa marknadsföringsmixen på olika sätt. Om en marknad består av låginvolverade 
                                                
59 Fill, Chris, (2000), s.103-106 
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kunder ska företaget producera låginvolverade produkter och marknadsföra sig genom 

masskommunikation som till exempel reklam. Kunderna är då priskänsliga och bryr sig inte 

om ett mervärde. Företag lyckas bättre genom att tillämpa transaktionsmarknadsföring som 

marknadsföringsstrategi.  

 

Företag som har relationsmarknadsföring som marknadsföringsstrategi har höginvolverade 

produkter som är avsedda för höginvolverade och icke priskänsliga kunder. Företag utvecklar 

samt förbättrar sina produkter genom att ha en långvarig relation med sina kunder och 

anpassar sina produkter efter deras behov samt önskemål.    

 

För att ett utländskt företag ska kunna ta sig in på den svenska marknaden och behålla sina 

positioner måste det kunna anpassa sig efter den nya kulturen och nya förhållandena på den 

nya marknaden. Företag som har ett långt psykiskt avstånd till Sverige har svårare att förstå 

exempelvis den svenska kulturen, språket och politiskt system. Dessa företag har svårare att 

nå en lyckad etablering än de företag med kort psykiskt avstånd, som exempelvis Danmark.  

 

Företagen som inte är etablerade i ett nätverk och som samtidigt saknar kunskap och 

erfarenhet om internationella marknader bör välja marknadssökare som 

internationaliseringsstrategi. Även företag som redan är etablerade i ett nätverk och har 

begränsat med internationella kunskaper bör använda sig av nätverk vid sin utlandsetablering. 

Dessa företag har då kundföljare som internationaliseringsstrategi. De företag som väljer 

dessa två strategier har inte så stora hemmamarknader och kan då inte dra nytta av 

stordriftsfördelar. Genom att etablera sig via nätverk kan dessa företag få bättre internationella 

kunskaper och erfarenheter samt bygga upp sin konkurrenskraft. Marknaden präglas av 

höginvolverade produkter i och med att företagen vill skapa en relation med de fåtal kunder 

som befinner sig på marknaden.  

 

Företagen som har en stor hemmarknad har Följa John som internationaliseringsstrategi. 

Dessa företag har goda internationella kunskaper och kan bidra med hög konkurrenskraft 

gentemot sina konkurrenter. Marknaden präglas av låginvolverade produkter då 
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marknadsföring karaktäriseras av massproduktion och envägskommunikation mellan 

tillverkare och konsument. 

 

3.5 Syntetisk modell 

 

 

Enligt Hofstede´s fem kulturdimensioner har företag med ett kort psykiskt avstånd till Sverige 

med likheter i språk, kultur och politiskt system lättare att hantera den nya och främmande 

kulturen. Dessa företag har samma organisatoriska struktur som i hemlandet. De företag som 

exempelvis har processtyrning som planeringsfilosof i hemlandet anses ha densamma som i 

Sverige. Dessa företag har en hög maktdistans samt en platt organisation med gemensamt 

beslutsfattande.  

 

De företag vars hemland har ett längre psykiskt avstånd till Sverige måste genomföra en 

förändring i organisations struktur. Detta på grund av att svenska anställda är vana att arbeta 

på ett sätt som är främmande för det utländska moderbolaget. För att kunna nå en 

framgångsrik etablering måste de anställda känna sig engagerade i sitt arbete samt trivas på 

den nya arbetsplatsen.  

Kort psykiskt avstånd 

Kulturanpassning 

Likheter i språk, kultur 
och politiskt system 

Förändring i 
organisationens struktur 

Hofstede´s fem 
kultur- 

dimensioner 

Intern anpassning 
 

Målstyrning 

Processtyrning 

Hierarkisk 
organisation 

Platt organisation 

Centralt 
beslutsfattande 

Gemensamt 
beslutsfattande 
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För att kunna bemöta hoten på bästa sätt måste företaget forma en konkurrenskraftig 

etableringsstrategi. Sett ur ett transaktionsmarknadsföringsperspektiv blir 

marknadsföringsmixen den bäst lämpad etableringsstrategi. Följa John är den bäst lämpad 

internationaliseringsstrategi för företaget. Företag som ursprungligen kommer från ett land 

med ett kort psykiskt avstånd med likheter i språk, kultur och politiskt system till Sverige har 

lättare att hantera den nya kulturen och har låginvolverade kunder samt produkter. De företag 

vars moderland har ett långt psykiskt avstånd till Sverige och som måste ändra sitt koncept 

eller marknadsföring för att kunna anpassa sig till den nya kulturen har då en anpassad 

butiksinredning, anpassade produkter för svenska marknaden samt anpassade 

marknadsföringsstrategier.  

 

Det är därför intressant att undersöka om Vero Moda har anpassat sig vid etablering i 

Sverige eller om Vero Moda har behållit samma koncept samt organisations struktur från 

moderlandet Danmark och ändå nått en lyckad etablering?    

 

Sammanfattning av syntetisk modell 

De företag som har kort psykiskt avstånd till Sverige har en låg anpassad butiksinredning, 

låga anpassade produkter samt låga anpassade marknadsföringsstrategier. Även 

organisationens struktur är densamma som i moderlandet. Dessa företag har då 

Hot från 
andra aktörer 

Marknadsföringsmix 

Interaktion och relation 
 

Höginvolverade 
kunder och produkter 

RM 

Anpassad 
butiksinredning 

Anpassad produkt 
efter svenska kunder 

Anpassade 
marknadsföringsstrategier 

Extern anpassning 

Följa John 

TM 

Låginvolverade kunder 
och produkter 

Marknadsförare 
samt kundföljare 

RM 
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marknadsföringsmixen som konkurrenskraftig etableringsstrategi samt Följa John som 

internationaliseringsstrategi. Företaget har låginvolverade produkter som marknadsföras via 

transaktionsmarknadsföring.  

 

De företag som har ett långt psykiskt avstånd till Sverige måste anpassa sig till den svenska 

kulturen och har då en anpassad butiksinredning, anpassade produkter efter svenska kunders 

behov samt anpassade marknadsföringsstrategier. Det förekommer även förändring i den 

organisatoriska strukturen. Dessa länder har höginvolverade produkter som marknadsföras via 

relationsmarknadsföring.  

 

3.6 Teoretisk referensram  

Faktor Variabel 

Etableringsstrategi 

 

 

 

 

 
 

Internationaliseringsstrategi  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

För att göra en bedömning av vilken av de tre 
internationaliseringsstrategierna som passar 
bäst för företaget kommer följande begrepp att 
studeras; nätverk, internationella kunskaper 
och erfarenheter samt konkurrenskraft. Om 
företaget är etablerat i ett internationellt 
nätverk och därmed har internationella 
erfarenheter anses det vara konkurrenskraftigt 
och har följa John som strategi. Företagen som 
har de andra två strategierna är inte 
konkurrenskraftiga. Marknadsförare är inte 
etablerat i nätverk och har inte internationella 
erfarenheter. Kundföljare är etablerat i 
utländskt nätverk och har begränsade 
internationella erfarenheterna.  

Marknadsföringsmixen med dess olika 
kategorier är huvudvariabler som kommer att 
studeras. Företag som har låginvolverade 
produkter har alla fyra p: na som huvudvariabel. 
För företag med höginvolverade produkter är 
relation samt interaktion med kunderna 
intressanta. 
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Beslutsfattande  

 

 

 

 

Involvering  

 

 

 

Kulturanpassning  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beroende om företag har en platt eller 
hierarkisk organisationsstruktur tas 
beslutsfattande på olika nivåer. Detta kan 
ibland leda till fel beslut. 

Om företag har en relation med sina kunder 
och låter dem involveras i processen anses 
företagen ha höginvolverade produkter med 
höginvolverade kunder som målgrupp.  

För att bedöma företagets kulturanpassning 
kommer huvudfokus att läggas på Hofstede´s 
kulturdimensioner för att kunna se Danmark 
ligger på de olika indexen. Detta för att kunna 
gör en bedömning av hur lätt Danmark kan 
anpassa sig efter den svenska kulturen. För att en 
slutgiltig bedömning av landets 
kulturanpassningsförmåga ska kunna göras 
kommer verksamhetens omsättning att vara en 
avgörande variabel.    
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4. Empiri  

                                                                              

I detta kapitel kommer först en företagspresentation av Vero Moda följd av 

sammanställningen av intervjun med marknadschefen. 

                                                                                                 

 

4.1 Företagsfakta 

Nedan kommer en övergripande företagsfakta att presenteras. 

 

Vero Moda 

Vero Moda är ett danskt varumärke som ingår i koncernen Bestseller och som utmärks av 

högkvalitativa modekläder för unga kvinnor till överkomliga priser. År 1987 grundades 

företaget av Troels Holch Polvlsen och Vero Moda har sedan dess blivit ett av Europas största 

och framgångsrikaste klädmärken med lyckosamma expansionen över hela världen. År 2009 

är Vero Moda etablerade i 45 länder och har 170 anställda på huvudkontoret i Brande. 

Företaget har en stark position på den skandinaviska marknaden som tillsammans med Kina, 

Tyskland samt Nederländerna har flest Vero Moda butiker.60  

 

4.2 Intervju med Jessica Clarin Lindberg 

Etablering i Sverige 

Etableringsprocessen börjar med att en etableringsavdelning ansvarar för att hitta nya lokaler i 

olika städer och sedan erbjuds rätt franchisepartner att öppna butiken. Vero Moda har funnits 

på den svenska marknaden sedan 1988 och det var ett ledningsbeslut från huvudkontoret i 

Danmark att etablera sig i Sverige. Sverige blev därmed ett av de första länderna för Vero 
                                                
60 http://www.veromoda.com/articles/history  
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Modas utlandsetableringar. I dagsläget finns varumärket i ett trettiotal länder där konceptet är 

indirekt detsamma, det vill säga att de inte ändrar koncept efter land. Bestseller ansåg att 

Sverige var en viktig marknad att finnas på 1987 och det var en stor fördel att etablera sig i 

Sverige eftersom Sverige ligger geografiskt nära Danmark.  

 

Etableringsstrategi 

Eftersom Vero Moda inte funnits i Sverige tidigare hade de inga kunder men har en potentiell 

kundgrupp. Företagets konkurrenter är alla kedjor som vänder sig till samma kundgrupp. 

Enligt Jessica Clarin Lindberg är det viktigt att erbjuda sina kunder en bra produkt till bra pris 

och deras styrka gentemot sina konkurrenter är deras varumärke och vad de kan erbjuda 

kunden här och nu. Man förnyar sig hela tiden och är nära sin målgrupp för att veta vad den 

önskar. Deras målgrupp är tjejer mellan 18 och 30 år men enligt marknadschefen har de en 

bredare kundgrupp än denna. Vero Moda positionerar sig på bra butiksläge, rätt produkt till 

rätt pris. Priset som sätts på produkterna beror på vilken kvalitet plagget är gjort av, hur stor 

order som lagts på plagget samt hur lång tid innan man lagt ordern hos leverantörerna. 

Marknadschefen menar att eftersom Vero Moda har funnits både i Sverige och också 

Danmark så många år att de har hunnit etablera sig starka på dessa båda marknader. Men hon 

menar också att de fortsätter att expandera på båda dessa marknader och i dagsläget är 

avgörandet om de ska etablera eller inte ett val om de hittar rätt lokal på rätt adress i de städer 

de önskar.   

 

Vero Moda är etablerat på ett trettiotal marknader och varumärket har hög brand awarness hos 

kunderna. Marknadschefen menar att de inte behöver lägger jättemycket pengar på ren 

marknadsföring utan butikerna är den främsta marknadskanal i alla länder. Därtill kan 

specifika länder köpa till media som passar landet. Jessica Clarin Lindberg har jobbat som PR 

och marknadsansvarig för Vero Moda i Sverige sedan 2005. När hon tillträdde hade ingen 

haft hennes roll tidigare utan allt sköttes tidigare från huvudkontoret i Danmark. När hon 

tillträdde blev det mer svensk fokuserad reklam och kanal val än tidigare.  
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Beslutsfattande 

Enligt Jessica Clarin Lindberg har de en platt organisation. Organisationsstrukturen är 

densamma i Sverige som i Danmark. Den stora skillnaden är att i Danmark finns 

huvudkontoret och alla nyckelpositioner, hela inköpsavdelningen samt alla designers vilket 

enligt Jessica Clarin Lindberg påverkar strukturen. Hon säger att de har danska och svenska 

chefer för Sverige i Danmark och på det svenska kontoret jobbar i dagsläget bara svenskar. 

Hon menar även att huvudkontoret i Danmark stort inflytande eftersom det är där allt startar 

och därifrån kommer mål och direktiv. Men hon förklarar att även om de får direktiv som ska 

följas på den svenska marknaden får dem utrymme att ta egna beslut. 

 

Jessica Clarin Lindberg säger att det är marketing teamet i Danmark som sätter ramarna för 

Vero Moda World wide. Butikerna i olika länder har indirekt samma inredning world wide. 

Skillnader kan förekomma beroende på hur länge butiken har funnits eller om det till exempel 

är en flagship store. Antal personal i butikerna beror på storleken på butik. 

 

Kulturanpassning 

Enligt Jessica Clarin Lindberg har Vero Moda inte samma marknadsföringsstrategi nu som i 

början av etableringen i Sverige. Anledningen är när Vero Moda kom till Sverige 1988 såg 

markanden annorlunda ut. Det var inte lika många inhemska som utländska aktörer på den 

svenska marknaden och marknadsföringsklimatet var helt annorlunda då mot nu. 

Internetannonsering fanns till exempelvis inte, vilket har påverkat deras sätt att kommunicera.  

 

Eftersom Vero Moda finns i många länder har de en internationell kollektion där färger och 

leveransperioder ändras beroende på land. Vad gäller koncept, marknadsföring är det indirekt 

lika för alla länder. Eftersom Vero Moda är ett internationellt varumärke och finns i över 

trettio länder är det indirekt samma kollektion som säljs i alla länder. Det som Vero Moda gör 

är att anpassa plagg efter säsong samt lägger färger som fungerar i Sverige. 
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Då Vero Moda är en väldigt platt organisation räknar företaget med idéer, tankar samt 

reflektioner kring det egna arbetet. Eftersom Vero Moda är ett sådant stort företag fungerar 

det inte om man agerar individuellt. Varje anställdes agerande får konsekvens i ledet 

någonstans. Olika arbetsgrupper har olika utmaningar och roller och där finns det utrymme 

för eget tänkande men målet är alltid för företaget och i dessa beslut krävs flera personer. 

Många personer som jobbar hos Bestseller är intresserade av mode och personalen som jobbar 

har ett eget driv för att nå gemensamt uppsatt mål för företaget. Personalen agerar både i nuet 

men samtidigt har ett framtidstänk då när det handlar om att utvecklas och om mode. ”Vi 

måste ligga steget före för att kunna ha kläder i rätt tid som kunden efterfrågar.”   

 

Involvering 

Jessica Clarin Lindberg menar att det är viktigt med att ha en långvarig relation med kunder 

och därför arbetar man mycket med kundklubb där de kan se hur ofta kunder handlar. Vero 

Moda jobbar med att erbjuda sina kunder ”Value for Money” och ”det går bra för oss så 

kunderna måste gilla det vi gör och står för.” Vero Moda strävar efter att en nära relation 

med sina kunder för att kunna veta deras önskemål och tillmötesgå kunder på bästa sätt. Det 

är även viktigt att ha en bra relation med sina leverantörer då det är de som ansvarar för 

produkterna som säljs i butikerna. För att kunna erbjuda sina kunder det senaste modet följer 

Vero Moda efter vad som händer på de internationella modescenerna runt om i världen, vad 

Mode rådet ser för kommande trender samt vad deras inköpare ser när de är ute på sina 

inspirationsresor samt tar hänsyn till försäljningsstatistik från butikerna.  

 

Bestseller Sverige resultaträkning och nyckeltal61 

 2010-07 2009-07 2008-07 

Nettoomsättning 900 650 877 701 875 060 

Personalomsättning 9897 10 089 10 417 

 

 

                                                
61 http://www.allabolag.se/5563067544/bokslut  
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5. Analys 

                                                                             

I detta kapitel kommer intervjun med marknadsföringschefen att analyseras 

                                                                             

 

 5.1 Analys av Vero Moda 

Etableringsstrategi 

Vero Moda positionerar sig på bra butikslägen, rätt produkt till rätt pris. ”Value for Money” 

är det som företaget strävar efter att erbjuda sina kunder. Vero Moda har innan etableringen 

inga kundgrupper i Sverige, men däremot en potentiell kundgrupp. Företaget jobbar inte så 

mycket med ren marknadsföring, utan butikerna är deras främsta marknadskanal i alla länder. 

Eftersom Vero Moda har en hög brand awarness är varumärket och vad de kan erbjuda här 

och nu företagets främsta styrka gentemot sina konkurrenter.  

 

Enligt uppsatsskribent arbetar Vero Moda mer med transaktionsmarknadsföring än 

relationsmarknadsföring. Detta på grund av att företaget har alla de fyra p:na i fokus vid 

marknadsföring av sina produkter.  

 

Internationaliseringsstrategi 

Eftersom Vero Moda ingår i Bestsellerkoncernen och har franchisepartners samt finns i 

många länder innehar Vero Moda de internationella kunskaperna som behövs för att nå en 

lyckad utlandsetablering. Vero Moda etablerade i Sverige efter ett ledningsbeslut från 

huvudkontoret. Eftersom Vero Moda är franchise ägda butiker, hjälper Bestseller och 

franchisepartners åt vid öppningarna. Eftersom Vero Moda ingår i Bestsellerkoncernen och 

har franchisepartners hade företaget goda marknadskunskaper innan etableringen på den 

svenska marknaden. De behövde heller inte hitta egna leverantörer eller andra 

samarbetspartner själva.  
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Vero Moda har, enligt uppsatsskribent, använt sig av Följa John som 

internationaliseringsstrategi vid etablering i Sverige.   

 

Beslutsfattande 

Vero Moda har en ganska platt organisation med svenska chefer på det svenska kontoret. 

Vero Moda får direktiv från Danmark som ska följas på den svenska marknaden, men får 

självklart utrymme att ta egna beslut. Det är marketingteamet i Danmark som sätter ramarna 

för Vero Moda World wide. 

 

Enligt uppsatsskribent jobbar Vero Moda med processtyrning och har en ganska platt 

organisation.  

 

Involvering 

Vero Moda strävar efter en långvarig relation med sina kunder och arbetar mycket med sin 

kundklubb där de ser hur ofta de handlar. En närrelation med sina kunder leder till att Vero 

Moda får ständigt med information om kundernas önskemål och kan tillmötesgår kunderna på 

bästa sätt.  

 

Enligt uppsatsskribent är Vero Modas produkter och kunder låginvolverade. 

 

Kulturanpassning 

Eftersom Vero Moda är ett internationellt varumärke, har de en indirekt samma kollektion. 

Det som Vero Moda gör är att anpassa plagg efter säsong samt lägger färger som fungerar i  

Sverige. Personalen är ganska motiverad att jobbar för att nå ett genensamt uppsatt mål för 

företaget. Intervjun om Hofstede´s fem kulturdimensioner överstämmer med det resultatet 

som Hofstede visar i sin studie. Bestseller Sverige har haft en ökat omsättning genom åren 

och en låg personalomsättning.  
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Enligt uppsatsskribent har Vero Moda lyckats med kulturanpassning, i och med att de har en 

ökad omsättning och en låg personalomsättning vilket tyder på att personalen trivs med sitt 

arbete. 
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6. Resultat 

                                                                              

I detta kapitel kommer uppsatsens resultat från analysen att redogöras. Uppsatsens syfte: 

Analysera och utvärdera kulturens påverkan på Vero Modas val av strategier kommer att 

besvaras i detta kapitel.  

                                                                                 

 

6.1 Resultat av Vero Moda 

Som det framgår i analysen har Vero Moda lyckats med kulturanpassning. En anledning till 

det är att Danmark ligger psykiskt nära Sverige och enligt Hofstede´s fem kulturdimensioner 

har Sverige och Danmark väldigt lika kulturer. Detta underlättar Vero Modas etablering då de 

inte behöver anpassa sig efter de nya förhållandena.  

 

Vero Moda fick en lättare etablering i Sverige i och med att Danmark och Sverige har snarlika 

kulturer. Vero Moda väljer de bästa lämpade strategierna efter nya marknadsförhållanden. När 

Vero Moda kom till Sverige 1988 fanns det inte lika många utländska aktörer och 

konkurrensen var ganska låg på den svenska marknaden. Detta har medfört att Vero Moda 

ändrat marknadsföringsstrategier samt deras sätt att kommunicera med sina kunder. 

Internetannonsering har exempelvis underlättat deras sätt att kommunicera.  

 

Sammanfattningsvis har kulturen inte haft en stor påverkan på Vero Modas val av strategier. 

Det har däremot marknadsförhållandena. Anledningen till att kulturen inte har haft stor 

påverkan är att de känner sig vanna med den svenska kulturen. De har då samma strategi som 

de har i Danmark och tillämpa det vid marknadsföring i Sverige och har lyckats nå en lyckad 

etablering.  
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7. Slutsats 

                                                                              

Uppsatsens problemformulering lyder: Vilka faktorer var viktiga för att den danska 

klädkedjan Vero Moda skulle nå framgång när de etablerade sig i Sverige? I detta kapitel 

kommer frågan att besvaras 

                                                                                

 

Konkurrensen på den svenska marknaden ökar och det nyetablerade företaget måste 

identifiera konkurrenter som kan hotar företaget ifrån att kunna nå en framgångsrik etablering. 

Det är då viktigt för ett företag som vill ta sig in på en ny marknad att forma ett 

konkurrenskraftigt konkurrensmedel samt producera en produkt som motsvarar efterfrågan på 

den svenska marknaden. Förutom att utforma ett konkurrenskraftigt konkurrensmedel måste 

företaget även göra en bedömning av den egna organisationen, om de innehar de 

internationella kunskaperna och erfarenheterna som krävs för att nå en framgångsrik utländsk 

etablering. Företaget kan då välja att etablera sig via nätverk eller etablera sig på egen hand, 

så som Vero Moda valt att göra.  

 

Efter att genomfört en noggrann planering samt valt de tänkbara lämpliga strategierna är nästa 

steg att ta sig in på en främmande marknad och kulturanpassning blir då en annan viktig 

faktor för att utländskt företag att nå en framgångsrik etablering i Sverige. För att kunna 

lyckas måste de förstå den svenska kulturen samt vad svenska kunder efterfrågar. De företag 

som har ett långt psykiskt avstånd ifrån Sverige har en helt annan kultur än Sverige och måste 

anpassa sig efter de nya förhållandena.  

 

Vero Moda kommer från ett land som har näst kortast psykiskt avstånd till Sverige. Danmark 

och Sverige har med andra ord snarlika kulturer, vilket ledde till att Vero Moda inte behövde 

anpassa sig till Sverige. Företaget har då enligt syntetisk modell en låg anpassad 

butiksinredning, låg anpassade produkter samt låg anpassade marknadsföringsstrategier. Även 
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organisationens struktur är densamma som i moderlandet. Dessa företag har då 

marknadsföringsmixen som konkurrenskraftig etableringsstrategi och har låginvolverade 

produkter som marknadsföras via transaktionsmarknadsföring. Om missmatch mellan två 

länder inte är så stor, kan det utländska företaget ha samma koncept, marknadsföring samt 

produkter som i hemlandet.  

 

Sammanfattningsvis är följande faktorer viktiga för Vero Moda att nå en lyckad etablering i 

Sverige; formar ett konkurrenskraftigt konkurrensmedel, väljer rätt etablerings- samt 

internationaliseringsstrategi. Eftersom Vero Moda inte behöver bemöta kulturkrocken som 

brukar förekomma för ett utländskt företag, behöver de ändå ha en produkt som passar i 

Sverige och som kan möta efterfrågan på den svenska marknaden.  
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8. Avslutande diskussioner 

Vero Moda har låginvolverade produkter i och med att de inte ändrar deras produkter efter 

land. Det enda som de ändrar är färgen och uppsatsskribenten tycker därför inte att Vero 

Moda har höginvolverade produkter bara på grund av att de ändrar färg efter land. 

Anledningen till att produkter är indirekt samma för alla länder kan vara att de har en 

internationell kollektion som passar i alla länder. Vero Moda strävar ändå efter att ha en 

långvarig och bra relation med sina kunder med sina kundklubbar. Detta behöver heller inte 

betyda att Vero Modas kunder är höginvolverade. Vero Modas kunder kanske valde 

kundklubbar för att de vill ha erbjudanden på företagets produkter. De är då priskänsliga och 

därmed låginvolverade. Att Vero Moda erbjuder ”Value for Money” kan även bekräfta detta. 

Uppsatsskribent tolkar detta som att erbjuda sina kunder det senaste modet till det billigaste 

priset.   

 

Det finns flera anledningar till varför Vero Moda väljer att satsa på låginvolverade produkter. 

För det första har Vero Moda tjejer från 18 till 30 år som sin huvudkundgrupp och 

uppsatsskribenten anser att kunder som befinner sig inom denna åldersgrupp har sämre 

ekonomisk situation jämfört med äldre kvinnor i och med att många inom huvudkundgruppen 

kan vara studerande eller jobbsökande. Dessa kunder kan vara priskänsliga och Vero Modas 

framgång på den svenska marknaden är då att de har mycket goda kunskaper om deras 

huvudkundgrupp .   

 

En annan anledning till att Vero Moda satsar på låginvolverade produkter är att modet 

ständigt förändrar och därför lönar det sig att satsa på mer prisvärda produkter. Detta blir då 

lönsamt för Vero Moda då de kan följa modetrenderna och ständigt utveckla och tillverka 

produkter efter vad som för stunden är inne.     

 

Vero Modas framgång på den svenska marknaden beror, enlig uppsatsskribenten, på att de har 

mycket goda kunskaper om kunderna och marknaden. Företaget har även skapat en trevlig 
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och trivsam arbetsmiljö för de anställda att de är engagerade och motiverade att uppnå ett 

gemensamt mål för företaget. Detta kan vara anledningen till att Vero Moda har en låg 

personalomsättning.    
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9. Kritisk granskning och förslag på vidare studier  

Att endast ha Vero Moda som studieobjekt kanske inte visar en rätt bild på kulturens 

påverkan på utländska företagsetableringar i Sverige. Danmark har ett kort psykiskt avstånd 

till Sverige och det är kanske därför som studien inte visar en rätt bild. Det skulle därför vara 

intressant att i framtiden undersöka länder med längre psykiskt avstånd och se om dessa 

länder har svårare att möta den svenska kulturen.  

 

För framtida studier skulle det vara intressant att även inkludera Vero Modas kunder i studien, 

för att kunna bekräfta om de är hög- eller låginvolverade samt om de valde kundklubbar för 

att få ekonomisk tillfredsställelse eller för att vara en trogen och lojal kund till Vero Moda.  
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Bilaga 1  

 

Intervjufrågor till marknadsföringschefen  

 

1. Varför vill ni etablera er i Sverige? Är Sverige det andra landet som ni valt att etablera 

er? 

Vero Moda har funnits på den svenska marknaden sedan 1988 och det var ett 

ledningsbeslut från vårt huvudkontor i Danmark att etablera sig i Sverige.  

2. Vilken etableringsform valde företaget? Har ni fått hjälp med etableringen eller gjorde ni 

allt själv? 

Vi har franchise ägda butiker då det är denna bolagsform som Bestseller valt. Bestseller 

och franchisepartners hjälps åt med öppningar, har olika roller i den.  

3. Har ni stött på hinder vid etablering i Sverige? 

Inga konkreta hinder 

4. Vad tycker ni är fördelar med att etablera er i Sverige 

Bestseller ansåg att Sverige var en viktig marknad att finnas på 1987 och logiskt eftersom 

Sverige ligger nära Sverige.  

5. Vad är det som lockat er att etablera er i Sverige? 

Se svar på ovan fråga 

6. Hade ni redan ett kundsegment innan etablering i Sverige? 

Eftersom vi inte funnits i Sverige tidigare hade vi inga kunder men en stor potentiell 

kundgrupp. 

7. Vilka är era konkurrenter på den svenska marknaden? Hur hanterar ni denna konkurrens? 

Våra konkurrenter är indirekt alla kedjor som vänder sig till samma målgrupp som vi. För 

oss handlar det om att erbjuda kunden en bra produkt till bra pris.  

8. Vad har ni för styrka samt svagheter jämfört med era konkurrenter? Hur hanterar ni 

möjlighet och hot? 
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Det handlar i mångt och mycket om varumärket och vad vi kan erbjuda kunden här och 

nu. Det gäller att hela tiden förnya sig och vara nära sin målgrupp för att veta vad den 

önskar.  

9. Vilka är er huvudmålgrupp? Har ni bara dessa kunder som målgrupp eller har ni fler? 

Vår huvudmålgrupp är tjejer 18-30 år men vi har en bredare kundgrupp än denna.  

10. Vad har ni för positioneringsstrategi?  

Vi positionerar oss på bra butikslägen, rätt produkt till rätt pris 

11. Har ni samma pris på produkterna? Om inte varför? 

Vi har inte samma pris på alla produkter. Det har att göra med vad för typ av produkt det 

gäller, material, antal vi köper in, hur långt innan vi lägger ordern etc 

12. Hur har ni anpassat era produkter efter svenskar? 

Eftersom Vero Moda är ett internationellt varumärke och finns i över trettioländer så är 

det indirekt samma kollektion som säljs i alla länder. Det vi gör är att anpassa plagg efter 

säsong samt lägger färger som fungerar i Sverige. 

13. Beskriv er image. Samma i Sverige som i Danmark? 

Svårt för mig att svara på men vi arbetar med samma målgrupp och det är marketing 

teamet i Danmark som sätter ramarna för Vero Moda worldwide. 

14. Har era butiker i Danmark samt Sverige samma inredning, antal personal etc. Varför? 

Butikerna har indirekt samma inredning world wide. Skillnader kan förekomma beroende 

på hur länge butiken har funnits, om det är en flag ship store etc. Antalet personal beror 

på storlek på butik.  

15. Har moderbolaget stort inflytande på er, eller få ni handla som ni vill i Sverige? 

Självklart har huvudkontoret i Danmark stort inflytande, där startar allt och därifrån 

kommer att mål, direktiv etc.  

16. Hur tycker ni om jämlikhet/ojämnlikhet i organisationen (Sverige)? Har personal frihet 

att uttrycka sina idéer och tankar? 

Bestseller är en väldigt platt organisation och företaget räknar med idéer, tankar 

reflektioner kring det egna arbetet. 

17. Hur ser ni på individualism/kollektivism? (Sätter individen det egna intresset i centrum 

eller agera tillsammans med övriga medlemmar.) 
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Eftersom vi är ett sådant stort företag fungerar det inte om man agerar individuellt. Varje 

anställds agerande får konsekvens i ledet någonstans. Vi har arbetsgrupper med olika 

utmaningar och roller och där finns det utrymme för eget tänkande men målet är alltid för 

företaget och i dessa beslut krävs flera personer. 

18. Hur ser ni på osäkerhetsundvikande? (Oro för nya uppfinningar och produkter samt att 

anställda alltid jobbar hårt. Svag osäkerhetsundvikande kännetecknas av intressen för nya 

uppfinningar och anställda endast ”jobbar hårt när det behövs) 

Många personer som jobbar hos oss är intresserade av mode och personalen som jobbar 

här har ett eget driv för att nå gemensamt uppsatta mål för företaget. 

19. Jobbar ni i nuet eller tänker ni på framtiden när ni fattar beslut? 

Vi måste agera både i nuet men självklart har vi ett framtidstänk. Det måste vi när det 

handlar om att utvecklas och om mode. Vi måste ligga steget före för att kunna ha kläder 

i rätt tid som kunden efterfrågar.  

20. Har ni samma organisationsstruktur som i Danmark? Har ni svenska chefer/anställda eller 

danska chefer/anställda? Varför?  

Vi har danska och svenska chefer för Sverige i Danmark och på det svenska kontoret 

jobbar i dagsläget bara svenskar. Vi har samma organisationsstruktur som Danmark. Den 

stora skillnaden är att i Danmark finns huvudkontoret och alla nyckelpositioner samt hela 

inköpsavdelningen, alla designers etc vilket påverkar strukturen.  

21. Eftersträvar ni en långvarig relation med era kunder? Har ni många lojala och 

återkommande kunder?  

Självklart jobbar vi för att ha långvariga relationer med våra kunder och därför arbetar vi 

mycket med vår kundklubb där vi kan se hur ofta de handlar etc.  

22. Beskriv er prissättningsstrategi 

Vi vill erbjuda kunden value for money och priset vi sätter på våra produkter beror på 

som jag skrev tidigare vilken kvalitet plagget är gjort i, hur stor order vi lagt på plagget, 

hur lång tid innan vi lagt ordern hos leverantören etc.  

23. Har ni ett utländskt koncept (Samma som det i ert ursprungsland)? 

Vero Moda kommer ifrån Danmark och i dagsläget finns varumärket i ett trettiotal länder 

där konceptet är indirekt detsamma. (Vi ändrade inte koncept efter land) 
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24. Hur har ni gjort för att anpassa er till kulturen i Sverige? 

Eftersom vi finns i så många länder har vi en internationell kollektion där vi kan ändra 

färger och leveransperioder beroende på land. Vad gäller koncept, marknadsföring etc så 

är det indirekt lika för alla länder.  

25. Har ni samma strategi nu som i början av etableringen i Sverige. Om inte, vad är det som 

gjorde att ni ändrade marknadsföringsstrategin? 

Vero Moda kom till Sverige 1988 och då såg marknaden annorlunda ut. Det var inte lika 

många inhemska som utländska aktörer på den svenska marknaden och 

marknadsföringsklimatet var helt annorlunda då mot nu. Internetannonsering fanns t ex 

inte vilket har påverkat vårt sätt att kommunicera. 

26. Tycker ni att kulturen är avgörande för er framgång? Om ja varför. Om nej, varför 

Vi ser inte kulturen som en framgångsfaktor utan snarare våra kläder, varumärket, 

värderingar etc som varumärket står för. 

27. Tycker ni att ni har lyckats med er marknadsföringsstrategi. Varför? Vad beror er 

framgång på? 

Vi är idag etablerade på ett trettiotal marknader och Vero Moda som varumärket har hög 

brand awarness hos våra kunder. Vi lägger inte jätte mycket pengar på ren 

marknadsföring utan våra butiker är vår främsta marknadskanal i alla länder. Därtill kan 

specifika länder köpa till media som passar landet samt vilken roll man har på 

marknaden.  

28. Har du varit marknadschefen hela etableringen. Om nej, har du ändrat på 

marknadsföringsstrategi sedan du tog över som chef? 

Jag har jobbat som PR & Marknadsansvarig för Vero Moda i Sverige sedan 2005. När jag 

tillträdde hade ingen haft min roll tidigare utan allt sköttes tidigare från huvudkontoret i 

Danmark. När jag tillträdde blev det mer svensk fokuserad reklam och kanal val än 

tidigare.  

29. Tycker du att etableringen i Sverige är svårare än på hemlandet? Varför? 

Det är svårt att svara på. Vi har funnits både i Sverige och i Danmark så många år att vi 

på dessa år hunnit etablera oss starkt på dessa båda marknader. Men vi fortsätter att 
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expandera på båda dessa marknader och i dagsläget är avgörandet om vi ska etablera eller 

inte ett val om vi hittar rätt lokal på rätt adress i de städer vi önskar.  

30. Hur har ni skapat förtroende hos kunderna? 

Det är svårt för oss att svara på. Vi jobbar med att erbjuda våra kunder ”Value for 

Money” och det går bra för oss så kunderna måste gilla det vi gör och står för. 

31. Är kunderna en viktig källa för er framgång? Varför? 

Självklart är kunderna viktiga för oss, utan kunder ingen business.  

32. Tycker ni att det är en fördel att ha en relation med kunder och leverantör? Varför? 

Självklart är en nära relation med kunderna viktigt. Vi vill veta vad de vill ha så vi kan 

tillmötesgå våra kunder på bästa sätt. Vad gäller leverantörer så är det viktigt att ha bra 

relationer med dem då de ser till att vi har saker att sälja i våra butiker. 

33. Har ni en platt eller hierarkisk organisation? 

Vi har en platt organisation. 

34. Får ni fatta egna beslut i den svenska organisationen, eller måste moderbolaget godkänna 

alla beslut som ni fatta i Sverige 

Vi får direktiv som ska följas på den svenska marknaden men självklart har vi utrymme 

att ta egna beslut.  

35. Har ni samma pris på produkterna i Sverige som i Danmark? 

Nej, eftersom vi ej har samma valuta 

36. Är era kunder återkommande och lojala? 

Det är svårt att svara på men vi arbetar för att ha många lojala och återkommande kunder. 

37. Hur tas beslut inom organisationen (Sverige och Danmark)? 

Vi har en ledningsgrupp i DK och en i Sverige. 

38. Hur såg er etableringsprocessen ut? 

Vi har en etableringsavdelning som ansvarar för att hitta nya lokaler i olika städer och 

sedan erbjuder vi rätt franchisepartner att öppna butiken.  

39. Är era kunder involverade i processen? Lyssnar ni på era kunder eller följer ni trender 

och hoppas att förstå era kunder? 
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Vi följer vad som händer på de internationella modescenerna runt om i världen samt vad 

Moderådet ser för kommande trender samt vad våra inköpare ser när de är ute på sina 

inspirationsresor samt tar hänsyn till försäljningsstatistik från butikerna. 

40. Var ni redan ett stort internationellt företag innan ni etablerat er i Sverige? Eller blev ni 

det efter? 

Vi fanns på två marknader innan Vero Moda lanserades i Sverige 

41. Etablerade ni er först i nordiska länder innan ni gick ut på europeiska och andra 

internationella marknader? 

Ja 

 


