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When organisations market themselves in a foreign country with a dissimilar culture the result 
can be a complex process unless they are familiar and understand the other culture. South 
Korea has, for a long time, been associated with the Korean War and the power play by North 
Korea. These factors have placed the country in the shadow of its stronger neighbour. There 
are great differences between the Korean and the Swedish culture; their society is 
collectivistic with a high context culture, while our society is more individualistic and has a 
low context culture. 
 
The main problem in this study is to investigate how a small fashion company can market 
themselves in the Korean market. The purpose of the research is to describe how the process 
can be done. We will use a small company, Josefin Strid, to inspiration and limitation and 
investigate culture from a marketing perspective to understand how it affects the choice of 
marketing strategies. The starting point is a qualitative approach where we use a group 
interview in order to obtain empirical data that can be linked to the literature we found in the 
area. From the analysis of the collective material we draw two conclusions; creating networks 
and relationships are of great importance for establishment in the South Korean market. The 
information and communication channels are changing due to globalisation and can be used 
as a key factor to success because it reaches a large audience with a small amount of 
resources.  
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När företag ska marknadsföra sig i ett land med en skild kultur kan det utvecklas till en 
komplex process om de inte är bekanta och har förståelse för den andra kulturen. Sydkorea 
har länge sammankopplats med Koreakriget och Nordkoreas maktspel och har betraktas i 
skuggan av dess historia. Skillnader mellan den svenska och koreanska kulturen är stor, deras 
samhälle är kollektivistisk med en hög kontext kultur medan vårt samhälle är mer 
individualistiskt och av låg kontext karaktär.  
 
Vårt huvudproblem syftar till att utreda hur ett litet modeföretag kan marknadsföra sig på den 
koreanska marknaden. Syftet med studien är att beskriva hur det kan gå till och som 
utgångspunkt använder vi oss av ett fallföretag, Josefin Strid, som inspiration och 
avgränsning. Avgränsningen sker också med hjälp av en sociokulturell synvinkel. Vi kommer 
att betrakta kultur ur ett marknadsföringsperspektiv för att förstå hur det påverkar val av 
marknadsföringsstrategi. Utgångspunkten är en kvalitativ ansats där vi använder oss av en 
gruppintervju och en deltagande observation för att erhålla empiri som kan knytas till den 
litteratur vi funnit på området. De teorier som ligger till grund för vår uppsats är Sarathys 
kulturmodell, Hofstedes fem dimensioner, hög –och låg kontext kultur och Schramms 
kommunikationsmodell samt historik över Sydkorea och deras kultur. Analysen av det 
insamlade materialet mynnar ut i två slutsatser; att skapa nätverk och relationer är av största 
vikt vid en etablering i Sydkorea då konfucianism präglar samhället. Även de förändrade 
informations- och kommunikationskanalerna som globaliseringen medfört, med Internet i 
spetsen, är av betydelse och kan vara en nyckel till framgång då den når en stor målgrupp med 
små medel.  
 
Nyckelord: Kultur, Marknadsföring, Sydkorea, Konfucianism, Kommunikation, Communities  
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1. Introduktionskapitel 
 
I det här kapitlet presenteras bakgrunden och syftet med studien. Vi inleder med en kort 
presentation av ämnesvalet samt motivering till varför vi valt området. Därefter belyser vi 
faktorer att beakta vid en eventuell etablering på den koreanska marknaden och vår 
avgränsning. Vidare presenteras huvud- samt delproblemen, kapitlet avslutas med en kort 
lista över våra nyckelbegrepp. 
 
1.1 Introduktion till uppsatsämnet  
 

” As for clothes, the newer the better. 
As for friends, the older the better.” 

- A Korean Proverb 
           (Vegdahl, Hur Seunghwa, 2008:29) 
 
Vänskap tillhör en av de fem grundpelarna varpå det koreanska samhället är uppbyggt. 
Sydkorea är ett mångfacetterat land som vilar på gamla traditioner, konfucianism har länge 
dominerat samhället, samtidigt som de det senaste decenniet har genomgått stora 
förändringar. Från att ha varit ett av världens fattigaste länder så har Sydkorea idag utvecklats 
till en framstående ekonomi. Sedan mitten av 1970-talet har landet gått från ett traditionellt 
jordbrukssamhälle till ett modernt, högteknologiskt samhälle. Skillnaden mellan tidigare 
generationer och dagens generation är stor vilket medför att normer och värderingar förändras 
(Jung et al, 2009). Vårt stora intresse för det här landet väcktes när vi under våren 2010 fick 
möjligheten att vistas i landet under några månader som utbytesstudenter. Det var också då vi 
insåg att den koreanska marknaden upplevs som nästintill bortglömd och har stor 
tillväxtpotential. Vi är övertygade om att den här marknaden kommer att få större inflytande 
inom textilbransch, men inte i form av produktion, utan snarare genom innovation och design. 
För textilbranschen är internationell handel av största vikt och den ökade globaliseringen har 
medfört att produktion samt konsumtion är världsomspännande. Handel sker över 
landsgränser och mellan kontinenter i en högre utsträckning än någonsin tidigare och Asien är 
en av de mer framstående. De här förutsättningarna medför att vi vill fördjupa oss i ämnet. 
 
Företaget Josefin Strid används som inspiration och hjälp samt anger förutsättningar och 
ramen för vad vår uppsats kommer att behandla. I uppstarten av studien var tanken att Josefin 
Strid skulle utgöra en större del av uppsatsen än vad det faktiska resultatet blev. Företaget 
kommer att förekomma på flertalet ställen men vår analys kommer inte att baseras på deras 
förutsättningar. Josefin Strid är baserat i Borås, grundaren är Josefin Strid själv som driver 
företaget tillsammans med två medarbetare. Under 2010 har företaget utvecklats och under 
slutet av året nominerades företaget till Årets Rookie samt visade sin kollektion på 
Stockholms modevecka i början av 2011. På grund av det ökade intresset för varumärket 
planerar de för en expansion. Det nystartade företaget är litet med begränsade resurser vilket 
medför att de nödgas utnyttja de tillfällen som ges. I dagsläget måste företaget ta hänsyn till 
de aktörer som är intresserade av deras produkter, oberoende geografiskt läge. De 
förutsättningarna leder till att en satsning på marknader utanför landets gränser kan vara 
fördelaktigt. Således ställer vi oss frågan hur en liten aktör, med begränsade resurser och 
kännedom om den koreanska kulturen, ska gå tillväga. För att kunna etablera en relation med 
sin tilltänkta målgrupp är rätt val av marknadsföring en nyckelfunktion. Litteraturen påvisar 
vid flertalet tillfällen att företags förmåga till expansion internationellt beror på både interna 
och externa faktorer. Externa faktorer som påverkar är bland annat statlig reglering, 
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ekonomisk och politisk instabilitet, kulturella skillnader, valutakursförändringar och 
distribution. Interna faktorer är brist på resurser, ledningen inställning, risktagandet och 
otillräcklig kunskap om marknadens förhållanden (Hutchinson et. al, 2009). 
 
Inledningsvis var vår utgångspunkt att det finns mer forskning rörande större företags 
etableringar utomlands än om mindre, det här bekräftades under vår litteratursökning av 
Hutchinson et al (2006).  

 
“The internationalization of large multinational retailers is well documented 
and much research attention has been given to their motives and strategies for 
expansion. Yet, no research in this field has specifically addressed the 
internationalization of small- to medium-sized companies (SMEs) operating in 
the retail industry.”                                                        
                                                                                       (Hutchinson et al, 2006)  

 
Utifrån det ovanstående sagda ser vi en möjlighet till att fördjupa oss ytterligare i små 
företags förmåga att etablera och marknadsföra sig utomlands. Små företag är idag en viktig 
aktör, både för den globala ekonomi och enskilda länders ekonomi då de utgör en stor del av 
aktörerna på marknaden (Wilson, 2006). Små och medelstora företag (SMF) definieras som 
50-200 anställda med en omsättning på 10-50 miljoner Euro. Enligt EU:s definition är Josefin 
Strid ett mikroföretag med mindre än 10 anställda och under 2 miljoner Euro i omsättning.1    
 
1.2 Problembakgrund 

 
När ett företag ska etablera och marknadsföra sig utomlands finns det en rad aspekter och 
faktorer som påverkar val av strategi. Att marknadsföra sig på den koreanska marknaden är 
komplext, det finns flera kulturella skillnader mellan Sverige och Sydkorea, en ny 
konkurrenssituation, globaliseringens påverkan, ekonomiska förutsättningar och 
konsumentbeteende som skiljer sig åt. I det här stycket identifieras de omständigheter som är 
av störst vikt att beakta för Josefin Strid vid en expansion.  
 

• Sociala och kulturella skillnader 
 

”A culture is a configuration of learned behaviour and results of behaviour 
whos component elements are shared and transmitted by members of a 
particular society.”                                               
                                                                              (Doole and Lowe, 2008:72-73) 
 

Företag bör ta hänsyn till den här faktorn eftersom den påverkar konsumenter på ett djupare 
plan som resulterar i ett specifikt kundbeteende. När företag ska expandera till nya marknader 
måste de förstå och ta hänsyn till rådande förhållanden på aktuella marknaden.  Det största 
hotet kommer inte vanligen från konkurrenter på samma marknad utan den tilltänkta 
målgruppens kulturella värderingar och föreställningar. Doole och Lowe (2008:73) anger tre 
viktiga komponenter som en kultur är uppbyggd av; trosföreställningar, värderingar och 
handlingsmönster. Komponenterna är väl integrerade i samhället vilket gör att det 
uppmärksammas först när individer stöter på en annan kulturs värderingar. Ett vanligt misstag 

                                                
1 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/facts-figures-analysis/sme-definition/index_en.html datum: 2011-
04-06 
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är att företag bortser från kulturella skillnader vilket leder till att avkodningen av företagets 
marknadsföringsbudskap inte görs på rätt sätt.  
 

• Konkurrenssituationen  
 

När ett företag ska marknadsföra sig internationellt måste de vara medvetna om och ta hänsyn 
till sin omgivning. Företag opererar inte i en sluten värld utan omvärlden kan många gånger 
vara komplex och påverka förutsättningarna för en lyckad marknadsföringsstrategi. För att 
underlätta analysen av sin omvärld kan företagen dela upp den i mikro- och makroperspektiv. 
Mikroekonomisk miljön representeras av de aktörer som står företaget nära i fråga och som 
kan påverka förmågan att nå kunderna. Ett makroekonomiskt perspektiv ser på större faktorer 
som kan påverka företagets strategier, här innefattas demografiska, ekonomiska, teknologiska 
och kulturella aspekter (Kotler, 2004:106). 

 
• Förändrade konsumentbeteenden, globalisering, informationsteknik  

 
Under de senaste decennierna har en globalisering skett och därmed har 
marknadsförutsättningarna ändrats för textila aktörer. Det här faktumet leder till en ökad 
konkurrenssituation, positiva är att det är enklare för SMF:s att nå kunder men konkurrensen 
hårdnar då det är fler aktörer på marknaden som tävlar om samma kund. Enligt Van Weele, 
(2005) har kundernas preferenser homogeniserats i och med globaliseringen. Annan litteratur 
hävdar att det fortfarande finns tydliga skillnader mellan preferenser och hur kulturer ser ut 
(Eng and Kim, 2006). De flesta är dock ense om att teknologi har medfört att 
informationsutbytet har blivit lättare länder emellan. Det har också medfört ändrade 
förutsättningar när företag ska marknadsföra sig. Med hjälp av Internet kan företag vara 
tillgängliga för sin kund utan att vara beroende av öppettider eller geografisk position. Den 
nya teknologin som Point Of Sale data har medfört att företag kan få detaljerad information 
om sin kund och deras köpbeteende.  
 
Kundernas köpbeteende har under senare år ändrats, tidigare baserad kunden sina beslut på en 
kombination av kvalité och pris, men idag räcker inte det för att ge kundvärde. Kunden är mer 
medveten och ställer krav ifråga om öppet köp, garantier, unikhet och snabba leveranser. 
Många kunder förväntar sig produkter som är anpassade efter personliga behov och 
smakpreferenser (Van Weele, 2005:5-7). Frågan är om ett land med konfucianism likt 
Sydkorea fungerar på samma sätt. Enligt Eng och Kim (2006) är det inte nödvändigt att 
individanpassa sina marknadsföringsaktiviteter i Sydkorea så länge som företagen riktar sig 
till en specifik homogen kundgrupp.  

 
• Ett stort utbud av produkter och tjänster 
 

En ökad globalisering leder oundvikligen till att kunden får fler produkter att välja mellan då 
utbudet inte begränsas till den inhemska marknaden. Marknaden vidgas också med utländska 
aktörer av olika styrka och storlek. Ett exempel på det här är HM:s etablering på den 
koreanska marknaden 2010 som medför en risk för redan befintliga aktörer.  

 
• Ekonomiska förutsättningar  

 
Enligt Quinn et al (2009) är ekonomiska förutsättningar en faktor som kan medföra hinder vid 
en eventuell expansion utomlands.  Ekonomiska resurser är en förutsättning för att kunna 
marknadsföra sig, desto större kapital företag har till sitt förfogande desto större möjlighet har 



 

 4 

de att synas och nå igenom reklambruset. Konsekvensen för företag likt Josefin Strid blir att 
de kvävs av storföretagen eftersom mindre företag generellt sett har mer knappa resurser och 
utsätter sig för en större risk.  
 

• Ett starkt brus på marknaden 
 

Det ökade utbudet av produkter och aktörer på den globala marknaden leder till ett brus som 
medför att det kan vara svårt för konsumenten att särskilja de olika produkterna från varandra. 
Enligt Schramms kommunikationsmodell, som Kotler senare utvecklade (2004:471), finns det 
nio element som organisationer måste ha i beaktande när de kommunicerar med sina kunder. 
De två viktigaste elementen är mottagare och sändare vilka kan representeras av företag och 
kund. De verktyg som företagen använder för sina kunder är meddelande och media. 
Sändaren kodar ett meddelande som sedan avkodas av mottagaren. Beroende på hur väl 
meddelandet är utformat desto enklare blir det för kunden att tolka budskapet rätt. Under 
processens gång kommer ytterligare faktorer in i form av brus från omgivningen som kan 
störa avkodningsprocessen. Bruset kommer dels från andra aktörer vilket medför att 
meddelandet försvinner i mängden men, det kan också vara så enkelt att läsaren missar en 
annons i ett magasin.  

 
• Förändrade informations – och kommunikationsmöjligheter 
 

Den tekniska utvecklingen med Internet i spetsen, har bidragit till att företag inte längre kan 
använda sig av tidigare marknadsföringsstrategier och är tvingade att utforma nya (Lee et al, 
2006). Under slutet av 90- och början av 2000-talet förändrades konsumtionsmönster som en 
konsekvens av Internet. Den förbättrade teknologin har gjort det lättare för företag att nå 
kunder oavsett geografiskt läge. Globaliseringen har också medfört att det har blivit lättare för 
mindre företag att bli en del av värdekedjan (Wilson, 2006). 
 
År 2002 rankades Sydkorea som ett av världens främsta länder att tillhandahålla informations- 
och kommunikationsteknologi till sina invånare. Samma år gjordes också en undersökning där 
det visade sig att Sydkorea i högre utsträckning hade Internet i hemmet i jämförelse med USA 
och Japan (Eng och Kim, 2006). Sifforna är inte dagsfärska, men påvisar att Sydkorea är ett 
av de länder som ligger i framkant när det gäller teknologi. Det här tyder på att den virtuella 
marknaden i Sydkorea är stor och har tillväxtpotential vilket bör has i åtanke för mindre 
aktörer som Josefin Strid.  

 
• Konsumentbeteende  

 
För att företag ska nå sin målgrupp behöver de studera när, var, hur och varför kunderna 
konsumerar. Konsumentbeteende är viktigt att fokusera på när affärsmodellen utvecklas och 
vid val av strategier. Enligt Donghoon et. al (1998) är det viktigt för koreaner att känna 
gemenskap med andra. Det här framkommer även i andra studier (Eng och Kim, 2006) som 
påvisar att familj och vänner har ett stort inflyttande i köpprocessen. De förändrade 
informations- och kommunikationsmöjligheterna har medfört en förändring i 
konsumtionsbeteende eftersom kunder idag i högre utsträckning söker produkter och 
information via Internet och sociala medier.  
 
 
 



 

 5 

1.3 Problemdiskussion 
 
Det finns flertalet viktiga aspekter som kan beaktas i den här studien, vi har valt att avgränsa 
oss till en av dessa, kulturens inverkan på SMF:s marknadsföringsaktiviteter. Undersökningar 
visar att aktörer som själva ska etablera sig utomlands anser att det är av största vikt att få 
förståelse och känna till skillnader mellan olika kulturer (Hutchinson et. al, 2006).  
 
Sydkorea ses som en hög kontext kultur då den karaktäriseras av indirekt kommunikation 
såsom gester, ansiktsuttryck och kroppsspråk. De har också en mer hierarkiskt 
samhällsstruktur vilket kännetecknas av respekt för status, titlar, auktoriteter och ålder. 
Sverige är en låg kontext kultur då vi har direkt kommunikation, är mer informella och har ett 
samhälle som strävar efter mer platta organisationer. De här skillnaderna är en av 
anledningarna till att ämnet är intressant att utforska närmre.  
 

”Social encultural factors influence all aspects of consumer and buyer 
behaviour, and the variation between these factors in different parts of the 
world can be a central consideration in developing and implementing 
international marketing strategies”                          

                              (Doole and Lowe, 2008:72) 
 

Konsumentbeteende är en konsekvens av faktorer såsom social klass, grupptillhörighet, 
familjeförhållanden, språk och religion. Sarathy et al. (se figur 3.2) har utformat en modell där 
de ställer upp åtta olika komponenter som bör beaktas vi val av marknadsföringsaktiviteter. De 
åtta komponenterna är utbildning, social organisation, teknologi, lagar och politik, estetiskt, 
värderingar och attityder, religion och språk (Doole and Lowe, 2008:74). Den här modellen 
syftar till att ge en ökad förståelse för främmande kulturer. 
 
Doole and Lowe (2008:72) belyser sociala och kulturella faktorerna som kan påverka 
konsumenten på ett undermedvetet plan. Det är många gånger svårt att särskilja de två 
faktorerna och dra slutsatser om vilken som påverkar konsumenten mest. För att lyckas i 
Sydkorea behöver företag ha en förståelse för de socio/kulturella spelet och dess 
konsekvenser. Det finns flertal exempel på misslyckanden som visar på den komplexa 
marknad Sydkorea anses vara. Walmart, Nokia, Carrefour och Nestlé är några av de företag 
som har tvingats lämnat marknaden efter att inte lyckats uppnå tillfredställande 
försäljningsresultat.2 En av anledningarna till Walmarts misslyckande var deras oförmåga till 
aggressiva expandering samt misslyckandet med att nå fram till en av sina viktigaste 
målgrupper – den koreanska hemmafrun.  
 
Även Hofstede (2008:45) har utformat en modell som behandlar skillnader mellan olika 
kulturer där han försökte finna en förklaring till varför motivation såg olika ut länder emellan. 
Han kom fram till att människor upplever och tolkar sin omvärld utifrån fyra faktorerna: 
maktdistans, osäkerhetsundvikande, individualism och maskulinitet. 1988 vidareutvecklade 
Hofstede modellen med en femte faktor långsiktig kontra kortsiktig inriktning. Den här 
modellen tillsammans med Sarathys kulturmodell kommer att behandlas i kapitel 3, teoretisk 
referensram. 
 

                                                
2 http://www.nytimes.com/2006/05/23/business/worldbusiness/23shop.html datum: 2011-04-26 
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1.4 Problemformulering 
 

1.4.1 Huvudproblem 
 
Hur bör ett litet modeföretag marknadsföra sig för att lyckas på den sydkoreanska 
marknaden? 
 

1.4.2 Delproblem  
 
DP1: Vilka kulturella variabler är av vikt att beakta vid en etablering? 
 
DP2: Hur skiljer de sig åt från den svenska marknaden? 
 
1.5 Problemavgränsning 
 
I vår studie avgränsar vi forskningsområde till den sydkoreanska marknaden samt på mindre 
företag och ser närmre på den koreanska kulturens påverkan på marknadsföring. Fokus ligger 
på huvudstaden Seoul där vi genomförde vår deltagande observation samt majoriteten av våra 
informanters födelsestad. 

 
1.6 Syfte 

 
Syftet med vår studie är att beskriva hur ett företag ska gå tillväga för att marknadsföra sig på 
den koreanska marknaden och vilka variabler som kan komma att påverka. Vi kommer att 
beskriva och analysera de sociokulturella förhållanden som råder på den koreanska 
marknaden och hur de kan komma att påverka konsumentens köpbeteende, samt hur det 
påverkar val av marknadsföringsstrategi. Valet av den sydkoreanska marknaden baseras på 
vår uppfattning om tillväxtpotentialen som den här marknaden tycks ha. Sydkorea med 
omnejd har på senare år kommit att spela allt större roll för den internationella handeln och vi 
ser inga tecken på att det här kommer att avta. För att kunna ta sig in på den sydkoreanska 
marknaden krävs kännedom och kunskap om marknadens förutsättningar och hur kulturen 
påverkar val av aktivitet.  
 
Utgångspunkten för uppsatsen är att läsaren har grundläggande kunskaper inom 
marknadsföringsämnet. Citat, ord och begrepp kommer att förekomma på engelska då vi inte 
vill förlora den faktiska innebörden i somliga meningar. De markeras i texten med citattecken 
och/eller kursivering.  



 

 7 

 
1.7 Nyckelbegrepp och definitioner 
 
Communities: Ett webbaserat socialt nätverk där användarna kan kommunicera med varandra 
(författarnas egen definition). 
 
Globalisering: Via den ökade globaliseringen knyts länder runt om i världen närmre varandra 
rörande faktorer som kultur, ekonomi och politik (författarnas egen definition). 
 
Konfucianism: En idétradition/filosofi varpå delar eller hela samhället är uppbyggt och 
innefattar levnadsregler rörande sociala relationer, förhållandet mellan far och son, kvinna och 
man, äldre och yngre, chef och anställd och vänner emellan (Vegdahl, Seunghwa Hur, 2008). 
 
Hofstedes kulturmodell: Fyra grundläggande kulturella dimensioner: 
individualism/kollektivism, osäkerhetsundvikande, maskulinitet och maktavstånd. Används för 
att underlätta förståelse för olika kulturers uppträdande (Hofstede, 2008). 
 
Hög kontext kultur: Kommunikation sker indirekt och det krävs en förståelse för det kulturella 
sammanhanget för att avkoda budskapet rätt. Korea är ett av de länder som ses som en hög 
kontext kultur (Hall, 1989). 
 
Kommunikationsmodell: Modell som förklarar hur processen för att skicka ett budskap från 
sändare till mottagare går till. Processen kan störas av brus och det krävs ett gemensamt 
kunskapsområde för att sändare och mottagare ska kunna kommunicera problemfritt 
(Brassington and Pettitt, 2006). 
 
Kultur: I begreppet kultur ryms ett flertal definitioner. Det överförs från generation till 
generation och har inverkan på levnadssätt och det vardagliga livet. Vår utgångspunkt är 
kultur som levnadsmönster och beteenden specifika för en grupp (författarnas egen 
definition). 
 
Låg kontext kultur: Karaktäriseras av att meningen ligger i det som sägs eller skrivs. 
Förståelse för det kulturella sammanhanget krävs inte på samma utsträckning som i hög 
kontext kulturer. Sverige ses som en typiskt låg kontext kultur (Hall, 1989). 
 
Mottagare: Avkodare och tolkare av budskapet som förmedlas (Brassington and Pettitt, 
2006). 
 
Sändare: Företaget som utformar marknadsföringsaktiviteten och förmedlaren av budskap 
(Brassingtion and Pettitt, 2006). 
 
1.8 Uppsatsens disposition 

 
I kapitel 1 presenterar vi bakgrund till ämnesområdet som behandlas i studien. Vi inleder 
uppsatsen med en problembakgrund där vi ser på ämnet i en större kontext för att därefter gå 
över till vår problemdiskussion vilket resulterar i den frågeställning samt delfrågor som vi 
forskar vidare kring. Vidare redogör vi för uppsatsens avgränsning och presenterar syftet med 
forskningen för att slutligen presentera de nyckelbegrepp som regelbundet återkommer.  
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I kapitel 2 redogöra vi för vår metod och hur vi går tillväga för att samla in information och 
utföra studien. I kapitlet kommer de tillvägagångssätt som kan användas att behandlas samt 
motivering till varför vi har valt vår metod.  
 
Kapitel 3 är litteraturgenomgång och här introducerar vi teori, begrepp och modeller som är 
relevanta för studien. 
 
I kapitel 4 presenteras resultatet från vår undersökning samt en analys utifrån empiri och teori.   
 
I kapitel 5 presenterar vi våra slutsatser och besvarar vår uppställda problemformulering samt 
delfrågorna. 
 
Kapitel 6 innehåller en avslutande diskussion där vi reflekterar kring uppsatsämnet och vår 
process samt ger förslag till framtida forskning inom området.  



 

 9 

2. Metoddiskussion 
 
I det här kapitlet presenteras några av de vanligaste metoderna, ansatserna och 
förhållningssätten inom metodologi. Här behandlas också insamlingsmetod och tillförlitlighet 
i form av reliabilitet och validitet. Vidare argumenterar vi för vårt tillvägagångssätt och 
motiverar val av metod.  

 
2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Den här uppsatsen har som ambition att ta reda på och få ökad kunskap om hur den sociala 
verkligheten ser ut. Eftersom vi ville få en förståelse för fenomenet snarare än en förklaring 
behandlar uppsatsen en samhällsvetenskaplig metod. Method kommer ifrån grekiskans 
methodos och betyder att följa en bestämd väg mot ett mål. Historiskt sett har 
samhällsvetenskapliga ämnen ansetts mindre ”forskningsbara” i jämförelse med 
naturvetenskapliga ämnen där experiment kan utföras. Numera anses det viktigt att forska 
även inom samhällsvetenskapliga ämnen även om tillvägagångssätt skiljer sig åt. En av de 
tydligaste skillnaderna består i att naturvetenskapen inte kommunicerar med sitt studieobjekt, 
de är åskådare i relation till sitt objekt medan samhällsvetare är en deltagare eftersom de lever 
och verkar i det samhälle som ska studeras (Johannessen och Tufte, 2010). 
 
De två vetenskapliga förhållningssätten, naturvetenskapligt respektive samhällsvetenskapligt, 
benämns vanligen i litteratur som positivism och hermeneutik. Positivism innebär att kunskap 
om faktiska förhållanden byggs av sinneserfarenhet och all annan kunskap, den som inte rör 
faktiska förhållanden rör förhållandet mellan idéer.3 I den här metoden skapar forskare gärna 
hypoteser som sedan bevisas eller förkastas. Endast företeelser som kan bekräftas är kunskap 
och kunskapen nås genom regelbundenhet.4 Hermeneutik är läran om tolkning och innefattar 
texttolkning och texters innebörd. Forskare som använder den här forskningsansatsen behöver 
nödvändigtvis inte komma fram till den absoluta sanningen då den inte anses existera, utan 
syftar snarare till att få en förståelse för vardagliga fenomen som finns i samhället.5 
  
Eftersom vår uppsats undersöker den koreanska kulturens påverkan på SMF:s marknadsföring 
passade ett hermeneutiskt förhållningssätt. Vi verkar i det samhälle som vi studerade och 
gjorde vår tolkning utifrån dessa förutsättningar. Kultur kan varken mätas eller förklaras 
genom logik utan tolkas utifrån förståelse för kulturella yttringar. Kultur är under ständig 
förändring och omvandling vilket gör att det var svårt att nå upp till positivismens strävan 
efter regelbundenhet. 

 
2.2 Vetenskapligt angreppssätt 
 
Ett vetenskapligt angreppssätt kan enligt Johannessen et al (2010) delas upp i två grenar – 
deduktion och induktion och rör förhållandet mellan empiri och teori. Samhällsvetenskaplig 
forskning har som mål att förena teori och empiri för att öka forskningens giltighet då de är 
beroende av varandra. En uppsats som endast är förankrad i teori får lätt ett platt intryck, att å 
andra sidan endast utföra empiriska studier försvårar uppsatsens giltighetsanspråk eftersom 
empiri bör bevisas med hjälp av teori.   
                                                
3 http://www.ne.se/positivism datum: 2011-04-11 
4 Hämtat från Gustafsson, E föreläsning 2011-01-19 
5 http://www.ne.se/hermeneutik datum: 2011-04-11 



 

 10 

2.2.1 Deduktion 
 
En deduktiv ansats innebär att gå ”från teori till empiri” vilket innebär att forskarens teorier 
testas med hjälp av empiriska undersökningar (Johannessen och Tufte, 2010). Det här 
tillvägagångssättet är det vanligaste att tillämpa och de flesta studentuppsatser har mer eller 
mindre drag av deduktiv ansats.6 

2.2.2 Induktion 
 
En induktiv ansats är motsatsen till den deduktiva. Här börjar forskaren med utgångspunkt i 
empiri och härleder det vidare till teori för att försöka hitta generella mönster och förklaringar 
till samhällsfenomen. Utgångspunkt kan vara en fallstudie där ett företag har ett odefinierbart 
problem som de vill ha hjälp att lösa.  
 
Den här uppsatsen har använt sig av en deduktiv ansats även om det också finns drag av 
induktiv ansats. Vårt fallföretag, Josefin Strid, har verkat som inspiration och vägledning 
vilket kan ha medfört en viss grad av induktion. Utgångspunkten för ämnesvalet var dock inte 
ett konkret problem för vårt fallföretag, utan hittades snarare i teori. I litteratur (Hutchinson et 
al, 2006, Donghoon et al 1998, Lee et al, 2007) belyses vikten av vidare forskning för SMF:s 
rörande kulturens påverkan och konsekvens för marknadsföringsmetod. Således tog vi 
avstamp i befintlig teori och forskning och försökte vidareutveckla teorierna med 
utgångspunkt i den koreanska marknaden.   
 
2.3 Undersökningssyfte 
 
Syftet med undersökningen är beroende av vilken målsättningen en uppsats har och vilket 
problem som kommer att behandlas.  

2.3.1 Explorativt 
 
Ett explorativt syfte undersöker fenomen och förhållanden som är relativt okända eller helt 
okända och där kunskap saknas på området. Undersökningen kan användas av företag som 
vill identifiera problem och hinder som finns inom organisationen (Andersen, 2010). 

2.3.2 Deskriptivt 
 
Ett	  deskriptivt	  syfte	  används	  för	  att	  beskriva	  omvärlden	  och	  öka	  förståelsen	  för	  
omgivningen.	  Modeller	  kan	  användas	  för	  att	  ge	  en	  förenklad	  bild	  av	  verkligheten	  och	  
bidra	  till	  att	  faktorer	  av	  särskilt	  intresse	  blir	  tydligare	  (Andersen,	  2010).	  

2.3.3 Normativt/Förklarande 
 
Ett normativt syfte benämns också som ett problemlösande syfte. Avsikten är att kunna 
besvara frågan varför och komma med förslag till lösningar. Den här typen av undersökningar 
baseras vanligen på tidigare gjorda undersökningar av deskriptiv eller explorativ karaktär 
(Andersen, 2010). 
 
                                                
6 Hämtat från Gustafsson, E föreläsning 2011-02-02 
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Ambitionen med vår studie var att beskriva hur ett företag ska gå tillväga för att marknadsföra 
sig på den koreanska marknaden och vilka variabler som kan komma att påverka. Således 
passar ett deskriptivt förhållningssätt men sällan kan en uppsats vara av endast ett, renodlat, 
undersökningssyfte. Inledningsvis, under litteratursökningen, hade uppsatsen drag av 
explorativt syfte eftersom vår kunskap då var begränsad. I slutet tenderade uppsatsen till att 
ha ett normativt/förklarande förhållningssätt då vi försökte besvara frågor av mer varför- 
karaktär. Under arbetsprocessen användes också ett tolkande perspektiv, framförallt under 
analysavsnittet.   
 
2.4 Undersökningsansats 
 
Enligt Johannessen och Tufte (2010) måste forskaren bestämma hur undersökningen ska 
genomföras, hur forskningsdesignen ska se ut. I begreppet innefattas vad vi vill undersöka, 
vem vi vill undersöka, hur vi ska genomföra studien och när vi vill utföra studien.  
 
Ansatsen bestäms främst av tidpunkten för genomförandet, om den ska göras vid upprepade 
tillfällen eller endast ett enstaka. Tvärsnittsundersökning är exempel på en serie 
undersökningar som genomförs vid en tidpunkt. Eftersom den endast utförs en gång ska 
slutsatser dras med försiktighet. Longitudinella undersökningar genomförs under fler tillfällen 
för att få mer tillförlitlig data. De kan exempelvis vara i form av tidsserieundersökningar som 
egentligen är upprepade tvärsnittsundersökningar då de undersöker samma ämnesområde 
flertalet gånger med olika deltagare.  
 
Det var problematiskt att hitta en liknande grupp med deltagare då vi hade en begränsad 
möjlighet att röra oss utanför Sveriges gränser vilket medförde att studien utfördes under ett 
enstaka tillfälle. Vår deltagande observation utfördes dock under ett längre tidsspann då vi 
vistades i Sydkorea under våren 2010. Vi inser problematiken som ligger i den här metoden 
och förstår att vår undersökningsansats inte har genererat slutsatser som kan generaliseras och 
tillämpas på en större population. 
 
2.5 Undersökningsmetod 
 
När en undersökning av det här slaget ska genomföras finns det två metoder att välja mellan – 
kvantitativ eller kvalitativ. En kvantitativ ansats går ut på att skaffa fram data som är mätbar, 
numerisk. Det kan exempelvis vara en enkätundersökning där svaren kodifieras och 
deltagarna väljs via ett slumpmässigt urval för att få så stor spridning som möjligt. Kvalitativ 
metod är icke numerisk data där ambitionen istället är att få fram fylliga beskrivningar. Det 
kan göras genom intervjuer eller fokusgrupper med ett mindre urval valt efter ämnet som ska 
undersökas. Vilken av de två metoderna som väljs beror på syftet med undersökningen och 
vilket resultat forskaren vill få fram.  
 
Vår undersökningsmetod var av främst, kvalitativ karaktär eftersom det stämde överens med 
vårt syfte. Data som vi fick fram är mer utförlig, med fylliga beskrivningar rörande koreaners 
tillvägagångssätt för att hitta nya produkter och hur köpbeteenden ser ut. En kvalitativ ansats 
har en högre grad av flexibilitet vilket medför att det är informanterna som styr innehållet i 
studien och inte forskarna (Johannessen och Tufte, 2010). Det var en viktig anledning till att 
vi valde den här metoden eftersom vi då kunde upptäcka förhållanden som vi inte tidigare har 
känt till och utifrån det dra nya slutsatser.  
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2.6 Datakällor 

2.6.1 Primärdata 
 
Uppsatsen har använt sig av primärdata vald för att ge information om vårt ämnesområde och 
hjälpa oss att besvara vår frågeformulering. Primärdata bestod av data som vi själva samlade 
in i form av genomförda intervjuer (Andersen, 2010) samt en deltagande observation på plats 
i Sydkorea. 

2.6.2 Sekundärdata 
 
Grundtanken med insamlandet av material var att skaffa oss en bred kunskapsram på området 
för att få en djupare förståelse för ämnet. Således använde vi oss av sekundärdata i form av 
artiklar, tryckta källor och tidigare genomförda undersökningar rörande konsumenters 
beteende och kulturens påverkan på konsumenters attityder (Andersen, 2010). Vi har försökt 
att förhålla oss källkritiska till det material vi samlat in men då vår kunskap inom vissa 
områden är begränsad har vi fått förlita oss på materialet.  
 
2.7 Kontaktmetod 
 
Vi genomförde vår kvalitativa studie med hjälp av intervjuer och deltagande observation. Vi 
valde att kontakta koreanska utbytesstudenter på Textilhögskolan till deltagare för vår 
undersökning. Det här var en bra metod eftersom vi annars hade behövt genomföra intervjuer 
via mail vilket sannolikt hade medfört en mindre informativ karaktär. I vår studie var en 
informantintervju lämplig att använda då vi ville undersöka en faktor av privat karaktär och 
inte själva hade möjlighet att undersöka det på plats. Istället tog vi hjälp av människor som 
har kunskap om Sydkoreas sociala system, kultur och attityder. Vi använde oss av vad 
Christensen et al (2001) betecknar som en fokusgrupp.  
 
Vi ville få en större förståelse för hur produkter uppfattas och varför de uppfattas på det här 
sättet. Intervjun med informanterna var semistrukturerad eftersom vi förberedde frågor som 
de sedan fick prata fritt kring. Det kan vara till en fördel med gruppintervjuer då de kan 
upplevas som mer avslappnat och intressant att diskutera i en grupp. Nackdelen med det här 
tillvägagångssättet är antalet deltagare, eftersom vi hade färre än sex upplevde vi att alla inte 
ville/vågade uttala sig i alla frågor. Antalet deltagare hade också en negativ inverkan på 
diskussionen och resulterade i en lägre grad av tillförlitlighet.  
 
En observation innebär att iaktta och registrera förhållanden som är intressanta för 
ämnesområdet. Vi genomförde en deltagande observation vilket innebär att vi deltog i 
samvaron men då vi inte var en del av den koreanska kulturen eller kunde det koreanska 
språket betraktade vi det från utsidan.  
 
2.8 Undersökningens tillförlitlighet 
 
En undersöknings tillförlitlighet påverkar giltighetsanspråket och är av betydelse för att andra 
forskare ska kunna hänvisa till och använda studien för vidare forskning. 
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2.8.1. Reliabilitet 
 
Reliabiliteten visar hur säkert resultatet från mätmetoden är och hur mycket som påverkas av 
tillfälligheter i en undersökning. I det här sammanhanget är det av vikt att undersökningar inte 
innehåller otillförlitlig data som felregistrering (Anderson, 2010). 

2.8.2. Validitet 
 
Enligt Andersen (2010) så kan validitet delas upp i två begrepp, giltighet och relevans. 
Giltighet syftar till överensstämmelsen mellan det teoretiska och empiriska materialet. 
Relevansbegreppet ser till hur relevant vårt empiriska begrepps- eller variabelurval är för 
problemformuleringen.  

2.8.3 Faktorer att beakta kring tillförlitligheten 
 
I vår undersökning fanns det en rad faktorer som kunde inverka på resultat av studien. När vi 
genomförde vår gruppintervju hade vi i beaktande att vi påverkade informanterna, dels via 
kroppsspråk men även via tonläge, minspel och kläder. Kulturella och sociala aspekter 
inverkade med stor sannolikhet på informanternas svar och vi insåg vikten av att sätta oss in i 
den koreanska kulturen innan intervjusituation så att vi inte begick misstag. En av 
svårigheterna låg i risken att informanterna uppgav svar de trodde att vi ville höra istället för 
att framföra sin personliga åsikt. Misstanken grundar sig på egen erfarenhet då vi under vår 
vistelse i Sydkorea mötte liknande beteendemönster. Ytterligare en aspekt som påverkade är 
det begränsade urvalet då antalet deltagare styrde hur diskussionen i gruppen fortlöpte. Det 
var vårt ansvar att se till att alla informanter fick ordet och att inte någon utsåg sig till ledare, 
tyvärr insåg vi vid transkriberingen att en deltagare framträder mer frekvent än de övriga. Det 
begränsade urval ledde till att vi inte kunde dra generella slutsatser om de svar vi erhöll. Det 
kan dock ge en fingervisning och ses i relation till övrig teori. Språkkunskaper bidrog till 
barriärer i kommunikationen och uppstod eftersom ingen har engelska som modersmål, det 
var därför svårt att använda ett nyanserat språk och missförstånd uppstod stundtals. 
 
Då vi tidigare har vistats i Sydkorea en tid kan vi inte distansera oss från den kultur som vi 
studerade utan vägde omedvetet in vår egen erfarenhet. Det här hade både positiva och 
negativa konsekvenser, de gav oss en gemensam förståelse för ämnet men det ledde också till 
att vi drog förhastade slutsatser rörande frågor från gruppintervjun. Det framkom i efterhand 
då vi ifrågasatte hur de insamlade svaren egentligen skulle tolkas. 
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3. Teoretisk referensram 
 
I det här kapitlet presenterar vi vald litteratur, hur forskning ser ut på området och relevanta 
modeller. Vi inleder med en översiktlig bakgrund till varför företag väljer att gå utomlands 
och hur Sydkorea ser ut som land för att därefter fokusera djupare på den socio/kulturella 
aspekten och dess påverkan på marknadsföringsaktiviteter. De modeller och teori som vi valt 
baseras på syftet med vår studie och avgränsningen på kultur. Kultur är ett komplext område 
och vår litteratur syftar till att presentera olika definitioner av begreppet för att öka läsarens 
förståelse för ämnet. 
 
3.1 Varför företag väljer att internationalisera sig 
 
Valet att expandera sin verksamhet utanför det egna landets gränser beror vanligtvis inte på en 
enskild orsak utan på en rad faktorer. Enligt Hollensen (2010:57) kan valet att globalisera ett 
företag delas upp i dels interna dels externa faktorer. De interna faktorerna utgörs av 
ledningens val av strategi eller ändrade förutsättningar inom organisationen; nya ledare som 
tar med sig kunskap och tidigare erfarenhet från utlandsetableringar hör inte till 
ovanligheterna. Externa faktorer utgörs av marknadens efterfråga, konkurrenter eller 
samarbetspartners som väljer att internationalisera sig. De nya informations– och 
kommunikationsmöjligheterna har medfört att kunden idag ställer högre krav på 
tillgänglighet. Efterfrågan styrs inte längre i så stor utsträckning av geografiskt läge utan 
snarare av smakpreferenser och grupptillhörighet. Här utgör Josefin Strid ett exempel. 
Företagets produkter är unika och inte knutna till hemlandet Sverige. Snarare är deras köpare 
en kund som har en specifik smak och livsstil där de värdesätter hur produkter tillverkas. 
Företag kan också välja att gå utomlands eftersom de anser att hemmamarknaden är mättad 
och således inte ser någon möjlighet till att växa ytterligare i sitt nuvarande forum.  
 
I vår uppsats ligger fokus på mindre företag vilket inte bör glömmas bort i sammanhanget. 
SMF har normalt sett mindre resurser i form av kapital och arbetskraft vilket gör att de får 
använda sig av strategier som skiljer sig ifrån de större företagens (Hynes, 2010). Det har 
hävdats i litteratur (Hutchinson et al, 2006) att mindre företag kan ha lättare att gå utomlands 
eftersom de har en smidigare organisation som lättare kan anpassa sig till marknadens 
förutsättningar. Det finns en rad mindre företag som har internationaliserat sig, Jil Sander och 
L’Occitane är exempel på företag som lyckats nå framgång utanför sin hemmamarknad.  
 
För att ytterligare fördjupa oss i hur SMF:s ska lyckas etablera sig på den koreanska 
marknaden kommer vi i följande avsnitt presentera information om Sydkoreas historia, kultur 
och levnadsförhållanden. 
 
3.2 Sydkorea som land 

3.2.1 Historia 
 
Sydkorea har ett av världens äldsta folkslag och få länder kan spåra mänskligt liv så långt 
tillbaka i tiden som Sydkorea. Trots att Sydkorea är över 5000 år är det få människor i 
västvärlden som känner till att Sydkorea idag är ett av världens mest utvecklade länder 
(Vegdahl, Seunghwa Hur, 2008). Landet associeras istället i många fall till konflikten mellan 
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nord och syd och bilder från Koreakriget som utspelade sig 1950-1953. Namnet Korea är 
egentligen ett samlingsnamn för både Nordkorea och Sydkorea. Under tusentals år har landet i 
princip inte haft några minoritetsgrupper vilket har lett till att koreanerna själva betraktar sig 
som en homogen, unik grupp (Robinson et al 2007). Efter andra världskrigets slut och Japans 
kapitulation beslutade USA och dåvarande Sovjet att provisoriskt dela upp Korea mellan sig, 
ett land som varit enat i årtusenden. Men zonen, som senare kom att kallas 38: e breddgraden, 
blev permanent och skiljer än idag nord från syd. På ena sidan patrullerar amerikanska 
trupper, på andra delen nordkoreansk militär. 1948 utropas Sydkorea till republiken Korea7 
och Nordkorea till Demokratiska folkrepubliken Korea8, ett land blev till två. 1950 bestämmer 
sig Nordkoreas dåvarande ledare Kim II Sung för att attackera Sydkorea men blir senare 
tillbakavisad av amerikans militär. Sydkorea låg i spillror, tusentals människor var hemlösa 
och miljoner koreaner hade dött.   
 
Efter kriget kom länderna att utvecklas åt olika håll, Nordkorea var till en början starkt och 
utvecklades snabbt till ett av världens mest industrialiserade länder. Därefter skiftade länderna 
position. Idag har Sydkorea den starkaste ekonomin eftersom de kom att bli en av de fyra 
tigerekonomierna på 1960-talet. De utvecklade en av världens främsta textila industrier men 
idag är landet snarare känt för sina högteknologiska produkter och miljonföretag som 
Samsung och Daewoo. År 1992 påbörjade Sydkorea en process mot att bli mer 
demokratiserade, något som fortfarande återstår för Nordkorea. Uppsatsens fokus ligger på 
den sydkoreanska marknaden då Nordkorea ännu inte är en potentiell marknad (Robinson et 
al 2007). Olikheterna mellan länderna har också kommit att påverka kultur och attityder då 
levnadsförhållanden och förutsättningar för utbildning, familjebildande och upprätthållande 
av traditioner har kommit att skilja sig åt.   

3.2.2 Den koreanska kulturen 
 
Koreaner är ett stolt folkslag som värdesätter sin historia, sitt språk och sina traditioner. 
Familjen spelar en viktig roll, en familjemedlems problem är ens eget problem. Vänner och 
relationer till närstående är en annan betydelsefull del av en koreans liv. Det är endast i mer 
slutna sällskap som koreaner kan visa sina känslor. Ute i samhället ska känslor och åsikter 
helst döljas, men eftersom Sydkorea är ett hierarkiskt samhälle är det mer tillåtet för de med 
hög status att visa känslor offentligt. Koreanska relationer präglas av Gibun och Nunchi vilket 
förväntas förstås av alla. Innebörden av Gibun är svår att återge exakt men relaterar till 
känslor och sinnestämning. Genom att såra någons gibun såras hans stolthet, värdighet och får 
honom att tappa ansiktet. Nunchi liknar gibun men innebär att kunna avläsa någon annans 
gibun för att veta vid vilken tidpunkt som passar för att be om en tjänst eller meddela ett 
negativt besked (Vegdahl, Seunghwa Hur, 2008). Kulturella traditioner likt de här särskiljer 
Sydkorea från Sverige och medför år 2011 en förklaring till varför kulturerna skiljer sig åt.   
 
Den koreanska kulturen präglas av hårt arbete för att återuppbygga samhället och ekonomin 
efter Koreakriget. Strävan efter att skapa ett modernt samhälle är påtaglig, enligt en av 
Sydkoreas mest kända modebloggare har det koreanska modet blivit starkare i takt med att 
den ekonomiska situationen har förbättrats (Aram, 2011). Utbildning spelar en nyckelroll och 
de flesta kämpar hårt för att komma in på universitetet och tar extraklasser efter skoldagens 
slut. Arbetet mot att bli ett modernt, högteknologiskt land har medfört att samhället genomgår 

                                                
7 http://www.ne.se/sydkorea datum: 2011-04-11 
8 http://www.ne.se/nordkorea datum: 2011-04-11 
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en förändring, enligt Robertson är den enda absoluta sanningen att Sydkorea ständigt 
utvecklas och omvandlas.    
    
    “(…) everything is in a constant state of change” 
               
                                                                                                    (Robinson et al 2007:46) 
 
Idag bor det närmare 49 miljoner människor i Sydkorea, större delen av befolkningen bor i 
eller kring de större städerna Seoul, Incheon och Busan.9 I takt med att skilsmässoantalet ökar 
minskar barnafödseln och familjens viktiga roll har kommit att förändras. Jordbrukssamhället 
har fått ge vika och istället växer ett mer västerländsktinspirerat samhälle fram med ökat 
fokus på individualism, snarare än kollektivism. Litteratur (Jung 2009) menar att förändringen 
av samhället och den ökade globaliseringen medför att äldre kulturella beteenden och attityder 
blir mer utsatta och ifrågasatta. Det bekräftas i Arams artikel (2011) där en 24-årig manlig 
korean uttrycker det med orden ”folk är rätt hetlevrade i allmänhet här. Man bugar och 
sedan krigar man.”  

3.2.3 Konfucianism  
 
Det koreanska samhället har i årtusenden präglats av den kinesiska livsfilosofin konfucianism, 
som består av ett antal uppförandekoder. För att få en ökad förståelse för det koreanska 
samhället bör individen känna till den roll som idétraditionen spelar. Flertalet författare 
(Vegdahl, Seunghwa, 2008, Robinson et al, 2007) menar att Sydkorea är det land i Asien som 
starkast formats av den här filosofin. Grundaren är Konfucius, en kinesisk tänkare som kom 
att utvecklade levnadsreglerna för att underlätta det vardagliga livet i en tid av politisk oro.10 I 
Sydkorea fick konfucianismen sitt genombrott efter 1392 då Buddhism ansågs korrumpera 
samhället (Vegdahl, Seunghwa Hur, 2008). I grunden vilar traditionen på fem relationer – den 
mellan far och son, härskare och undersåte, man och hustru, äldre och yngre och mellan 
vänner. Harmoni inom sociala relationer är det viktigaste och byggs upp av förpliktelser och 
förväntningar men också av hjälpsamhet och värme. Människor som befinner sig utanför 
vänkretsen eller där en relation saknas behöver inte behandlas med vänlighet och respekt. 
Familjen är av central betydelse i den konfucianismiska filosofin och fadern är familjens 
överhuvud och försörjare. Utbildning är en annan viktig aspekt och anses vara den enda vägen 
till framgång, ledare ska vara högutbildade och således de bästa för att styra landet. Kvinnans 
roll har präglats av underkastelse inför mannen och ansågs länge endast fylla en funktion 
innanför hemmets väggar. Idag är situationen förändrad och kvinnor har mer frihet även om 
en viss begränsning fortfarande existerar (Vegdahl, Seunghwa Hur, 2008). 
 
Konfucianism innehar en nyckelroll för att förstå hur det koreanska samhället fungerar och 
varför det har utvecklats till vad det är idag. Genom att skaffa sig kunskap om faktorer som 
påverkar kulturer och försöka förstå varför skillnader uppstår är en komplex process. För att 
underlätta förståelsen kommer innebörden av kulturbegreppet nu att presenteras och 
diskuteras. 
 

                                                
9 http://www.ne.se/sydkorea datum: 2011-04-11 
10 http://www.ne.se/konfucius datum: 2011-04-11 
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3.3 Vad är kultur? 
 
”Culture is the configuration of learned behaviour and results of behaviour whose 
component elements are shared and transmitted by members of a particular 
society”                                                                                 (Doole and Lowe, 2008) 

 
Ordet kultur betyder odling och härstammar från den romerska definitionen av begreppet (Ek, 
1989:56). Kultur har ett flertal olika definitioner; i den här uppsatsen kommer vi att betrakta 
kultur som det inlärda beteende och värderingar som delas och överförs mellan medlemmarna 
i ett samhälle.  
 
Kultur består enligt Doole and Lowe (2008:73) av tre stycken komponenter; 
trosföreställningar, värderingar och handlingsmönster vilka influeras av sociala och 
kulturella aspekter specifika för varje enskild kultur. De är djupt rotade i det vardagliga livet 
och socialiseras in från födseln (Ehn et al, 2001:13). Vad som är karaktäristiskt för en kultur 
blir tydligt vid jämförelse med andra kulturer. När företag internationaliserar sig och etablerar 
sig på en ny marknad finns det en risk att drar förhastade slutsatser om den nya marknaden 
förhållanden. 
 
Hofstede (2008:17) ser på kultur som ett kollektivt fenomen där människor i samma sociala 
miljö har en gemensam kultur. Det är i den sociala miljön som kulturen socialiseras in och 
den består av ett antal oskrivna regler som individerna inom kulturen förhåller sig till. Kultur 
är något som lärs in och är därför inte medfödd. Hofstede särskiljer på mänsklig natur, kultur 
och individens personighet. Mänsklig natur syftar till människans psykiska och fysiska 
förutsättningar såsom behov av att känna samvaro med andra, rädsla och kärlek. Hur dessa 
känslor yttrar sig påverkas emellertid av kulturen och skiljer sig åt mellan olika kulturer. En 
individs personlighet förklarar Hofstede som en unik uppsättning av mentala program som är 
karaktäristiskt för en person. Personligheten utvecklas utifrån varje individs ärvda likväl som 
inlärda egenskaper.  
 
Inom varje samhälle finns det kulturella skillnader som ärvs av de individer som föds in i 
gruppen. I Sydkorea har de ett specifikt levnadsmönster och de betraktar omvärlden 
annorlunda gentemot hur svenska invånarna förhåller sig till sin omgivning. Kulturella 
skillnader som dessa tar sig uttryck på olika sätt. 
 

 
 Figur 3:1, Kulturella skillnader (Hofstede 2008:20) 
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Hofstede (2008:20) använder sig av fyra olika variabler för att beskriva dem: symboler, 
hjältar, ritualer och värderingar. Symboler syftar till de ord, bilder och objekt som har en 
specifik innebörd i en kultur. Det kan vara attribut som kläder, ord, frisyrer etc. Nya symboler 
kommer och går och de kopieras i hög grad mellan olika kulturer. Personer med egenskaper 
som värderas högt inom en kultur, levande eller döda, faller under kategorin hjältar och de 
skiljer sig även åt mellan kulturer. Ritualer är de händelser som uppfattas som socialt viktiga 
inom en kultur men som egentligen inte bidrar till att uppnå specifikt mål såsom hur individer 
hälsar, bröllopsceremonier och affärsmöten. Kärnan av de fyra är värderingar och syftar till 
de känslor i en kultur som handlar om att individer föredrar vissa omständigheter framför 
andra. Vad som uppfattas som fult och vackert, anständigt eller oanständigt skiljer sig åt 
mellan kulturer. Värderingar kopplat till dessa kan vara olika mellan kulturer, exempelvis färg 
associeras till olika innebörder i olika länder.   
 
Inom varje kultur finns det ytterligare nivåer som är av vikt att beakta och som påverkar 
individer såsom kön, klass, generation och etnicitet. Faktorerna är inte alltid i harmoni då det 
kan finnas motstridiga krafter mellan exempelvis religiösa värderingar och 
generationsvärderingar (Hofstede, 2008:24).  
 
Uppsatsens fokus på kulturens påverkan på konsumentbeteenden innefattar faktorer som 
värderingar och symboler. Det leder i förlängningen till att det är av vikt att företag 
undersöker omständigheter kopplade till kultur (Doole and Lowe, 2008:83). 
 
Kultur är ett komplext begrepp och för att förenkla förståelsen för läsaren presenteras nu 
Sarathys kulturmodell. 
 
3.4 Sarathys kulturmodell 
 

 
Figur 3:2, Kulturmodellen (Doole and Lowe, 2008:74) 

 
Sarathys modell kan användas för att undersöka och få ökad förståelse för kulturer ur ett 
marknadsföringsperspektiv (Doole and Lowe, 2008:74). Här kommer endast några av de åtta 
komponenterna att behandlas; teknologi, värden och attityder och språk.  
 
Teknologi refererar till marknadens förmåga att hantera modern teknologi. Sydkorea är ett 
välutvecklat land med hög teknologisk infrastruktur vilket gör det lätt för konsumenten att ha 
tillgång till effektiv kommunikation (Doole and Lowe, 2008:74).  
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Värden och attityder skiljer sig åt länder emellan och ord som prestation, arbete, rikedom och 
framgång har olika innebörd för individer i olika kulturer och påverkar kommunikationen och 
konsumtionsbeteendet. Värden kan påverka i vilken utsträckning konsumenten genom 
konsumtion kan skaffa sig en grupptillhörighet och uppfylla otillfredsställda behov (Doole 
and Lowe, 2008:75-76). 
 
Språk kan delas in i två grupper, det talade och det tysta. Det talade språket är det vokala och 
det tysta språket innefattar kommunikation via tystnad och kroppsspråk. Den här faktorn kan 
påverka utformandet av marknadsföring. Genom att tala och skriva på ett främmande språk 
kan innebörden i exempelvis en annons få fel betydelse om den översätts (Doole and Lowe, 
2008:77-78). Den japanska drycken Pocari Sweat, en av Japans mest populära läskedrycker, 
låter inte lika tilltalande på svenska då de flesta kopplar svett till negativa associationer och 
inte till en hälsodryck. I Japan, däremot, ses drycken som ett hälsosamt alternativ efter träning 
då den återställer vätskebalansen (Hollensen, 2010:248). Det skrivna språket kan även bli 
problematiskt när företag marknadsför sig via en hemsida på Internet då det har visat sig att 
engelska inte är det självklara språket att använda (Doole and Lowe, 2008:77-78). 
 
3.5 Hofstedes fem dimensioner  
 

Individualism pertains to societies in which the ties between individuals are 
loose. Everyone is expected to look after himself or herself and his or her 
immediate family. Collectivism pertains to societies in which people from birth 
onwards are integrated into strong, cohesive ingroups, which throughout 
people’s lifetime continue to protect them in exchange for unquestioning 
loyalty.                                                                                           
                                                                                                      (Lee et al, 2007) 

 
Citatet beskriver en av de fyra dimensionerna som Hofstede har identifierat i sitt försök att 
förklara kulturella skillnader. Individualism handlar om i vilken utsträckning människor 
agerar som självständiga individer eller som grupp. I individualistiska samhällen är 
människor i högre grad självcentrerade och känner ett mindre behov av grupptillhörighet. 
Kollektivism präglas av en gruppmentalitet och strävan efter att uppnå gruppens erkännande 
(Hollensen, 2010). I Asien, som präglas av en kollektivistisk natur, kan ett köpbeslut vara en 
komplex process där hela familjen är med och avgör beslutet. Banden mellan olika individer 
är inte lika starkt i individualistiska samhällen som i kollektivistiska samhällen. Sydkorea 
anses tillhöra ett kollektivistiskt samhälle likt exempelvis USA. Skillnaden mellan de båda 
länderna ligger i Sydkorea konfucianismiska synsätt som påverkar och influerar stora delar 
av samhället. En individualist anpassar miljön efter sig själv medan en kollektivist anpassar 
sig för att passa in i miljön/samhället/gruppen (Lee et al, 2007).  
 
De övriga tre består av maktdistans, osäkerhetsundvikande och maskulinitet. Maktdistans 
berör graden av jämlikhet och rör förhållande mellan individer i ett samhälle. I länder med 
hög grad av maktdistans är det relativt få människor som innehar en hög maktposition och 
fattar flertalet beslut. Japan är ett land där skillnader mellan status är socialt accepterat och en 
del av samhället. Låg grad av maktdistans innebär att större del av befolkningen engagerar 
sig och får vara med och påverka beslut som ska tas. Sverige är ett land där maktdistansen är 
låg. Osäkerhetsundvikande syftar till i vilken utsträckning samhället är uppbyggt kring 
regler, lagar, normer, värderingar och fasta levnadsmönster. Japan, Grekland och Belgien är 
länder som vill ha en hög grad av struktur. Canada, USA och Danmark är länder som vill ha 
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ett friare, mindre regelstyrt samhälle. Maskulinitet handlar om i vilken utsträckning samhället 
präglas av maskulina normer som framgång, pengar och konkurrens på ett personligt- och 
professionellt plan. Motsatsen är mjukare, mer feminina värden som livskvalitet, personliga 
relationer och solidaritet. Samhällen som präglas av hög maskulinitet är USA, Japan och 
Italien och samhällen med lägre grad är Danmark och Sverige (Hollensen, 2010). 
 
År 1988 utökade Hofstede tillsammans med Bond modellen med ytterligare ett perspektiv, 
långsiktig kontra kortsiktig inriktning. Den innefattar hur kulturer förhåller sig till tid och om 
kulturen har ett kortsiktigt eller långsiktigt framtidsperspektiv. Enligt dem har kulturer 
antingen en dynamisk inställning till framtiden och går under benämningen långsiktig 
inriktning som syftar till uthållighet och sparsamhet. En långsiktig inriktning kännetecknas 
av ärlighet, anpassningsbarhet, ansvarstagande, självdisciplin och fritid anses vara mindre 
viktigt. Motsatsen är kortsiktig inriktning där de har en mer statiskt inställning och 
värdesätter det som varit, respekt för traditioner, att bevara sitt ansikte och att uppfylla 
sociala skyldigheter. När undersökningen genomfördes, ansågs Sydkorea ha ett långsiktigt 
perspektiv vilket delvis är en konsekvens av deras historia (Hofstede, 2008:223f). I det här 
sammanhanget är det intressant att lyfta fram Donghoon, Yigang och Heungs (1998) 
undersökning om hög och låg kontext kulturer. Resultatet påvisar att koreaner i hög 
utsträckning vill undvika att hantera nya situationer såsom att tänka i nya och ofamiljära 
sammanhang. De tycker även att samhället ändras i för snabb takt och försöker undvika 
situationer där de behöver tänka igenom någonting på djupet.  
 
Modellen som sådan har både för- och nackdelar men är tillämplig i den här uppsatsen som 
underlag för att få en fördjupad förståelse för hur kulturer fungerar. I litteratur (Yun et al 
2008, Eng and Kim, 2006) har det påvisats att Sydkorea har en hög grad av maktdistans, låg 
utsträckning av individualism och ett mellanläge på maskulinitet. Studier har visat att det här 
påverkar val av marknadsföringsstrategi för företag. Marknadsförare bör uppmärksamma den 
här aspekten då det kan påverka hur effektivt budskapet når ut (Jin, 2010).  
 
Förståelsen för budskapet och hur det tolkas påverkas också av andra faktorer såsom om 
landet tillhör en hög eller låg kontext kultur. 
 
3.6 Hög - och låg kontext kultur 
 
Edward T. Hall (1989:108) utvecklade 1976 ett koncept som baserades på hög och låg 
kontext kulturer för att, likt Hofstede, förstå kulturella skillnader länder emellan. Hög och låg 
kontext kulturer representerar två extremer på en skala där de är varandras motpoler.  Teorin 
förklara hur individer i en kultur relaterar till varandra rörande faktorer såsom sociala band, 
ansvar, social harmoni, kommunikation och engagemang.  
 
En del av det Hall undersökte är hur individer i olika kulturer använder sig av olika former av 
kommunikationstekniker. I vissa kulturer baseras kommunikationen på det som är sagt eller 
skrivet och i andra kulturer är omgivningen och social status av vikt. Skilda 
kommunikationsformer är karaktäristiskt för hög och låg kontext kulturer, i låg kontext kultur 
är det skrivna och sagda ordet tydligt utan dolda undermeningar. I hög kontext kulturer spelar 
kontexten och faktorer som omgivning och social status in för att förstå innebörden i det som 
sägs.  
 
Sydkorea kategoriseras som en hög kontext kultur då de använder ett subtilt och komplext 
tillvägagångssätt när de kommunicerar och faktorer som ålder, kön och social position är av 
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vikt (Doole and Lowe, 2008:86). Kommunikationen präglas av dolda undermeningar och 
formella hälsningsbeteende. I hög kontext kulturer är det sagda ordet av betydelse och en 
persons ord är bindande (Donghoon et al, 1998:510). Även här finns det en skillnad mellan de 
två extremerna då de sociala banden i en låg kontext kultur är skörare, går något fel i en 
affärsuppgörelse kan den ena parten dra sig ur uppgörelsen. Donghoon et al. (1998) påvisar 
ytterligare hur den här aspekten tar sig uttryck vid affärsavtal. I en hög kontext kultur kan 
viktiga affärsavtal slutas utan skriftliga dokument då det sagda ordet värderas högt. I en låg 
kontext kultur läggs större vikt på den explicita informationen och det som är viktigt är det 
avtalade och inte omgivningen.  
 
I en hög kontext kultur är relationer och kontakter viktiga och de sociala banden har sin 
utgångspunkt i familjen men kan sträcka sig till landets gränser beroende på kontext. Banden 
medför ett förtroende för varandra och baseras på en ömsesidig strävan efter att lyckas. Det 
här leder till att individer i gruppen skiljer på dem inom och utanför. Det finns ett japanskt 
ordspråk som säger ”A nail that stands out gets hammered down” som visar på strävan efter 
att passa in (Donghoon et al, 1998:510) i gruppen.  
 
Arbetsfördelningen i Sydkorea är relationsorienterat och bedöms utifrån faktorer som ålder 
och status. Hög kontext kulturer karaktäriseras av att ansvar placeras på dem med en hög grad 
av auktoritet. Likaså ålder spelar en viktig roll då en underordnad medarbetare inte kan vara 
äldre än sin chef.  Här skiljer sig fördelningen åt gentemot låg kontext kulturer där 
ansvarsfördelningen i högre grad sprids ut över hela organisationen och ålder är en 
betydelsefull faktor (Donghoon et al. 1998:510).  
 
Halls undersökning visade på skillnader i hur individer i olika kulturer hanterar konflikter. I 
en hög kontext kultur undviker individer konfrontationer för att bibehålla den sociala 
harmonin. I en låg kontext kultur undviks inte konflikter i samma utsträckning utan den 
individuella åsikten ges utrymme och kritik kan yttras direkt (Donghoon et al. 1998:511).  
 
För att ytterligare förstå hur kommunikation och budskap kan tolkas samt hur processen 
fungerar mellan den som sänder budskapet och mottagaren har Schramm utformat en 
kommunikationsmodell. 
 
3.7 Schramms kommunikationsmodell 
 

 
                                                                                                                           
Figur 3:3, Kommunikationsmodellen (Brassington and Pettitt, 2006:638) 
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Schramms kommunikationsmodell från 1954 härleds och är modifierad från Shannon-
Weavers modell från 1949. Den utgör grundförutsättningarna för hur en 
kommunikationsprocess från marknadsförande företag till målgrupp går till. Modellen 
kännetecknas av två viktiga aktörer, sändare och mottagare. Schramm uppdaterade Shannon-
weavers modellen med field of experience och feedback. Där sändare och mottagares field of 
experience överlappar varandra avkodas budskapet på liknande sätt. Inom det här området 
delas kunskap och begreppsram av inblandade aktörer. Feedback syftar till att erhålla en mer 
interaktiv kommunikation eftersom mottagaren kan ge tillbaka värdefull information till 
sändaren (Brassington and Pettitt, 2006:638).  
 
Sändaren skickar iväg ett meddelande som kodas via marknadsföring till ord, bild och 
symboler. Budskapet kan vara i form av en annons som sänds med hjälp av 
kommunikationskanaler. I den här kanalen överförs budskapet från sändare till mottagare. 
Budskapet avkodas av mottagaren som sedan sänder tillbaka information i form av köp eller 
reklamation. Under den här processen kan brus störa kommunikationen och påverka 
budskapet så att det feltolkas eller går förlorat. Enligt Kotler (2004) består det bästa 
meddelandet av ord och symboler som har hög igenkänningsfaktor av mottagaren. För att 
modellen ska vara framgångsrik, måste det marknadsförande företaget vet vad de vill säga 
med sitt budskap och vilket media de ska använda sig utav för att nå fram till målgruppen. 
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4. Empiri och analys  
 
I det här kapitlet presenteras resultat från vår gruppintervju med koreanska utbytesstudenter 
samt resultat från egna observationer utförda under våren 2010 då vi besökte Sydkorea. Vi 
kommer att göra en analys av de erhållna resultaten och utvärdera den i relation till vår 
teori. Likt litteraturgenomgången visar, är kulturaspekten av största vikt att beakta för ett 
företag som ska marknadsföra sig i ett nytt land. I avsnittet resonerar vi kring och besvara 
vår problemformulering - hur ett litet företag likt Josefin Strid kan marknadsföra sig som ny 
aktör på den koreanska marknaden. 
 
4.1 Gruppintervju 
 
Gruppintervjun utfördes den 8 april 2011 på Högskola i Borås bibliotek. Deltagare bestod av 
tre utbytesstudenter i åldrarna 21-23 år från Korea, informant 1, informant 3 och informant 4. 
Intervjun är uppdelad i tre ämnesområden – generella frågor som ålder, kön och 
bostadssituation, köpbeteende och hur informanterna söker efter nya produkter. De generella 
frågorna syftade till att introducera deltagarna till diskussion och öppna upp för en dialog för 
att därefter kunna gå djupare in på ämnet. Svaren gav oss information om informanternas 
bakgrund såsom åldersspann och utbildning inom textil, mode och management.  
 
De allmängiltiga dragen för köpbeteende visar på att shopping har en central del i koreanens 
vardagliga liv, både som social aktivitet och som stresslösande faktor.  
 
 ”(…) I Korea räknar vi inte hur många dagar vi shoppar utan ser det som en del 

av det vardagliga livet, om man är stressad eller uttråkad. Jag köper inte något 
varje gång men jag tittar dagligen.”  

             (Informant 1) 
 
En viss förklaring till betydelsen av shopping och tiden en korean lägger ned på aktiviteten 
kan hittas i deras umgängesmönster. Koreaner träffas, i allmänhet, utanför hemmet för att 
umgås; på caféer, barer, restauranger men även shopping ses som en form av sällskapande. 
Under intervjutillfället framkom det att flertalet informanter ofta och gärna besökte 
köpcentrum eftersom det är en plats där ”allt” finns under samma tak, från livsmedel och 
biograf till de senaste teknikprodukterna och mode. De flesta koreaner bor relativt litet med 
många familjemedlemmar och köpcentrum erbjuder en lösning där de enkelt kan umgås och 
utföra flertalet aktiviteter utan att behöva vistas i hemmet. Istället för att som i Sverige, skapa 
sig det perfekta hemmet att kunna visa upp, blir attribut som kläder, teknik och accessoarer 
viktigt för att framhäva personlighet och status.  
 
Hur koreaner går tillväga i en köpsituation skiljer sig åt mellan deltagarna men i de flesta 
situationer föredrar de sällskap. En av informanterna, 2, avvek från de övriga då hon helst 
besöker butiker själv, men beroende på situation kunde hon ha någon med sig. Ett av hennes 
svar förvånade oss då hon uttryckte sig med orden ”alla koreaner vill egentligen shoppa 
själva”. Det här motsäger det kollektivistiska tänkandet och kan påvisa att de går mot ett mer 
individualistiskt tankesätt men då den här åsikten endast uttrycktes av en informant går det 
inte att dra några generella slutsatser. De övriga deltagarna uppgav att de föredrar att handla 
med en familjemedlem, främst deras mamma. Här framkom att bekräftelse från familj och 
vänner kan ha viss betydelse vid ett köpbeslut. Det pekar på att Sydkorea har drag av en hög 
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kontext kultur då banden till familj och vänner är starka. De visar också på att de är 
kollektivistiska till tankesättet då den närmaste gruppen har stor inverkan på en koreans 
beslut. Den här faktorn kommer vi att analysera djupare senare i kapitlet.  
 
Internet har en viktig roll i Sydkorea, våra informanter var flitiga användare av Internet och 
G-market är en viktig plattform för små företag. G-market är en webb-baserad butik som ger 
mindre företag möjlighet till att sälja sina produkter till en bred kundskara. En webb-baserad 
butiksform, likt denna är fördelaktig för mindre företag då de medför lägre kostnader i form 
av butikslokal och hyror men konkurrensen på de här forumen är hög. I Sydkorea är 
konsumenterna i hög utsträckning medvetna om vilka trender som råder och vad som är 
aktuellt för stunden. För en aktör som vill ta sig in på den koreanska marknaden uppger vår 
informant 3 att det är av vikt att satsa på service och design och samtidigt placera sig i rätt 
prisklass. I Sydkorea erbjuds kunderna bra kvalité till låga priser och de svenska 
lågpriskedjornas prissättning kan liknas med Sydkoreas medelprisklass. Enligt våra 
informanter är en lämplig prisstrategi för ett svenskt företag medelpris eller en högre 
prisklass. Väljer företag en medelpris strategi bör företaget erbjuda kunderna något extra 
såsom god service eller Internethandel för att utmärka sig. Internethandel i ett högteknologiskt 
land som Sydkorea är välutvecklad med en effektiv infrastruktur.  
 

Jag handlar på Internet för att leveranstiden är kort. Det kan vara upp till 2 dagar men 
om man köper något på morgonen så kan man få det på kvällen. 
              (Informant 3) 

 
Nya produkter hittar våra informanter främst genom att kontinuerligt besöka butiker och 
communities på Internet. Bloggar och forum spelar en stor roll för hur väl en vara mottages i 
Sydkorea, de flesta konsumenter vänder sig till Internet för ett omdöme om produkten innan 
de fattar ett köpbeslut. Bloggar utvärderar allt från mat till film och mode.  
 
  ”Communities är väldigt viktigt, många lyssnar på dessa och följer dem. Det är 

större än bloggar då Internet är viktigt i Korea för att nå ut med sitt budskap.”  
           (Informant 3) 

       
Våra informanter uppgav ytterligare ett sätt att hitta nya produkter i Sydkorea, butikschefer 
ringer upp deras trognaste kunder för att göra dem uppmärksamma på att sortimentet har 
uppdaterats. För informant 3 var det vanligt förekommande att butiker kontaktade henne när 
nya varor anlände. Enligt informanterna var det även vanligt att de kunder som anses mindre 
betydelsefulla istället får ett mail som ger liknande information. Det här påvisar att relationer 
i Sydkorea är av vikt och butikerna bygger upp en relation till deras trognaste kunder. Även 
communities och bloggar kan till viss del ses som relationsskapande då det sker en 
interaktion och kommunikation mellan läsaren och bloggaren. Den här relationen är stundtals 
en envägskommunikation eftersom läsaren inte kan kommunicera direkt med personen 
bakom bloggen. På samma sätt kan innehavaren av bloggen inte kommunicera direkt med 
läsaren och få respons utan bloggen är kanalen där kommunikationen sker. En relation av det 
här slaget kan inte ses ur ordalydelsen känslomässigt förhållande11 utan bygger snarare på ett 
utbyte av åsikter och tankar.  
 
 

                                                
11 http://www.ne.se/relation/1577562 datum:2011-05-16 
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Våra informanter tror att befolkningen i Sydkorea är mer benägna till att följa trender i 
jämförelse med den svenske konsumenten.  
 

I Sverige ser alla likadana ut. Det kan bero på vädret. Folk bryr sig inte lika 
mycket om vad man har på sig här utan man kan ha en Goretex jacka och 
träningsskor. Klär man sig annorlunda i Korea så skrattar folk. 

                (Informant 3) 
 
Citatet visar på att de konfucianismiska traditionerna fortfarande är av betydelse i 
informanternas vardagliga liv och hur de uppträder. Filosofin kan stundtals uppfattas som 
bortglömd i Sydkoreas strävan efter ett modernt, mer västerländskt inspirerat samhälle men 
ett uttalande likt det här visar att tankesättet lever kvar i allra högra grad. Det kan också 
kopplas samman med uttrycket gibun vars innebörd är respekt för medmänniskors känslor 
och att inte få någon att tappa ansiktet. Om folk skulle skratta åt ens klädval skulle det 
sannolikt påverka personen ifråga stolthet.  
 
I Sydkorea spenderas mycket pengar på kläder, modetidningar och bloggar är fulla av de 
senaste designers och trender. Landet har nära till fabriker och mönsterkonstruktörer, all 
produktion kan göras i ett steg utan långa ledtider vilket bidrar till att Sydkorea ligger i 
framkant när det gäller innovation och modetrender. Informant 1 exemplifierade processen 
genom att beskriva hur paparazzis kan fånga en kändis på bild och dagen efter lanseras stilen i 
de mindre modebutikerna. Genom att använda sig av tekniken kopiera istället för att designa 
kan de göra mönster utefter plagg de ser. Kopierandet av varor framkom även på andra 
områden och något vi själva fick erfara under vår deltagande operation. Inte sällan köpte en 
student i klassen kursboken för att därefter, mot en låg kostnad, kopiera upp boken till övriga 
klassen och därefter lämna tillbaka den till bokhandeln. På så vis gjorde han en liten förtjänst 
samtidigt som övriga klassen kunde köpa boken till, ibland, en tiondel av priset.  
 
Enligt våra informanter tror de att svenska produkter kan vara framgångsrika på den 
koreanska marknaden men de ser en rad svårigheter med en lyckad etablering. De anger 
främst tre orsaker – pris, kvalitet och språk som kan medföra hinder. Både pris och kvalitet 
framkommer som faktorer av avgörande betydelse för informanternas köpbeslut. Det här är 
intressant att ha i beaktande för Josefin Strid vid en eventuell marknadsföringskampanj då det 
ställer höga krav på företagets produkter men också på kringkostnader såsom produktion, 
distribution och logistik. Språk är den faktorn som kan bli en av de mer problematiska vid 
marknadsföring och kommer behandlas utförligare under vår deltagande observation. 
 
4.2 Deltagande observation 
 
Under våren 2010 vistades vi under ett halvår i Seoul, Sydkorea som utbytesstudenter. Under 
den här tiden fick vi en god insyn i den koreanska kulturen vilket kan vara av intresse att 
vidareutveckla i den här uppsatsen. Vår upplevelse av den koreanska kulturen baseras dels på 
kontakt med koreanska studenter och lärare, dels utifrån kontakter vi knutit under vår vistelse. 
Den koreanska kulturen skiljer sig från den svenska, som litteratur också påvisar, att sätta 
fingret på en specifik orsak är omöjligt då samhällena är olika uppbyggda. I vissa 
sammanhang blev skillnaderna extra tydliga exempelvis i skolmiljön, där gamla 
konfucianismiska traditioner lever kvar och utbildning anses viktigt. För oss, två kvinnliga 
studenter, som är vana vid jämställdhet utsattes vi stundtals för prövningar och fick finna oss i 
situationer skilda från i Sverige. Universitetsvärlden i Sydkorea är betydligt mer hierarkisk 
och läraren har stor makt vilket kan ses både ur ett positiv och ur ett negativt perspektiv. 
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Kvinnor intog mer blygsamma positioner i klassrumsmiljön vilket vi stundtals hade svårt att 
förhålla oss till. Här framkom också problematiken med språket då vissa lärare hade 
svårigheter att förstå vår engelska. Även faktorer som blygsel inför att tala på engelska och 
deras, ofta, basala engelska kunskaper spelar in. Lärarna hade en viktig roll i Sydkorea, det 
hörde inte till ovanligheten att lärarna fick presenter från elever i from av kaffe, äpple eller 
kakor. Lärarna firades också på den årliga teachers day. När vi för första gången mötte på den 
här situationen förvånades vi över det uppenbara maktspelet mellan lärare och elev, vi såg på 
fenomenet som fjäsk eller muta för att förbättra sina betyg. Idag ser vi på det ur ett annat ljus 
och kan tydligt se att kollektivistiska traditionerna speglas i relationen. I efterhand kan vi dra 
slutsatsen att om vi skulle ha haft större insyn i den sydkoreanska kulturen innan vår vistelse 
skulle de missförstånd som uppstod kunnat undvikas. Det övergripande intrycket ger dock en 
mycket positiv bild av Sydkorea som vänligt, spännande och tillmötesgående land. 
 
I skolmiljön konfronterades vi även med deras skilda arbetssätt och deras sätt att hantera 
konflikter. I situationer eller vid grupparbeten där våra åsikter gick isär försökte de till största 
möjliga mån att undvika att en konflikt skulle utvecklas. Vid ett tillfälle uppstod dock ett 
meningsutbyte då vi inte var överens men istället för att, som svensk, diskutera sig fram till en 
slutsats blev de koreanska studenterna helt tysta. I efterhand är det tydligt att det var ett 
resultat av våra skilda kulturer som mynnade ut i en konflikt då varken vi, eller dem förstod 
den andra sidan.  
 
Tillängligheten till mat, nöjen och konsumtion skiljer sig markant från den svenska 
marknaden. Umgänge utanför hemmet är norm och koreaner kan besöka butiker 24-timmar 
om dygnet. I början av vår vistelse häpnades vi över graden av konsumtion då shopping för en 
korean tycks vara ett tecken på framgång och lärare exemplifierade det som något 
avstressande. Konsumtion är också av betydelse på ett mer ytligt plan då det läggs stor vikt 
vid ett vackert yttre. Det här framkom också i vår gruppintervju då informanterna uppgav 
liknande information. 
 
På det textila området är koreaner snabba på att plocka upp trender och utveckla nya 
innovationer, flertalet produkter som vi såg 2010 finns idag i svensk butik ett år senare. Det 
finns en stolthet i innebörden Made in Korea vilket kan knytas an till deras historia och 
traditioner som ett enat folkslag. Under tusentals år har koreaner varit ett homogent folkslag 
med få minoritetsgrupper, det har medfört en stark samhörighet men också förpliktelser 
gentemot sin nästa. Likt kollektivistiskt tänkande och i linje med hög kontext teorin värnar 
koreaner om varandras välmående och framgång både av privat likväl professionell karaktär.  
 
Den stora betydelsen av relationer i det sydkoreanska samhället, som framkom under 
litteraturegenomgången och i vår intervju, fick även vi uppleva personligen. Vid ett flertal 
tillfällen var vi med om situationer där butikschefer rabatterade priser till stamkunder, utbytte 
visitkort och gav små presenter. I en av de butiker vi besökte mest fick vi gåvor i form av 
armband och rabatt på varor vi köpte. Tillvägagångssättet skiljer sig från den svenska 
marknaden där den relationsbyggande processen likt det koreanska sällan förkommer. 
Förklaringen kan ligga i den höga konkurrens som finns i Sydkorea, det är en uppsjö mindre 
boutiques som konkurrerar med de större varuhusen och lyxmärken. De relationsskapande 
handlingarna kan ses som ett konkurrensmedel, ett effektivt sätt att vinna trogna kunder och 
kan än en gång förklaras genom att det koreanska samhället präglas av kollektivistiska 
traditionerna där relationer är av vikt och en önskan om framgång för den egna gruppen. 
Gruppen behöver inte nödvändigtvis endast innefatta familjemedlemmar utan kan sträcka sig 
till landgränsen. I vårt fall sträckte det sig över landsgränsen eftersom det är uppenbart att vi 
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inte kommer ifrån Sydkorea. När en kontakt väl är etablerad i landet är det lätt att umgås och 
röra sig fritt mellan umgängeskretsar.  
 
Internets roll i det koreanska samhället skiljer sig från den svenska marknaden dels för att de i 
högre utsträckning använder sig av Internet vid konsumtion, dels för att det har en stark prägel 
på samhället i stort. Ur ett svenskt perspektiv kan Internets påverkan på Sydkorea te sig 
förvånande eftersom de redan erbjuds ett dygnet-runt öppet samhälle. För Sverige, å andra 
sidan, med begränsade öppettider borde Internet spela en betydligt större roll än vad det 
faktiskt gör. Internet som marknadsplats har en stark position i Sydkorea, vid flertalet 
situationer framkom Internets roll i samhället. Eleverna på vårt universitet handlade det mesta 
på Internet, från skolböcker till mat och kläder. Likaså lärare diskuterade Internets roll i 
samhället som en stark och viktig aktör på marknaden och vi diskuterade vid flertalet tillfällen 
vikten av att använd Internet och vilken roll det kommer ha i framtiden. Sydkorea, enligt vår 
uppfattning är mer medvetna om den starka tillväxtpotentialen som Internet innehar.  
 
4.3 Analys 
 
Den sydkoreanska kulturen vilar på gamla traditioner med konfucianism samtidigt som 
Sydkorea är ett högteknologiskt samhälle som ligger i framkant när det gäller utveckling och 
innovation. Som utomstående kan de här två motpolerna ge ett komplext intryck och skapa 
förvirring då det är svårt att avläsa vart landet är på väg. Trots att de är kända för sina 
storföretag såsom Samsung och Daewoo har Sydkorea under en lång tid varit segregerat från 
omvärlden. Omständigheter som Koreakriget och konflikten med Nordkorea kan ha bidragit 
till att den övriga världen betraktar halvön som sluten. Den yngre generationen har växt upp 
med Internet och influeras av västvärlden samtidigt som de lever i ett samhälle byggt på 
traditioner och fasta levnadsmönster. Enligt våra deltagande observationer såg vi tendenser till 
att den här förändringen har fått fäste i den koreanska kulturen men, det återstår att se i vilken 
utsträckning. Förklaringen till varför landet idag ser ut som det gör finns i den hög 
kontextuella kulturen som karaktäriseras av en låg grad av vilja till anpassning och förnyelse 
vilket, i relation till andra faktorer, påverkar hur SMF:s ska marknadsföra sig. Omgivning och 
social status är av stor vikt vid kommunikation vilket medför att företaget måste vara väl 
informerade om sin målgrupp och de förutsättningar som finns. Ålder, kön och social position 
är faktorer som inverkar på utformandet av marknadsföringen. Sarathys kulturmodell, figur 
3.2, kan användas för att underlätta förståelsen och utformandet av marknadsaktiviteterna då 
den förklarar att en kultur är uppbyggd av åtta beståndsdelar.  
 
En av de åtta komponenter är språk som är en av de mest väsentliga faktorer och kan påverka 
ett marknadsföringsbudskap. I ett hög kontext samhälle likt Sydkorea behöver företag, vid en 
expansion ta hänsyn till det talade och till det tysta språket. Kommunikationen påverkas av 
kontexten och medför att det är svårt som utomstående företag som Josefin Strid att förstå 
dolda innebörder i ritualer och sammanhang. Det påverkar också avkodningen av budskapet, 
om det är utformat felaktigt kommer det att bidra till att meddelandet går förlorat. Enligt 
informant 3 är det av vikt att kunna det koreanska språket vid en etablering för att nå den 
koreanska konsumenten. Det här kan också ses ur ett marknadsföringsperspektiv då 
undersökningar har visat att engelska inte är det självklara språket att använda och under våra 
egna observationer framgick det att engelska inte används lika frekvent som i Sverige. Seoul 
som huvudstad skiljer sig från många av de övriga världsmetropolerna då engelska inte är det 
gångbara språket. Få reklamskyltar var på engelska och all reklam på TV var på koreanska. 
Det här medför att marknadsföring bör ske på koreanska för att bäst nå sin målgrupp.  
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Till skillnad från Sarathys kulturmodell delar Hofstede in kulturella skillnader och hur det tar 
sig uttryck i fyra kulturella manifestationer – symboler, hjältar, ritualer och värderingar. 
Sydkorea symboliseras av en strävan efter det perfekta yttre men det har en annan betydelse 
än för en svensk medborgare. Ett västerländskt utseende eftersträvas i många fall och 
skönhetsoperationer är vanligt förekommande. Det här kan ses i relation till den innebörd 
koreaner lägger i status och ytliga attribut som kläder och designerväskor. Trender ändras 
snabbt vilket medför att ett företag som inte kommer från Sydkorea har begränsad insikt i vad 
som är aktuellt för stunden i landet. Kändisar, som faller under kategorin hjältar, har inte så 
stort inflytande. Däremot lyfter våra informanter fram bloggarna och Internets 
genomslagskraft som en möjlig väg att gå för att nå sin tilltänkta målgrupp. Genom att bygga 
upp relationer med exempelvis bloggare skapar de en kontakt med sin målgrupp vilket 
förhoppningsvis leder till förtroende. Men, att skapa en relation i Sydkorea tar tid och 
innefattar ritualer av olika slag. Likt Japan värdesätter de, bland annat, umgänge över mat och 
dryck för att lära känna varandra och har inte bråttom till att avsluta en affärsuppgörelse.  
Lyckas ett företag bygga upp en stark relation till en etablerad aktör (agent, butikschef, 
producent, ett mindre företag, inflytelserika personer) kan det leda till att kommunikation 
mellan företag och kund blir effektivare och att konkurrensbruset som råder på den koreanska 
marknaden minskar. I Sydkorea är det viktigt att passa in i gruppen och de sneglar gärna på 
andra innan de tar ett eget köpbeslut. Således är goda relationer till redan accepterade aktörer 
av vikt för att kommunikationsmodellen ska nå bästa effekt.   
 
Hofstedes delar kultur ytterligare i fem dimensioner – individualism, maktdistans, 
osäkerhetsundvikande, maskulinitet och långsiktig kontra kortsiktig inriktning som kan 
användas för att placera in vart Sydkorea, i relation till Sverige, befinner sig idag. Teorin har 
några år på nacken men kan bidra med grundläggande förutsättningar och förklarar varför 
attityder och beteenden skiljer sig åt. Den mest intressanta dimensionen är individualism 
eftersom vår utgångspunkt är kultur och hur det påverkar individers handlande. Sydkoreas 
historia och tradition bygger på konfucianismens synsätt och präglas av ett kollektivistiskt 
förhållningssätt. Men, de konfucianismiska traditionerna har inte längre lika starkt fäste i 
samhället då Sydkorea går igenom en förändring.  Utvecklingen kan vara en konsekvens av 
den ökade globaliseringen och landet är numera välmående och stabilt ekonomiskt vilket 
bidrar till att de i högre utsträckning reser och får influenser från andra länder. Det här medför 
dock inte att Sydkorea kommer att lämna de kollektivistiska traditionerna helt då filosofin 
fortfarande har starkt stöd i landet.   
 
De kulturella skillnaderna mellan Sverige och Sydkorea kvarstår, Sverige kommer 
fortsättningsvis att präglas av individualistiska traditionerna och Sydkorea av mer 
kollektivistiska. Vår undersökning visar på att grupptillhörighet är viktigt och likaså 
bekräftelse från den inre sfären. Det här förevisar också att de kollektivistiska traditionerna 
har en stark innebörd. Vid undersökningstillfället visade det sig att en stor del av det 
koreanska samhället är uppbyggt på relationer. För att starta en affärsverksamhet är det av 
betydelse att ha ett etablerat kontaktnätverk i landet. Lyckas företag etablera en relation med 
en aktör i Sydkorea kommer de att få hjälp eftersom det, i det koreanska förhållningssättet, 
ligger en vilja till att deltagarna inom den egna gruppen ska nå framgång. Det här är 
karakteristiskt för hög kontext teorin. Ytterligare faktorer som påvisar den kollektivistiska 
traditionen är vikten av att få bekräftelse från andra. Communities och forum på Internet är 
viktigt för koreaner innan de fattar ett köpbeslut. Vid intervjutillfället uppgav informant 3 att 
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”I Korea följer man modeströmmen och det tror jag ligger i vår 
nationalitet. I Korea är man vänlig och artig mot varandra och man vill inte 
uppröra någon genom att ha konstiga kläder”. 
                                                                       

En åsikt likt denna är sällsynt i det svenska uttryckssättet. Även om bloggar idag har ett starkt 
inflytande över den svenske konsumenten och sätter trender, utgår den svenska konsumenten 
fortfarande från jaget och inte från vi: et. Oavsett land och kultur kan familjen ha en viktig 
roll vid köpbeslut, om det i Sydkoreas fall beror på konfucianism eller om det endast beror på 
nära familjeband är svårt att dra slutsatser om. Beroende på person kan familjen spela stor roll 
även i Sverige och inverka på en individs beteende. Bloggar inte minst, är ett uttryck för att få 
bekräftelse och bevis på att produkten som köps duger och det här fenomenet skiljer sig inte 
åt länder emellan, bloggarnas funktion ändras inte beroende på kultur. Sverige har mer fokus 
på individualism då det är viktigt att lyfta fram den egna identiteten även om vi sannolikt 
påverkas lika mycket av yttre faktorer och omständigheter som koreaner.  
 
De övriga tre dimensionerna maktdistans, osäkerhetsundvikande och maskulinitet kommer 
endast att benämnas kort. De här dimensionerna påverkar inte marknadsföringen direkt, men 
indirekt då de finns djupt rotade i koreanernas medvetande och beteenden och således är av 
vikt att benämna. Då Sydkorea har ett mer hierarkiskt samhälle än Sverige leder det till en 
högre grad av maktdistans. Enligt egna observationer bidrar det till ett hårdare och ett mer 
tävlingsinriktat samhälle. Skillnader i social status märks tydligt och uttrycks inte minst 
genom åldersaspekten, den äldste på ett företag erhåller automatiskt hög status bland de 
anställda och behandlas med respekt. Osäkerhetsundvikande är den dimensionen som vi har 
lägst grad av insikt i men då hög grad av osäkerhetsundvikande karaktäriseras av samhällen 
med fasta levnadsmönster passar Sydkorea in i bilden. Likt litteratur hävdar ligger Sydkorea 
på ett mellanläge när det kommer till maskulinitet. Att lyckas och få en stabil ekonomisk 
grund är ett mål i livet och ett tecken på framgång, det grundar sig till stor sannolikhet i 
Sydkoreas historiska bakgrund och önskan om att bygga upp ett starkt samhälle i efterkrigstid. 
Samtidigt har konfucianismen satt sin prägel på det koreanska samhället vilket tar sig uttryck i 
vikten av relationer. Det här synliggör återigen att det Sydkoreanska samhället är byggt på två 
motpoler, dåtid kontra nutid.  
 
Hofstedes femte dimension, långsiktig kontra kortsiktig inriktning, bör också nämnas i 
sammanhanget. Som tidigare anförts placerades Sydkorea in under den långsiktiga 
inriktningen, men vi ställer oss frågande till om det stämmer idag. Tidigare, när Koreakriget 
fortfarande var färskt i minnet, ansågs hårt arbete vara av vikt och sparsamt leverne en 
nödvändighet. Dagens yngre generation har inte samma referensram utan växer upp i en 
kultur med god och stabil ekonomi vilket medför att Sydkorea går mot en mer kortsiktig 
inriktning. Att utbilda sig, få ett högstatusarbete och att arbeta hårt anses fortfarande vara 
viktigt för de flesta, och stämmer överens med det långsiktiga perspektivet.  Enligt vår teori 
passar dock det kortsiktiga perspektiven i högre utsträckning in på Sydkorea då respekt för 
traditioner och sociala spelregler som att inte tappa ansiktet anses viktiga. Enligt egen 
erfarenhet framkommer de här aspekterna extra tydligt i en skolmiljö då rädsla för att tala 
inför grupp och att hantera konflikter undviks. Det här skiljer sig från Sverige, vilket också 
visar sig i arbetslivet som präglas av hierarkiska nivåer och liten frihet i det egna 
beslutsfattandet.  
 
I Sydkorea räcker det sagda ordet för att bekräfta ett avtal vilket medför att innebörden av 
ordet ärlighet skiljer sig åt och kan ses ur två perspektiv, i ett hög kontextuellt sammanhang 
och i ett prestationssammanhang. Vid en affärsuppgörelse litar de till de yttrade orden men 
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när det rör sig om prestationer försvinner ärligheten då fusk och försköningar är vanligt 
förekommande. Det här är en högst subjektiv uppfattning utifrån vår egen observation men vi 
har flertalet gånger fått det bekräftat, både via egna iakttagelser och av koreanerna själva. Den 
här aspekten blir intressant ur ett marknadsföringsperspektiv då vi ställer oss frågan hur 
”ärlig” en kampanj måste vara för att få genomslagskraft. Förutsättningarna leder till att fokus 
hamnar på att tillfredsställa kundens ouppnåeliga önskan snarare än att ge en rättvis bild av 
produktens faktiska egenskaper. Det här skiljer sig från den svenska marknaden, dels för att 
den svenska konsumenten ställer höga krav på utlovade kvaliteter men också på grund av 
lagstiftning rörande marknadsföring och löften om produktens egenskaper.  

Resonemanget ovan leder oss vidare till Schramms kommunikationsmodell eftersom vi anser 
att det finns en skillnad i avkodning mellan sändare och mottagare länderna emellan. Den här 
faktorn är av största vikt vid utformandet av ett budskap mellan ett utländskt företag och den 
koreanska kunden. Kommunikationsmodellen kan hjälpa till att förklara hur budskap kan 
utformas och anger grundförutsättningarna för hur en kommunikationsprocess från 
marknadsförande företag till målgrupp går till. Sändaren blir i det här fallet Josefin Strid eller 
liknande SMF. Mottagaren är sydkoreaner men beroende på produkt som saluförs ser den 
koreanska målgruppen olika ut.  Om budskapet är väl utformat och anpassat till den berörda 
marknaden avkodas det enligt tänkt utan att störas av det kulturbrus som annars lätt kan 
uppstå. Bruset kan komma från konkurrenters marknadsföring, dålig uppkoppling, långsamma 
hemsidor eller bristfällig information om produkten. Problematiken med kulturbruset leder till 
att kännedom om marknadsförutsättningar och vilka aktörer som opererar på marknaden är en 
av de viktigaste variablerna att ta hänsyn till. Således behöver SMF:s ha kunskap om den 
koreanska marknaden redan innan de påbörjar utformandet av budskap. Skapandet av ett 
framgångsrikt meddelande är lättare sagt än gjort eftersom små faktorer som symboler kan få 
stora konsekvenser om de används fel. En möjlig väg att gå i Sydkorea är att inrikta sig på 
flera deltagare i familjen och inte endast en. Exempelvis kan budskapet utformas till mamma-
dotter eller pappa-son. Om de tilltalar fler i inledningsskedet kan det medföra en större 
genomslagskraft då en individ i familjen inte själv behöver övertyga ytterligare 
familjemedlemmar och få deras godkännande vid ett köpbeslut.   
 
För att budskapet ska nå den tilltänkta målgruppen behövs en kommunikationskanal. Då 
Sydkorea idag, likt tidigare angivits, är ett högteknologiskt land som satsar stort på den här 
formen av infrastruktur innehar Internet en nyckelroll vid en marknadsföringsstrategi. Internet 
besitter många fördelar som inte ska ringaktas. Den sydkoreanska kunden är kräsen med 
smakpreferenser under ständig förändring. För att kunna få ut största möjliga fördel för SMF:s 
behöver de analysera den här marknadsplatsen grundligt. Bloggar har en ytterst viktig 
funktion vilket framkommit både under vår intervju och i vår deltagande observation. Det är 
med utgångspunkt i de här forumen analysen ska ta sin början. En blogg kan ses som en 
modern form av kommunikationsmodell eftersom den har en sändare, bloggaren och en 
mottagare, läsaren. Kommunikation sker mellan de två med hjälp av ord, bilder och symboler 
som förmedlas via bloggens hemsida och åsikter kan utbytas dem emellan. Field of 
experience kan vara gemensamma intresseområden eller smakpreferenser och feedback ges 
kontinuerligt via kommentatorsfälten under respektive inlägg. I Schramms 
kommunikationsmodell kan field of experience utgöras av gemensam kunskap såsom språk 
eller traditioner. Det koreanska språket blir då den gemensamma faktorn som gör att 
budskapet tolkas på rätt sätt. Då vi tidigare påpekat att språk är av avgörande betydelse är det 
en faktor som inte bör bortses ifrån. Feedback kan, i inledningsskedet, fås från bloggarna för 
att skapa sig en bild av hur budskapet kommer att mottagas av den större målgruppen. I ett 
senare skede kommer feedback komma i form av köp alternativt utebliven försäljning.   
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5. Slutsatser 
 
I följande avsnitt presenterar vi våra slutsatser utifrån empiri och teori och sätter det i 
relation till vår problemdiskussion.  
 
Inledningsvis vill vi poängtera att vi tror på Sydkorea som land och som kultur, de 
konfucianismiska traditionerna tillsammans med den unga generationens strävan efter 
förändring leder till ett spännande land med stark tillväxtpotential. Oavsett vad litteratur 
hävdar, anser vi att länder och kulturer fortfarande ska betraktas som heterogena och 
självständiga enheter. Dock har globaliseringen medfört att kulturer influeras av varandra och 
kulturella särdrag lånas länder emellan.  
 
Vidare kommer vi att presentera de slutsatser vi har dragit rörande vårt huvudproblem samt 
våra delproblem.   
 
5.1 Hur bör ett litet modeföretag marknadsföra sig för att lyckas på 
den sydkoreanska marknaden? 
 
Likt Japan, som har lyckats bevara sin kultur samtidigt som de har spridit den till omvärlden, 
anser vi att Sydkorea ska utvecklas i samma riktning. Då kan de bevara sin konfucianismiska 
tro på samma gång som de framgångsrikt kan etablera Sydkorea som varumärke. Under 
processens gång har vi kommit till insikt om Sydkoreas potential som marknadsplats. Vi är 
övertygade om att en etablering på den sydkoreanska marknaden kan bli ett framgångsrikt 
koncept trots de hinder såsom språk, traditioner och kulturella skillnader som vi har resonerat 
kring i analysdelen. Trots de hinder som finns är den sydkoreanska marknaden stor med 
många köpstarka konsumenter. För ett litet företag likt Josefin Strid med begränsad målgrupp 
måste kunder hittas och tillgodoses oavsett geografiskt läge. 
 
För att lyckas marknadsföra sig på den koreanska marknaden bör företag först och främst 
skapa sig en förståelse för kulturen. De bör också försöka skapa sig en förståelse kring den 
Sydkoreanska historien och dess avspeglingar på samhället idag då landet genomgår en 
förändring. Om Schramms kommunikationsmodell ska kunna fungera och sändare och 
mottagare ska kunna kommunicera bör företagen ta hänsyn till hur marknadsföringsaktiviteter 
sker i Sydkorea. Nyckelfunktionen ligger i skapandet av ett budskap som medför en känsla av 
grupptillhörighet. För den koreanske konsumenten är det, likt tidigare angivet, av största vikt 
att tillhöra en gemenskap till följd av deras kollektivistiska traditioner.  
 
De informations– och kommunikationskanaler vi har identifierat vara av vikt för att nå den 
koreanske konsumenten är relationsbyggande och Internet. Josefin Strid bör utforma ett 
budskap i samarbete med en aktör med intern förankring i landet. För att framgångsrikt 
etablera sig på marknaden bör SMF:s på ett tidigt stadium bygga upp ett kontaktnät snarare än 
att marknadsföra sig aggressivt. Relationsbyggande är dyrt och tidskrävande, men vår slutsats 
är att det är den enda vägen till att lyckas positionera sig och bli en långvarig aktör. Här kan 
Walmart, som tidigare diskuterats, ses som ett exempel på en misslyckad etablering då de inte 
hade tillräcklig kunskap om sin främsta kund, hemmafrun. Vikten av att kommunicera rätt 
och att förstå motparten diskuteras även under vår intervju då informanterna flertalet gånger 
upprepar vikten av relationer och att anpassa sig till omgivningen. Exempelvis uppgav 
informant nr 3 att koreaner lägger stor vikt vid att vara artig och vänlig och det återspeglas i 
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hur de klär sig för att inte uppröra. Genom relationsuppbyggande undviker företag risken att 
trampa i klaveret eller att oavsiktligt förolämpa sin målgrupp. Genom att ha en intern 
förankring i landet kan språkaspekten också tillgodoses då direktöversättningar från 
utomstående parter kan skapa fel innebörd. Vikten av att marknadsföra sig på koreanska bör 
inte underskattas då det kan vara en av nyckelfunktionerna eftersom budskapet helt kan 
förloras om större delen av målgruppen inte förstår engelska. På den sydkoreanska marknaden 
sker merparten av all marknadsföring på koreanska. Dock kan marknadsföring på engelska 
vara framgångsrikt om företag vill nå den yngre generationen eftersom de i högre 
utsträckning kan det engelska språket.  
 
Vidare resultat av vår studie påvisar att Internets roll är av stor betydelse som informations- 
och kommunikationskanal då Sydkorea är ett av världens mest uppkopplade länder. Likt 
tidigare påpekat är bloggare och communities av stor vikt för befolkningens köpbeslut då de 
här forumen har en stor påverkan och bör utnyttjas av företag som vill etablera sig.  Produkter 
kan exempelvis sändas till de mest populära bloggare och debattörer för en utvärdering. Via 
Internet når företag också konsumenten i hemmet oberoende geografisk position. Lyckas man 
med konceptet, att nå fram till en modern hjälte likt bloggaren, leder det till en 
marknadsföringskanal med starkt fäste. Det här är den väg vi rekommenderar då den har en 
större påverkan på konsumentens medvetande än en annons. Internet är en av de viktigaste 
marknadsplatserna för SMF:s att synas på. Det är en fördel för små företag eftersom fysisk 
butik är dyrare att etablera, Internet har också längre räckvidd och är bättre anpassat för 
Sydkoreas 24-timmars samhälle. G-market kan vara en potentiell marknadsplats för mindre 
aktörer att använda sig av och användas under uppstarten av en etablering. Genom att 
expandera via G-market kan marknadsandelar erhållas men de problem såsom språk finns 
även här.  
 
5.2 Vilka kulturella variabler är av vikt att beakta vid en etablering? 
 
 När aktörer likt Josefin Strid ska marknadsföra sig på den koreanska marknaden måste de, 
som tidigare framkommit, ta hänsyn till den kulturella faktorn. I begreppet kultur ryms det ett 
flertal aspekter, både dolda och synliga och det är först i mötet med ett annat land som de 
kulturella särdragen blir tydliga. Som svensk är det svårt att definiera egna attityder och 
beteenden som är kulturellt betingade, men i relation till det koreanska beteendemönstret 
träder de fram och blir mer konkreta. Det är i mötet mellan länder som kulturer blir 
intressanta och den här faktorn är den bidragande orsaken till att vi valde det här 
forskningsområdet. Hade vi valt att se på marknadsföring i ett närliggande land som Norge 
hade vi med stor sannolikhet inte lagt lika stort fokus på den kulturella aspekten då våra 
kulturer är mer lika. Det medför inte att vi tror att geografisk position automatiskt medför 
likheter i kulturer. Vi är medvetna om att Norges kultur består av flera komponenter som 
skiljer sig från det svenska kulturlivet. 
 
5.3 Hur skiljer sig de åt från den svenska marknaden?  
 
Den, kanske, främsta kulturella variabeln att ta hänsyn till för Josefin Strid är konfucianismen 
och dess påverkan på samhället. Inte nödvändigtvis för att den styr samhället idag men för 
dess stora påverkan under historien och den prägel den satt på landet. Den här faktorn är 
också av största vikt att beakta eftersom filosofin skiljer sig så markant från det svenska 
levnadssättet. Men det här är en komplex variabel att beakta, trots att vi har utfört intervjuer 
och deltagande observationer samt samlat in en stor mängd material om den Sydkoreanska 
kulturen har vi svårt att få full förståelse för idétraditionens betydelse och funktion. 
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Utvecklingen och omvandlingen av Sydkorea medför troligen också att det är extra svårt att 
förstå vilken roll konfucianismen har idag och vilken roll den kommer att spela i framtiden. 
Det visar sig inte minst i titeln till vår uppsats Först bugar vi, sedan krigar vi som kommer 
ifrån en av dagens unga generation koreaner.  
 
Ytterligare variabler och skillnader mellan Sverige och Sydkorea återfinns i faktorer såsom 
kollektivistiska/individualistiska synsätt och innebörden av språk. Sydkoreas kultur, precis 
som den svenska har formats av historiska händelser vilket har medfört att Sydkorea har 
utvecklats till att bli kollektivister medan vi i Sverige har formats till individualister. 
Skillnaden i grundläggande värderingar, likt ovan, har stor betydelse för det vardagliga 
beteendemönstret och således av vikt att beakta för företag som ska etablera sig på den 
koreanska marknaden. Det här påverkar sannolikt marknadsföringen då traditionen i väst, att 
individanpassad reklam inte är applicerbart på Sydkorea. Det kollektivistiska synsättet medför 
snarare att genomslagskraften blir starkare om ett företag riktar sig till en grupp koreaner med 
särskilda intressen eller preferenser. På så sätt kan det skapas en gemenskap och en känsla av 
grupptillhörighet. Kommunikationen skiljer sig också åt länderna emellan. Svenskar 
kommunicerar rakt och direkt, sydkoreaner kommunicerar indirekt och via ett tyst språk. Det 
sydkoreanska samhället bygger på filosofi snarare än religion, vårt präglas av tanken på att 
klara sig själv. I Sydkorea är hierarkisk ordning av vikt, i Sverige har jantelagen ett starkt, 
underliggande fäste.  
 
Språk har även en betydelse ur ett annat perspektiv – förståelse. För ett land som Sverige kan 
det vara ovant att inte kunna kommunicera på engelska eftersom det i flertalet ögon betraktas 
som det gångbara språket världen över. I Sydkorea ser det däremot annorlunda ut och delar av 
befolkningen kan inte engelska eftersom den mesta kommunikationen sker på koreanska. Likt 
vi påvisade under vår deltagande observation används inte engelska frekvent av lärare vars 
kurser ska undervisas på engelska. När universitetsnivån ser ut på det här sättet kan det ge en 
förklaring till vikten av att använda koreanska vid ett reklambudskap eftersom företag då vill 
nå en större del av befolkningen. 
 
Trots ländernas olikheter kan vi lära oss och dra nytta av varandras styrkor och svagheter. 
Teknik och innovation kommer att leda till ännu bättre kommunikations- och 
informationsmöjligheter i framtiden vilket kommer att bidra till att skapa en större, mer global 
marknad. I takt med att marknaden blir mer global blir det lättare för aktörer att etablera sig 
utanför sin hemmamarknad och skapa sig kunskap om de skillnader och förhållanden som 
råder i olika länder. Vår förhoppning är dock att länder fortsätter värna sina unika kulturer 
eftersom det är det som utgör och är med och skapar den dynamiska värld vi lever i idag. 
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6. Avslutande diskussion 
 
I det här avslutande kapitlet resonerar vi kring studiens resultat, dess validitet innefattande 
giltighet och relevans samt förslag på framtida forskningsområden.  
 
6.1 Reflektion över uppsatsen 
 
Vår studie ger en fingervisning om problematiken kring att etablera och marknadsföra sig på 
den koreanska marknaden. Kulturella aspekter påverkar en rad områden och är djupt 
förankrade i det sydkoreanska medvetandet vilket medför en rad svårigheter. Men de här 
faktorerna gör också att ämnet är fascinerande och spännande att forska vidare kring. 
Uppsatsämnet är intressant men brett och behövde avgränsas för att få de djup som krävs för 
att kvalificera till en kandidatuppsats. Det leder till att ett flertal intressanta och viktiga 
faktorer utelämnas då uppsatsen annars hade blivit för generell. Undersökningen gav inte de 
fullständiga svar som vi sökte vilket påverkar validiteten och tillämpligheten för andra 
forskare och studier. För att få en bredare och mer tillförlitlig empiri hade en studie på plats 
varit att föredra.  Men, med de begränsade resurserna i fråga om tid och ekonomi var det här 
inte ett alternativ.  
 
Det är dock till vår fördel att ha besökt landet tidigare, om än under andra former, då det 
annars hade varit svårare att genomföra den här studien. Utan den egna observationen av den 
koreanska kulturen hade uppsatsen med sannolikt blivit mer platt eftersom det hjälpte oss att 
snabbare sätta oss in i ämnesområdet och förstå innebörden av de teoretiska modellerna vi 
använde oss av. Vi inser problematiken med att endast välja ut delar av litteratur i ämnet 
kultur eftersom läsarens förståelse för ämnet vinklas och inte blir helt objektiv. 
 
6.2 Källkritik och tillförlitlighet kring uppsatsen 
 
I uppsatsen framkommer det att Sydkorea är ett land att räkna med i framtiden, både i form av 
innovation och av köpkraft. Under vår litteratursökning har vi inte stött på någon uppsats 
liknande vår där fokus ligger på kulturella skillnader mellan ett europeiskt land likt Sverige 
och Sydkorea. Vår studie är dock bara en introduktion till fortsatt forskning på området då vår 
studie inte kan tillämpas över gränser och har begränsad tillförlitlighet. Vårt intervjuunderlag 
är för tunt för att kunna dras generella slutsatser om och de informanter som valet föll på 
passade inte studiens syfte till hundra procent. Det påverkar giltigheten och relevansen med 
studien. Vår deltagande observation stärkte dock tillförlitligheten i uppsatsen eftersom vi 
upptäckte sammanhang som annars hade kunnat vara svårt att förstå utifrån övrig empiri.   
 
6.3 Förslag på vidare forskning 
 
Vidare forskning på området bör göras i form av djupgående analyser över hur de förändrade 
marknadsförutsättningarna påverkar aktörernas marknadsföringsaktiviteter men också hur det 
påverkar konsumentbeteenden. De är också intressant att belysa hur marknadsföringen bör 
utformas utifrån andra perspektiv såsom ekonomiska, politiska och de förändrade 
produktutbudet som globaliseringen bidragit till.  
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Bilaga 
 
Gruppintervju med koreanska studenter den 8/4 2011 
 
Generella frågor  
 

- Ålder?       

- Kön? 
- Vart bor du? (stad och bostadssituation)    
- Utbildning?  

 
Informant 1 Vivian, Young In Song, 22 år, bor i Inchon sin familjen. Utbildning: Textile 
management 
Informant 2 uteblev från intervjutillfället 
Informant 3 Phoebe, Daeung Park, 23 år, Busan men bor nu vid INHA University med en 
kompis i en lägenhet. Utbildning: Fashion och Business 
Informant 4 Rhina, Yuna Park, 21 år, bor när Seoul med sin familj. Utbildning: Fashion 
design 
       
Köpbeteende 
 

• Hur ofta shoppar ni? 
 
Informant 1: Varje dag, i Korea räknar vi inte hur många dagar vi shoppar utan ser det som 
en del av det vardagliga livet. Om man är stressad eller uttråkad. Jag köper inte något varje 
gång men jag tittar dagligen. 
Informant 3: I Sverige är det lite annorlunda för här är det koncentrerat till ett område och 
man måste handla innan klockan sex. Jag måste planera när jag ska gå på stan, vilken dag som 
jag har tid. Det är också dyrare och sämre kvalitet. I Korea kan man handla 24 timmar om 
dygnet sju dagar i veckan.  
 

• Vad är shopping för er? 
 
Informant 3: Shopping är väldigt viktigt, om man är ung eller gammal spelar ingen roll.  
Informant 4: Det är min hobby. 
 

• Var i Korea är det bäst att etablera sig för ett svenskt märke? 
 
Informant 1: Ett svenskt företag bör välja Myeong-dong 
Informant 4: HM öppnade nyligen i Incheon 
 

• Föredrar ni att shoppa i grupp? 
 
Informant 4: Nej ingen stor grupp, 2 eller möjligen någon mer men i så fall ska det vara med 
kompisar som har liknande smak. 
Informant 1: Jag vill shoppa själv för jag kan inte koncentrera mig när andra är med. Jag tror 
att alla koreaner tycker om att shoppa själva. Jag tycker inte om när det är för mycket personal 
som är runt mig när jag handlar, som i varuhus (department stores). Jag föredrar Uniqlo där de 
inte har någon personal, där kan jag själv bestämma vad jag vill titta på. 
 



 

  

• Vilka märken handlar ni helst? 
 
Informant 1: Lacoste, enkelt men trendigt och Monki. 
Informant 4: Tycker inte om märkesaffärer utan tycker mer om mindre lokala designers, jag 
tycker också om Monki och Weekday. 
Informant 3: Jag tycker om American Apparel för att det är enkelt men med speciella 
detaljer. Jag tycker inte så mycket om mönster så American Apparel erbjuder produkter för 
mig. Jag tycker också om Alexander Wang men för fönstershopping, det är för dyrt. Tom 
Boy, som är ett koreanskt märke som erbjuder herr och dam, tycker jag också om, de är 
starkast på dam sidan. För deras skärningar och detaljer, de ligger i medelpris segmentet. 
 

• Tycker ni att den svenska marknaden skiljer sig från den koreanska? 
 
Informant 1,3, 4: Ja 
 

• Om ja, hur? 
 
Informant 4: Den koreanska markanden är snabbare och mer trendkänslig. Vi har mer 
detaljer och accessoarer. Blir något trendigt så kommer alla koreaner att bära det.  
Informant 3: I Sverige ser alla likadana ut. Det kan bero på vädret. Folk bryr sig inte lika 
mycket om vad man har på sig här utan man kan ha en Goretex jacka och träningsskor. Klär 
man sig annorlunda i Korea så skrattar folk. I Korea följer man modeströmmen och det tror 
jag ligger i vår nationalitet. I Korea är man vänliga och artiga mot varandra och man vill inte 
uppröra någon genom att ha konstiga kläder. 
 

• Vilken marknad är bäst på innovativa produkter? 
 
Informant 1, 3, 4: Korea. 
 

• Vad påverkar ert köpbeslut? Pris, märke, kvalitet etc. 
 
Informant 4: Rea. 
Informant 1: Rea, då går jag bara in utan att reflektera över vilken affär det är. 
Informant 3: Rea men kanske mer här än i Korea då priserna är högre här. Det gör att det blir 
viktigare att gå på rea. Man har aldrig så stor rea i Korea, bara 20-25%.  
 

• Vilka faktorer är viktiga vid ett köpbeslut; fylla ett behov, status, säkert 
betalningssätt? 

 
Informant 3: Design, färg, kvalitet, sömnadskvalitet och pris. 
Informant 1: Design. 
Informant 4: Kvalitet, pris och design. 
 

• Vad anser ni är ett rimligt pris för jeans respektive topp? 
 
Informant 4: Bastopp 80-100 kronor, jeans 150-200 kronor. 
Informant 1: Det ska inte vara dyrt då jag använder och sliter mycket på mina kläder. Jeans 
ska ligga runt 100 kronor.  
Informant 3: Det beror på märke. Är det en märkes t-shirt kan den kosta kring 200 kronor. 
Kvalitet och märke spelar roll. Cheap Monday har bra pris på jeans. Jag använder jeans ofta 



 

  

så kvalitet och passform är viktig. Det gör att jag ibland köper jeans för 800-1000 kronor 
också. 
 

• Är det viktigt för er att få bekräftelse från andra när ni handlar? 
 
Informant 3: Bekräftelse är viktigt, framförallt från min mamma. Det beror delvis på att hon 
betalar. Annars litar jag på min egen smak 
Informant 4: Inte från min mamma men ibland från vänner och ibland litar jag på min egen 
smak. 
Informant 1: När det är rea så vill jag ha en kompis. Inte för bekräftelsen men för att jag vill 
ha någon som kontrollerar så att jag inte köper för mycket. 
 

• Vart handlar ni helst produkter? (Exempelvis Internet, butik, varuhus etc.)  
 
Informant 1: Jag går till varuhus (department stores), först tittar jag runt på kläderna, sen 
möter jag min familj och så handlar vi matvaror. Det är främst i Inchon, Seoul och 
Myengdong.  
Informant 3: Jag handlar i Busan, på de stora varuhusen. Där kan man välja bland många 
affärer som man tycker om då varuhusen (department stores) erbjuder allt. Alla i Korea vet att 
man väljer gata efter pengar. Har man mycket pengar väljer man det gatan med 
märkesbutiker. Dongdaemun, Sinsa-dong, Myeong- dong och Gangnam.  
Informant 4: Små shoppinggator 
Informant 1: Department stores om mamma betalar annars på mindre shopping gator. 
 

• Vad har Internet för betydelse? 
 
Informant 3: Jag handlar på Internet för att leveranstiden är kort. Det kan vara upp till 2 
dagar men om man köper något på morgonen så kan man få det på kvällen. Köper man 
möbler så får man det hemfraktat och monterat gratis.  
Informant 1: Jag handlar på G-market, ibland även härifrån Sverige. 
Informant 4: På Internet så ser jag kläder från andra länder tex Japan och ibland köper jag 
även. 
Informant 1: Det kan till och med vara billigare att köpa mat via G-market och betala 
leveransavgiften hit till Sverige än att köpa den i vanliga affärer. 
 

• Vilka svenska affärer tycker ni är intressanta? 
 
Informant 1: Monki. Skulle de etablera sig i Korea så skulle de bli framgångsrika. 
Informant 4: Gina Tricot är bättre än HM. 
Informant 3: Reser ibland till andra länder för att shoppa, tex London och Holland. HM och 
Gina Tricot är för dyrt för kvaliteten som man får. 
Informant 4: Se vilka produkter som är nya 
Informant 3: Det är billigare för oss att resa nu när vi är i Europa, passa på. Billigare att resa 
och shoppa. Med ryan air, easy jet och tåg kan man resa och shoppa i andra länder vilket jag 
gör regelbundet. 
 
Hur söker informanterna efter nya produkter 
 

• Hur hittar ni nya produkter?  
 



 

  

Informant 3: Jag kollar av hela butiken, går till vissa favoritbutiker. Ibland ringer 
butikschefen till mig och berättar att de har fått in nyheter i butiken. Det här är inte så vanligt 
men det är däremot väldigt vanligt att butikerna skickar ut e-mail till sina kunder när de har 
uppdaterat sitt sortiment. 
Informant 1: Jag letar efter nyheter på communities, försöker se vad som är populärt. Efter 
det så kollar jag på varuhus (department stores) för att se vad som finns, sen köper jag en 
billigare variant på gatan. 
Informant 4: Kollar på alla gator i alla affärer. Jag kan ha sett produkten innan för om den 
inte finns kvar så bokar jag den så ringer affären upp när den har kommit in igen. 
 

• Vad får er att uppmärksamma en produkt?  
 
Informant 3: Modeströmmen. En kändis är inte viktigt utan jag går mer på om det passar mig 
eller inte.  
Informant 4: Koncept är viktigt för mig. Imitationer är vanligt. 
Informant 3: Det är inte en köpfaktor om det är en kändis. 
Informant 1: Exempelvis om paparazzis fotar någon tex Kate Moss så lanserar de hennes stil 
dagen efter. De fångar upp det direkt. Jag såg ett program om det här där de visar att det är 
tekniker som gör mönstret direkt när de ser plagget på kändisen. De designar inte. 
Informant 3: I Korea är det nära till fabriker och mönsterkonstruktörer och allt kan göras i ett 
steg i landet och därför kan det göras så snabbt. 
 

• Är du intresserad av nya innovationer? 
 
Informant 3: Ja eftersom att det ligger inom min major men då främst design. Vill man 
överleva i Korea så måste man satsa på service och behålla närheten till sin design och vara 
trogen sin design. I Korea är det problem med kopiering vilket är dåligt för företag 
 

• Hur tror ni att ett internationellt företag bäst kan etablera sig på den koreanska 
marknaden? 

 
Informant 3: Det är bra om man redan vet att det finns en kundkrets på marknaden. 
Communities är väldigt viktigt. Många lyssnar på dessa och följer dem. Det är större än 
bloggar. Internet är vikigt i Korea för att nå ut med sitt budskap. 
Informant 1: Det finns kommentarer om produkter inom alla olika kategorier på 
communities. 
Informant 3: Om någon får dålig publicitet på dessa sidor så går ingen dit, så stor makt har 
dessa på konsumenterna. 
Informant 4: Saker som skrivs på Internet följs av alla. 
Informant 1: Forum och kommentarsforum är viktigt. 
Informant 3: Min kompis är känd modebloggare och det är många företag som sänder 
produkter till henne så att hon kan utvärdera produkten och tala om vad som är bra och dåligt. 
Dessa modebloggare är bra på fotografi. Dessa bloggar utvärderar allt, mat filmer och mode. 
Innan man handlar så kollar man ofta Internet och ser om det står något om den produkten 
som man tänkt köpa.  
 

• Tror ni att svenska produkter skulle kunna säljas i Korea? 
 
Informant 3: Ja, eftersom skandinavisk design är mode just nu. 



 

  

Informant 1: I Korea är Sverige känt för design vilket gör så att de kan bli intresserade av 
produkten innan de ens har sett den för att landet klingar bra. 
 

• Vad tror ni skulle kunna bli en svårighet eller ett hinder för ett svenskt företag 
vid en etablering? 

 
Informant 3: Pris. Hos oss kan vi hitta bra kvalitet till lågt pris. Vi vill inte betala för högt. 
Men om det är basprodukt eller extraordinärt tex något som kan använda varje dag så kan ett 
högre pris fungera. Man ska välja mellan extremt högt eller medel pris. Lågt pris i svenska 
mått mätt är medelpris i Korea. 
Informant 1: Kvalitet. 
Informant 3: Man måste kunna det koreanska språket. Att känna någon korean är också 
viktigt, relationer är viktigt i Korea, kan man etablera en relation med någon så kommer de 
hjälpa en eftersom de vill att det ska gå bra för deras vänner. Innan man etablerar sig så bör 
man använda sig av Internet och exempelvis skicka sin produkt till en känd bloggare så de 
kan utvärdera produkten. Då är det lättare att komma in på marknaden. 
Informant 4: Det är hög konkurrens på Internet om att synas. 
 

• Vilka fördelar kan ett svenskt märke ha på den koreanska marknaden? 
 
Informant 3: Image 
Informant 1: Image. Många känner inte till Sverige så väl, bara att det är känt för design. 
Informant 3: Hör man att det är från Sverige så är det en säljfaktor i sig. 
Informant 1: Det är viktigt med image för en butik. Tex HM, även om inte produkterna är 
lyx så bygger de upp en känsla av att det är lyx. Kunden får en känsla av att det är lyx men 
upptäcker att det är medelpris och då handlar de.  
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