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Förord 

 

TACK COCO CHANEL! 

Du förändrade kvinnligt mode från åtstramande förtryck till eleganta silhuetter och smakfulla 

färgkombinationer för den passionerade och moderna kvinnan. Du startade en revolution mot 

konservatism som har spridit sig från garderob till garderob. Tack Coco Chanel! 

 

Författarnas intresse för franskt lyxmode bottnar i Frankrikes mångåriga historia inom 

modelyx med världsberömda designers som Coco Chanel, Christian Dior och Thierry 

Hermès. Dessa designers oräddhet fascinerar och inspirerar. Det är så vi vill beskriva vårt 

intresse för mode och det är det som varit vår utgångspunkt vid författandet av denna uppsats. 

Frankrike är ett land som anses vara modevärldens Mecka. Många modeaktörer tar sig hit för 

att tillförskaffa sig nya modeinfluenser samt ta del av trender och designnyheter. Det svenska 

modeundret tycks gå i vågor, vilda och okontrollerade vågor, utforskande och nyfikna. 

Skandinaviska företag har lyckats etablera sig i Paris och intresset för lyxmode är något som 

tycks följa med en utvidgad svensk modeetablering, varför en studie kopplad till svenska 

modeföretags oräddhet ligger i tiden. 

 

Utan vår handledare Katrin Tijburg och hennes vägledande synpunkter hade denna uppsats 

inte varit vad den är. Tack Katrin för att du har guidat oss rätt när vi har stött på svårigheter i 

arbetsprocessen. Vi vill också rikta ett stort tack till våra respondenter som har deltagit i 

intervjuer och bidragit till ny branschkunskap. Vidare önskar vi tacka våra vänner och 

familjer som har satt guldkant på vardagen under skrivprocessen. Till sist kan vi inte visa nog 

med kärlek till vackra Frankrike och Bordeaux som har blivit vår hemstad, vår fristad och vår 

inspirationskälla under uppsatsskrivandet.   

 

 

 

Bordeaux, Maj 2015. 

Emilie Jönsson och Johanna Karlsson, Textilhögskolan i Borås 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

Abstract 

Expanding a business into international markets poses some significant financial risks, but 

also presents business opportunities for a fashion entrepreneur. The French fashion market is 

one of the most powerful in the world, which makes the market important for fashion 

entrepreneurs. The market is characterized by luxury goods, but few Swedish fashion 

entrepreneurs succeed with establishment in the luxury segment. 

 

This thesis aims to examine the challenges that might arise when entering the french market 

and luxury segment as a swedish fashion entrepreneaur. The major focus of the study is 

international entrepreneurship, and the reserach has been carried out to benefit the wider 

industry.  

In order to perform the research a combination of the qualitative and quantiative approach has 

been used. Internationalization processes, general establishment theories of international 

entrepreneurship and definitions of the luxury market and luxury segmentation are presented.  

 

The qualitative data was collected through three in-depth interviews. The interviews were 

held with one professor, one swedish company established as a luxury company on the 

frenchmarket, and one swedish fashion company in the higher price segment that has been 

established on the french market. The quantiative data was collected through a questionnarie 

put out to 20 new-established fashion companies in the higher price segment.  

 

The results show that there is indeed a correspondance between luxury segmentation and 

establishment on the french market and establishement on international markets in Europe.  

But, the long history of luxury segmentation in France have resulted in institutions and 

frameworks for fashion luxury companies and the luxury industry. These facts can mean both 

opportunities and challenges for swedish fashion entrepreneurs.  
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Sammanfattning 

Att gå från en nationell till en internationell etablering innebär en finansiell risk, men 

samtidigt stora möjligheter för en modeentreprenör. Frankrike anses som en av de viktigaste 

modemarknaderna i världen och så även för modeentreprenörer. Marknaden karakteriseras av 

lyxmode, men få svenska modeentreprenörer lyckas etablera sig i detta segment. 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka utmaningar som kan uppkomma för svenska 

modeentreprenörer vid etablering på den franska marknaden inom lyxsegmentet. 

Avgränsningar har gjorts i enlighet med studiens syfte, för att kunna besvara studiens 

frågeställningar och för att kunna lyfta upp resultatet ur sin kontext och applicera på 

internationellt entreprenörskap inom lyxsegmentet. Utlandsbaserat entreprenörskap behandlas 

genom att studiens fokus har lagts på etablering på den franska marknaden och lyxsegmentet. 

Kvalitativa intervjuer och ett kvantitativt frågeformulär har använts för att skapa en bred och 

djup förståelse för hur svenska modeentreprenörer resonerar kring internationellt 

entreprenörskap inom modebranschen generellt, och på den franska marknaden inom 

lyxsegmentet i synnerhet. Generella etableringsteorier kring utlandsbaserat entreprenörskap 

och lyxmarknaden samt internationaliseringsprocesser presenteras. 

Resultatet visar att den franska marknaden och dess lyxsegment till stora drag är som andra 

internationella marknader inom Europa. Marknadens långa historia inom lyxsegmentering har 

dock medfört att den har utvecklat institutioner och ramverk för lyxmodeföretag. Dessa fakta 

kan innebära såväl möjligheter som utmaningar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Entreprenörskap, lyxsegmentering, mode, internationalisering, företagsetablering 



 
 

 

 

Svensk titel: Svenskt lyxmode – ett nytt modeunder? Svenska modeentreprenörers 

utmaningar på den franska marknaden 

 

Engelsk titel: Swedish luxury fashion - The challenges of beeing a swedish fashion 

entrepreneur on the french market  

 

Utgivningsår: 2015 

 

Författare: Emilie Jönsson & Johanna Karlsson 

 

Handledare: Katrin Tijburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Definitioner 

 

Affärsmodell: Beskriver ett företags sätt att göra affärer (Osterwalder, Pigneur & Tucci 2005) 

 

Entreprenör: En uppfinningsrik och driftig person som startar nya verksamheter 

(Nationalencyklopedin [NE]) 

 

Infrastruktur: Nödvändiga stödjande strukturer såsom investeringar och system (NE)  

 

Mode: Definieras i uppsatsen som kläder och accessoarer såsom solglasögon, väskor och 

plånböcker 

 

Modeentreprenör: Syftar till mode- och accessoardesigners som är uppfinningsrika och 

driftiga personer som startar nya verksamheter   

 

Modeunder: Syftar på den mediabild som de senaste åren har skildrat svenskt mode som 

Sveriges nästa stora exportframgång 

 

Lyx: Definieras som art de vivre - en livsstil som är eftersträvansvärd (Kapferer, 2012) 

 

Lyxkonsumtion: Produkter som tillhör det högsta prissegmentet: bilar, juveler, vin, mode, 

accessoarer (Okonkwo, 2007) 

 

Det franska lyxsegmentet: Världsberömda lyxföretag i det högsta prissegmentet, designar ofta 

haute couture (Kapferer, 2015) 

 

Premium segmentet: Produkter som ska vara de bästa av sitt slag (Kapferer, 2015) 

 

Swedish fashion talents: Tidigare ”årets rookies”. Syftar på juryutvalda designers med 

lovande designkoncept (Svenska Moderådet, 2010) 
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1 Introduktion 

 
“I never go anywhere. I do sketches and  

make phone calls, and people visit.  

It's more fun to come to Paris”. 

– Karl Lagerfeld, Chanel (Lidbury, 2011). 

 

Som svensk modeentreprenör finns det idag internationella möjligheter. I takt med att den 

textila produktionen i Sverige successivt har förflyttats från Sverige till lågkostnadsländer 

(Crane, 2008), har svensk modeindustri utvecklat kunskaper och expertis inom 

företagsstyrande samt entreprenörskap inom den textila värdekedjan (Portnoff, 2013). 

Svenska designers likt Filippa K, Acne och Whyred har banat väg och tagit plats på 

världsmarknaden, en händelseutveckling som under de senaste åren har gått under begreppet 

“Det svenska modeundret” (Falk, 2011). Märken som Acne, Filippa K, Hope och Rodebjer 

etablerar sig nu internationellt och Sverige har idag en rad med nya lovande designers på 

uppgång. Samtidigt som Dagmar och Totême finns på internationella nätsajter likt franska 

Net-a-porter, tillhör Minna Palmqvist, Ida Klamborn och Erik Bjerkesjö den svenska 

modevåg som sköljer över världen just nu (Edgren, 2014).  

 

Internationalisering spelar en betydande roll för den ekonomiska utvecklingen i Sverige. 

Globaliseringen har drivit på den internationella efterfrågan samt handeln med varor och 

tjänster, vilket har lett till ökad tillväxt på många marknader (Vinnova, 2012). Den svenska 

totala exporten till franska marknaden har kontinuerligt ökat de senaste åren och svenska 

företag är väl ansedda i Frankrike (Business Sweden, 2014). Historiskt sett har Frankrike varit 

centrum för konst och kreativitet och Paris benämns än idag som modets huvudstad 

(Berggren, 2009). Svenska modeföretag som WeSC finns på plats (WeSC, 2015) och landet 

betraktas på många sätt som en strategisk knytpunkt i Europa (Business Sweden, 2014). De 

väletablerade franska modehusen inom lyxsegmentet har huvudkontor i staden, och 

tillsammans med modehus från andra modemetropoler sätter dessa företag trender som 

efterföljs av modeindustrins lägre prissegment (Sterlacci & Arbuckle, 2008). 

 

Det svenska modeundret är långt ifrån det franska lyxmodet, men viss utveckling pekar idag 

på att ett antal svenska märken nu ger sig på att klättra uppåt mot nivåer närmare det franska 

lyxsegmentet. Ett exempel är Acne som har cementerat sin position och gjort en resa från 

“ironiska jeans till parisisk lyx”(Björk, 2015). Även TIGER of Sweden, som idag ingår i 

danska koncernen IC Group, har moderniserat sin design och blivit en symbol för 

skandinavisk prisvärd lyx. I lyxsegmentet råder dock helt andra krav än dem svenskt mode är 

vana vid. Svenskt mode möter således kreativa utmaningar om de ger sig på att försöka entra 

denna värld och samtidigt etablera sig på den franska marknaden. Om det ens är möjligt. 
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1.1 Problemdiskussion 

 

Svenskt mode internationaliseras. Mode är något som förväntas bidra till Sveriges utveckling, 

både genom export och för främjandet av ”Sverigebilden” (Svengren-Holm & Tijburg, 2013). 

Internationaliseringen har blivit allt mer viktig för ökad tillväxt hos svenska modeföretag. 

Svensken gillar att köpa mode och design, men är inte beredd att betala vad som helst 

(Danasten, 2008). Att etablera sig utomlands kan bli ett lyft för omsättningen (Driva eget, 

2015). Internationaliseringen innebär dock att svenska modeentreprenörer står inför nya 

utmaningar kopplade till internationell etablering. Tidigare studier om internationalisering är 

oftast baserade på större företag och dessa teorier är inte nödvändigtvis applicerbara på små 

företags situationer, beskriver Lloyd-Reason & Mughan (2002). De små och mellanstora 

modeföretagen som vanligen åsyftas med ”det svenska modeundret” har vidare en relativt 

kort historia och en liten erfarenhet av internationalisering. Även om det så kallade svenska 

modeundret får stor medial uppmärksamhet, är flertalet modeföretag inte redo för 

affärsmässig export (Kumlin, 2013).  

 

Problem som kan uppkomma vid internationalisering i allmänhet är kopplade till olika 

marknaders olika affärskulturer, språk, utbildningsnivåer, kulturarv, designtraditioner, 

konsumtionsmönster och affärsmodeller. Det psykiska avståndet som innefattar många av 

dessa skillnader kan exempelvis störa eller hindra informationsflödet mellan länder 

(Johansson et al. 2002). När svenskt mode samtidigt utforskar möjligheterna och 

utmaningarna med lyxsegmentering blir problematiken ännu mer utvidgad.”Even if fashion is 

global there are still some national and cultural differences and feelings about what attractive 

fashion is”, skriver Svengren-Holm och Tijburg (2013, s. 24). Även synen på attraktivt mode 

skiljer sig alltså åt, men finns det oskrivna globala regler för just lyxsegmentet? Är 

modelyxföretag uppbyggda med samma affärsmodeller som modeföretag inom andra 

segment? Den senaste tidens strömningar inom svenskt mode skvallrar om att lyxsegmentet 

lockar alltfler svenska designers i takt med en tilltagande internationell svensk 

modeetablering. Svenska modeentreprenörers erfarenheter och kunskaper brister dock när det 

handlar om lyxsegmentering. Den franska marknaden däremot har en historia och ett 

kulturarv som präglas av lyxmode och världsledande modehus (Sterlacci & Arbuckle, 2008). 

När ett svenskt modeföretags lyxsegmentering möter den franska marknaden dyker därför 

många oförutsedda utmaningar upp.  

 

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka vilka utmaningar som svenska modeentreprenörer möter vid en 

internationalisering 
 

 

1.3 Frågeställningar 

 Hur resonerar svenska modeentreprenörer idag vid en etablering inom lyxsegmentet i 

Frankrike? 

 Vilka krav ställs på de svenska modeentreprenörernas affärsmodeller inför en etablering 

på den franska marknaden inom lyxsegmentet? 
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1.4 Avgränsningar  
 

Studien har avgränsats till att undersöka internationalisering av svenska modeföretag utifrån 

lyxsegmentet och den franska marknaden. Vidare avgränsas studien till att titta på små och 

medelstora svenska modeföretag som är etablerade, som har varit, eller som vill etablera sig 

på den franska marknaden. Studien fokuserar i fråga om utmaningar på de utmaningar 

förknippade med lyxsegmentering och utmaningar förknippade med affärsmodellen för att en 

internationalisering ska vara möjlig.  

 

Små modeföretag definieras i studien som företag eller designers som har producerat minst en 

kollektion och sålt den kommersiellt eller mottagit någon form av erkännande, exempelvis en 

utmärkelse eller erkänd nominering som bekräftar att de arbetar efter en hållbar affärsmodell. 

Med svenska medelstora modeföretag avses på etablerade produktutvecklande modeföretag i 

vilka minst en väletablerad designer agerar. Företagen i fråga ska ha en ägare med svenskt 

medborgarskap samt vara segmenterat i en högre prisklass. Valen av etablerade designers 

ställdes mot kravet att den ena av dessa intervjuobjekt skulle vara på väg eller redan befinna 

sig inom lyxsegmentet samt ha återförsäljare som harmonierar med ovan nämnda segment. 

Den andra skulle svara till kravet om att segmentera sig i en högre prisklass.   
 

Studien avgränsas till att undersöka Swedish Fashion Talents samt svenska designers som 

agerar i eget namn nationellt och internationellt. De två olika medelstora modeföretag som har 

intervjuats är Anna Karin Karlsson Exclusive AB och Carin Wester AB. Dessutom har given 

information från dessa intervjuer fördjupats med en intervju med Paul Willate, lärare inom 

luxury brand management på flertalet handelshögskolor i Bordeaux, samt yrkeserfaren inom 

fransk lyxindustri och export. 
 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. I det första kapitlet presenteras bakgrunden till valt 

undersökningsområde, inklusive en avgränsning av detta område. I det andra kapitlet 

presenteras tidigare forskning kopplat till forskningsområdet. I det tredje kapitlet presenteras 

studiens metodansats, datainsamlingsmetod, analyseringsverktyg och en självkritisk 

granskning av vald metod. I kapitel 4 presenteras resultatet från datainsamlingen. I kapitel 5 

analyseras resultatet ställt mot tidigare forskning och teori. I kapitel sex dras en 

sammanfattande slutsats av genomförd forskning och kopplas till studiens syfte.    

    

   Introduktion                                Metod                                       Teori                          

 

 

       Resultat                                    Analys                                    Slutsats 
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2 Metod 

Metodkapitlet presenterar och motiverar valet av forskningsansats, datainsamlingsmetod, 

population och urval, undersökningens genomförande, analyseringsverktyg och 

kvalitetskriterier. Detta presenteras för att klargöra studiens struktur och det 

tillvägagångssätt som har använts vid forskningen. 

 

 

2.1 Forskningsansats 

 

En kvalitativ forskningsansats användes i kombination med kvantitativa inslag då studien 

syftar till att skapa en djupare insikt kring svenska modeentreprenörers utmaningar 

förknippade med affärsmodeller vid etablering på den franska marknaden. En kombination av 

de båda metoderna bedömdes vara relevant för studiens syfte då forskningen kräver djup såväl 

som bredd. Det är bra om man kan integrera båda metodtyper i samma forskningsdesign 

enligt Thomas Harboe (2013). Som beskrivet av Harboe (2013) kan en kombination av 

metoder komplettera varandra då den ena metodens möjligheter kan innebära den andra 

metodens begränsningar. En kvalitativ forskning syftar till att bygga upp en djup förståelse 

som bygger på svarandens idéer för att beskriva komplicerade förhållanden. Samtidigt är den 

kvantitativa metodens styrka generaliserbarheten och prövbarheten. 

 

Att angripa studien med en deduktiv ansats ansågs lämpligt. Deduktiv ansats innebär enligt 

Eriksson & Wiedersheim-Paul (1997) att befintlig teori har utgjort referensramen för de 

problem som skall studeras, och att denna teori har bekräftats eller förkastats då den ställts 

mot insamlad data under resultatdelen. 

 

 

2.2 Datainsamlingsmetod 

 

Data samlades in genom såväl ett kvantitativt frågeformulär som genom kvalitativa intervjuer. 

Den kvalitativa metodens mål är att samla in livsnära och nyanserad information och att tolka 

dessa i förhållande till deras kontext för att skapa förståelse för ämnet. Kvalitativ data samlas 

in för att forma teori (Harboe 2013), en möjlighet som var avgörande vid metodvalet.  

 

Den kvalitativa undersökningen gick på djupet inom ett avgränsat empiriskt fält och 

inkluderade få respondenter i undersökningen såsom Harboe (2013) beskriver.  Kvalitativa 

metoder är enligt Harboe (2013) explorativa, undersökande eller utforskande där denna 

studies intervjuer var såväl undersökande som explorativa. En explorativ intervju används när 

nya områden undersöks och forskningens utgång är oviss (Harboe 2013). Idéer fanns kring 

hur intervjun skulle kunna komma att utvecklas, men inte hur dessa skulle utvecklas samtidigt 

som forskningen behandlar ett relativt nytt fenomen som är under utveckling. Intervjuerna var 

semistrukturerade till sin utformning, vilket innebar att öppna frågor ställdes till 

respondenterna. Metodvalet är enligt Harboe (2013) flexibelt beträffande nyanser och 

individuella situationer. Detta möjliggjorde att en dialog kunde föras där respondenten fick 

stor frihet. 
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Förutom den kvalitativa intervjun utformades ett kvantitativt frågeformulär då denna studie 

vill skapa generellt applicerbar ny kunskap som en majoritet av nyetablerade 

modeentreprenörer, branschfolk och akademin kan ta del av. Prövbarheten är stor eftersom 

kvantitativa undersökningar bygger på standardiserade mätningar. Detta innebär att andra kan 

använda samma frågeformulär och få samma resultat (Harboe 2013). Målet med den 

kvantitativa metoden är att pröva hypoteser och kartlägga representativa förhållanden, vilket 

var nödvändigt för att forma kunskap i enlighet med studiens syfte. Bryman (2008) skriver att 

vald forskningsmetod med kombinationer ger möjligheter att skapa en orubblig koppling 

mellan empirisk data och det litterära ramverket. 

 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes med representanter för två svenska modeföretag som 

har varit eller är etablerade på den franska marknaden: Thomas Pouverel, exportchef på Carin 

Wester, och en av de marknadsföringsansvariga på Anna-Karin Karlsson. Representanten för 

Anna- Karin Karlsson har valt att vara anonym och refereras därför till som NN under 

resultatet.  Dessutom genomfördes en kvalitativ intervju med Paul Williate. Paul Williatte är 

lärare inom luxury brand management på flertalet handelshögskolor i Bordeaux samt 

yrkeserfaren inom fransk lyxindustri och export, bland annat genom arbete med Cartiers 

globala marknadsföring. 

 

Det kvantitativa frågeformuläret har besvarats av representativa respondenter inom gruppen 

för ”svenska mindre modemärken inom ett högre prissegment”. Dessa modemärken har 

etablerat sig, eller har planer på att etablera sig i Frankrike. Vid urvalet av samtliga 

respondenter gjordes en subjektiv bedömning enligt metodvalets upplägg. Kombinationen 

med kvalitativa intervjuer öppnade upp för möjligheten att analysera idéer och tankar kring 

den franska marknaden på ett djupare plan och med en helhetssyn. Intressanta dialoger fördes 

under intervjuerna där diskussioner och möjligheter till följdfrågor kring ämnet gavs. 

 

 

2.2.1 Population och urval 

 

Ett representativt urval av modeentreprenörer gjordes då undersökningen involverar ett stort 

antal människor. Respondenterna i studiens population är nyckelpersoner och anses vara 

relativt lika varandra i flera avseenden, vilket gör det accepterat att intervjua ett färre antal 

respondenter då de är representativa för sin grupp och därmed skapar stor generaliserbarhet 

(Harboe, 2013). En viss förkunskap möjliggjorde att ett subjektivt urval kunde genomföras, en 

förutsättning som Ejlertssons (2014) menar är viktig.  

 

Urvalet av deltagare till ett kvantitativt frågeformulär gjordes mot krav om att respondenten 

skulle agera som designer i eget namn eller som har startat ett företag inom modesektorn. 

Respondenten skulle ha producerat minst en kollektion och sålt denne kommersiellt, 

alternativt mottagit någon form av erkännande, exempelvis en utmärkelse eller en erkänd 

nominering samt vara aktiv på marknaden idag. Detta urval gjordes eftersom det harmonierar 

med studiens syfte och frågeställningarna som fokuserar på modeentreprenörer. En 
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modeentreprenör har ingen tydlig definition och är ingen skyddad titel, så former av krav på 

dokumenterad eller prisad erfarenhet utformades för att öka trovärdigheten i respondenternas 

roll som representativa för sin grupp.  Enligt Harboe (2013 och Bryman (2008) skapar 

representativitet generaliserbarhet. 

 

 

2.3 Undersökningens genomförande 

 

Den kvalitativa metoden ska noggrant utarbetas (Ejlertsson, 2014). Vidare är det svårt att 

utforma intervjufrågor om inte respondenter har valts ut enligt Bryman (2008). Vid 

operationaliseringen valdes därför respondenter ut i ett första steg. En förberedelse av 

intervjufrågorna gjordes där syfte och forskningsfrågor bröts ner till hanterbara variabler, 

intervjufrågorna specificerades och strukturerades under teman såsom Harboe (2013) 

beskriver. Använd teori användes för att skapa hanterbara frågor för empirin. Eliasson (2010) 

understryker vikten i att förankra alla intervjufrågor i använd teori. Intervjuerna var 

semistrukurerade till sin utformning, vilket innebar att öppna frågor ställdes till 

respondenterna. 

 

Det kvantitativa frågeformuläret byggdes upp med slutna frågor för att möjliggöra mätningen 

av resultatet. Harboe (2013) och Bryman (2008) menar att det är av stor vikt att det finns 

tillräckligt med svarsalternativ vid en kvantitativ undersökning, så att trovärdig information 

kommer fram. Enkäterna utformades med svarsalternativ i mellersta skiktet med alternativ 

som ”annat” och ”delvis instämmer”. Det är viktigt att ta hänsyn till ord vid utformningen av 

enkätfrågor enligt Ejlertsson (2014). Vissa ord har varit till anpassade till den studerade 

yrkesgruppen och härmed förutsatt förförståelse för vissa begrepp. Individuella tolkningar av 

ord har medvetet uppmuntrats eftersom orden ”premium” eller ”lyx” medvetet inte har 

definierats för respondenten.  

 

Studien har delvis krosscheckats. Forskningsfråga ett har besvarats med två kvalitativa 

intervjuer och ett kvantitativt frågeformulär, medan forskningsfråga två har besvarats med tre 

kvalitativa intervjuer. Samtliga kvalitativa intervjuer genomfördes över telefon och spelades 

in. Fördelen med telefonintervju är att det går snabbt, respondenten påverkas inte av attribut 

samtidigt som den personliga kontakten via röst säkerställer att alla frågor besvaras (Harboe 

2013). Varje intervju hölls till en längd om max 45 minuter.    

 

Till den kvantitativa studien användes verktyget surveymonkey som möjliggjorde en överblick 

över antal inkomna svar, samt en återgivning av resultatet i stapeldiagram. Enkäten skickades 

till respondenten över mail med ett individualiserat följebrev. För en hög svarsfrekvens är 

tidpunkten för utskick viktig (Ejlertsson, 2014). Under studien togs detta i beaktande och 

enkäten skickades ut under eftermiddagen framför vid arbetsdagens början. Ejlertsson (2014) 

menar att det är viktigt att följebrevets utformning och ordval motiverar respondenten att 

delta. Vid förfrågan om deltagande i ett följebrev över mail motiverades respondenterna 

genom en tydlig förklaring av studiens mål, följt av en kortare personlig presentation.  
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2.3.1 Analyseringsverktyg 

 

Vid databehandling finns det två typer av analyser som kan genomföras: kvantitativ 

databehandling eller kvalitativ innehållsanalys (Harboe, 2013). Denna studie innefattade 

bägge analyseringsverktygen då såväl den kvalitativa som den kvantitativa metoden har 

använts. Den kvantitativa databehandlingen har gjorts på innehållet i den kvantitativa datan 

och dess utbredning. I enlighet med riktlinjer beskrivna av Harboe (2013) skedde analys och 

tolkning av den kvalitativa innehållsanalysen parallellt med datainsamlingen, medan analys av 

kvantitativ data skedde då alla respondenter svarat.  Det fanns ett mindre internt bortfall, där 

max 4 respondenter inte svarade på en eller ett fåtal frågor. Bortfall ska inte negligeras enligt 

Ejlertsson (2014) samtidigt som han menar att ett litet internt bortfall inte behöver påverka 

studien. Desto fler bortfall risken för felaktiga generaliseringar till målpopulationen 

(Ejlertsson, 2014). 

 

Såsom Harboe (2013) rekommenderar har analysen av den kvalitativa datan byggt på 

källkritik och det har tittats på huruvida det är frågan om förstahands eller 

andrahandskunskap, om respondentens svar är gällande i en viss situation eller om kultur har 

haft inflytande på källorna. Vidare har det studerats vilka latenta dolda intressen som finns att 

spåra, om det finns motstridiga källor eller källor som bekräftar respondenternas svar.  

 

Då datamaterialet var analyserat kunde en del sammanfattande slutsatser dras. Vid 

databehandling har uppmärksamheten riktats mot syfte och resultat för att uppnå validitet och 

reliabilitet i studiens slutsats. Bryman (2008) menar att en analys mår bra av att kodas om till 

teman. Analysen har i enlighet med detta kategoriserats efter teman och ämnen. 

 

 

2.4 Kritisk granskning och motivering av vald metod 

 

Studien har tagit hänsyn till etiska aspekter av genomförd forskning och en kritiskt 

granskande blick har använts för att motivera vald metod utifrån ett kvalitativt perspektiv 

såsom Bryman (2008) beskriver. Validiteten och reliabiliteten hos studien har säkerställts vid 

genomförandet av studien genom att alla delar av studien har arbetats fram och omarbetats för 

att eftersträva hög nivå av trovärdighet 

 

Bortfall på enstaka frågor kallas internt bortfall, men behöver inte inverka på studiens 

tillförlitlighet om detta bortfall är litet, enligt Ejlertsson (2014). Studien har mött ett litet 

internt bortfall på enstaka frågor och en ökad uppmärksamhet har därför getts på eventuella 

felaktiga generaliseringar av målpopulationen. Studien har genomförts med en stor 

medvetenhet om detta bortfall.  

Den insamlade datan gav väsentlig information om det som projektet önskade undersöka och 

relevanta variabler har inte förbisetts. Den insamlade datan är pålitlig då enkätsvaren gjordes 

genom ett etablerat verktyg och intervjuerna spelades in och analyserades enligt metoder som 

var återgivna av trovärdiga källor. Ejlertsson (2014) menar att trovärdiga resultat ska gå att 
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pröva genom exempelvis upprepning av en mätning. Detta har inte gjorts, vilket hade ökat 

studiens reliabilitet ytterligare. Det centrala vid enkätutformning är att de svarande 

representerar sin målgrupp för att vara generaliserbara, förklarar Harboe (2013). 

Enkätundersökningens respondenter bedöms representera målgruppen så som den är 

avgränsad i studien. Gruppen är i sin helhet en relativt liten grupp. Enkätsvarens syfte är 

dessutom inte att utgöra kärnan i resultatet utan att verka som ett inslag som ger en bredare 

bild, varför frågeformulärets utformning och dess respondenter är tillräckliga.  

 

Ytterligare en faktor som pekar på huruvida en forskning är kvalitativ eller inte är om det 

finns en överenstämmelse mellan teori och empiri (Ejlertsson, 2014). Studien har en tydlig 

koppling mellan teori och empiri och teorin har använts vid utformandet av intervjufrågor. 

Teorin ger viktig och relevant kunskap för studien och handlar till en mindre del om 

underordnad kunskap. Detta får medhåll av Ejlertsson (2014) som pekar på vikten av relevant 

teori.   

 

Det är viktigt att vara observant på att ställa rätt frågor till rätt personer på rätt sätt (Ejlertsson, 

2014). Urvalet måste även göras korrekt så de kan vara generaliserbara (Harboe, 2013). 

Respondenter har valts ut och bedöms kunna representera sin population med hög 

trovärdighet. Vidare har intervjufrågorna utvecklats utifrån teorin och brutits ner från de 

övergripande forskningsfrågorna. Intervjuaren har varit neutral i sitt tonfall och 

telefonintervjuerna har medfört att inga attribut har påverkat respondenten, vilket i sig kan 

medföra ökad trovärdighet enligt Harboe (2013). Intervjufrågorna har inte innehållit vaga 

formuleringar, dock kan det bekräftade bortfallet bero på att begrepp inte har kunnat tolkas 

eller att någon fråga varit för lång eller komplicerad, menar Ejlertsson (2014). 

 

Enligt Ejlertsson (2014) hade vi kunnat göra en kognitiv intervju för att se hur respondenterna 

förstod och tolkade frågorna. Detta hade varit intressant ur ett annat perspektiv än det valda. 

Studien fokuserade dock i detta fall inte på tolkningar av begrepp, utan uppmuntrade 

medvetet till fria tolkningar. Ejlertsson (2014) pekar även på hur ett stickprov måste vara 

representativt för populationen. Studien tros klara ett sådant stickprov genom att argumentera 

för trovärdigheten i studiens representativa respondenter. 

 

Vid studiens startpunkt fanns såväl medvetna som omedvetna förväntningar och förutfattade 

meningar. Ejlertsson (2014) pekar dock på vikten i att komma ihåg att forskaren alltid har 

relevant kunskap som kan användas för att bedöma nya texter och värdera texters relevans för 

studien. Studenternas tidigare studier och kunskaper inom examensarbetets ämnesområde 

motiverar relativt starkt att relevant teori och respondenter har valts ut. Studien har delvis 

krosscheckats med en kombination av metoder, vilket har gjorts för att bevisa studiens 

relevans och belysa de strömningar som finns hos svenska modeentreprenörer och designers 

idag. Studien har i slutskedet bedrivits med flertalet opponenter samt andra personer som har 

korrekturläst och kommit med invändningar. Vidare har studien arbetats fram i enlighet med 

vedertagen forskningsmetod. 
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3 Teori 

Teorikapitlet presenterar tidigare forskning inom utlandsetablering och lyxsegmentering. 

Detta skapar en ram som används för att analysera resonemanget kring utmaningarna med 

lyxsegmentet och den franska marknaden. 

 

    

3.1 Utlandsetablering 

 

Det finns flera frågor som företag konfronteras med i samband med att de går utomlands och 

engagerar sig i verksamhet på utländska marknader menar Johansson, Blomstermo & 

Pahlberg (2002). De rekommenderar alla företag att ställa sig ett antal förberedande frågor, 

vilka listas nedan.  

 

 Vilka marknader ska man satsa på? 

 Hur ska man gå tillväga och hur ska arbetet på olika marknader utvecklas och 

samordnas?  

 Går det att överföra kunskap från ett land till ett annat och i så fall vilken typ av 

kunskap och hur? 

 Hur skall man överbrygga det kulturella avståndet mellan huvudkontoret i Sverige och 

dotterbolag utomlands? 

 

 

3.2 Motiv till utlandsetablering 

 

Varför internationaliserar företag sig och hur går dem tillväga? Den tilltagande 

globaliseringen innebär att antalet multinationella företag i världen växer och så även en 

integrerad värld där olika länders ekonomier och företag är intimt beroende av varandra 

(Johansson et al. 2002).  

 

Resultatet i en studie om internationell tillväxt för svenska modeföretag genomförd av 

Svengren-Holm och Tijburg (2013) på Textilhögskolan i Borås, visar att många av de 

modeföretagen som de studerade såg Sverige som en begränsad marknad. Studien visar att 

detta gällde främst de företag som erbjöd en väldigt speciell och innovativ design med en hög 

kvalité i ett högre prissegment. På grund av detta tittade flera företag på möjligheter till export 

redan vid start. Vidare visar studien motsatsen för andra företag där Sverige visade sig vara en 

bättre marknad för deras produkter än förväntat, vilket medförde utökad etablering i Sverige.  

 

Johansson et al. (2002) menar att i Sverige har beroendet av omvärlden blivit större i och med 

EU-medlemskapet. Författarna lyfter fram avregleringen av finansmarknaden som ett tecken 

på detta. Varuexport och varuimport har ökat snabbt under 1990 talet och Sverige är idag en 

av världens största handelsnationer (Johansson et al. 2002).  År 2012 omsatte svenskt mode 

229 miljarder kronor enligt en rapport för Tillväxtverket från 2014. 60 procent, 138 miljarder 
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kronor, utgörs av export och 40 procent, 91miljarder kronor, omsätts på den inhemska 

marknaden (Nielsén & Sternö, 2014).  

 

Ricky W Griffin och Michael W. Pustay, författare till boken International businesses, lyfter 

fram ytterligare motiv som de menar har frambringat ett mer globalt arbetssätt hos dagens 

företag, både när de gäller geografisk placering och dagliga aktiviteter. Dessa strategiska 

imperativ inkluderar att utnyttja ett företags kärnkompetens och expandera på nya marknader. 

Författarna pekar även på vikten av att kärnan i ett företags kompetens utvecklas på 

hemmamarknaden. När ett företags marknad sedan mognar blir det allt svårare att generera 

hög omsättning och tillväxt (Griffin & Pustay, 2001). 

 

 

3.3 Internationaliseringsprocessen 

 

Vikten av kunskap genomsyrar den befintliga forskningen om internationalisering. Den 

erfarenhetsbaserade kunskapen nämns ofta som en av de mest betydelsefulla faktorerna.  

 

Uppsalamodellen benämns av flertalet forskare som det traditionella synsättet och är en av de 

mest omtalade teorierna om internationaliseringsprocesser. Modellen skildrar 

internationalisering som en kunskapsprocess, i vilken marknadskunskap erhålls allt eftersom 

ett företags engagemang på en marknad ökar (Johanson & Vahlne, 1977). 

Internationaliseringsprocessen utgörs av ett samspel mellan kunskapsutveckling och 

marknadsengagemang (Johansson et al. 2002). 

 

 

3.3.1 Uppsalamodellen 

 

Uppsalamodellen, även förkortad IP-modellen har tagits fram av forskarna Jan Johanson och 

Jan-Erik Vahlne år 1977, inom ramen för internationellt företagande vid Uppsalaskolan. 

Modellen behandlar företags internationaliseringsprocesser skriver Johansson et al. (2002). 

De framhäver att Uppsalamodellen inte specifikt går in på hur branschspecifika företag och 

enskilda företag utvecklas, utan redogör sedan decennier tillbaka för allmängiltiga 

förklaringar.  

 

Modellen hävdar att växelspelet mellan kunskapsutveckling och växande utlandsengagemang 

fungerar som ett samspel och modellen innehåller fyra grundbegrepp som kopplas till 

varandra. 

  

Internationaliseringsprocessens fyra grundbegrepp 

1. Marknadskunskap 

2. Löpande aktiviteter 

3. Engagemangsbeslut 

4. Marknadsengagemang 
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De statiska begreppen marknadsengagemang och marknadskunskap förklarar företagets 

befintliga grad av internationalisering. Begreppen engagemangsbeslut och löpande aktiviteter 

syftar i sin tur till att förklara förändringsaspekter, det vill säga förändringar i företagets 

internationalisering samt hur internationaliseringen sker. Detta samspel illustreras nedan av en 

rekonstruerad bild av Uppsalaskolans internationaliseringsprocessmodell (Johanson & 

Vahlne, 1977).  

 

                     Tillståndsaspekter                  Förändringsaspekter 

 

 

 

 

 

 

                                              

        

   Figur 1. Uppsalaskolans Internationaliseringsprocessmodell, Rekonstruerad  

 

 

Objektiv kunskap kan läras ut men erfarenheter ger viktiga kunskaper. Erfarenhetsbaserad 

kunskap fås genom ”learning by doing” skriver Johansson et al. (2002).  

 

                Learning by doing är viktigt vid utlandsetablering 

      

                                   

Johansson et al. (2002) lyfter fram de två erfarenhetsbaserade kunskaper som 

Uppsalamodellen skiljer på och förklarar vad de innebär:  

 Marknadskunskap 

 Internationaliseringskunskap 

Marknadskunskap avser förhållandet på den särskilda marknaden som innefattar 

marknadskunskap, kunder, leverantörer och myndigheter. Relationerna mellan dessa i ett visst 

land fås på den enskilda marknaden. Denna kunskap kan inte användas på andra marknader.  

Internationaliseringskunskap kan dock användas på andra marknader då den i allmänhet avser 

det egna företagets förmåga att bygga upp och driva internationell verksamhet. 

Internationaliseringskunskap kan handla om företagets resurser och de möjligheter som de ger 

att utveckla och driva internationell verksamhet.  

 

Engagemangs- 

beslut 

Löpande  

aktiviteter 

Marknads- 

engagemang 

Marknads- 

kunskap 
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Löpande aktiviteter ger erfarenheter. Marknadsundersökningar kan inte ge erfarenhetsbaserad 

kunskap men de kan utgöra en grund att bygga upp den på. Erfarenhet införskaffas genom det 

löpande arbetet på marknaden genom kontakt med kunder, leverantörer och återförsäljare och 

det tar tid att få denna kunskap på detta sätt skriver Johansson et al. (2002)  

Engagemangsbeslut kan tas genom att företagsledningen genom sina erfarenheter kan se nya 

affärsmöjligheter, värdera och tolka dem. Johansson et al. (2002) förklarar att med förmågan 

att fatta beslut menas här i vilken utsträckning man varit engagerad på den internationella 

marknaden i fråga.  

Marknadsengagemanget avser hur beroende företaget är av en viss utlandsmarknad och dess 

styrka avgörs genom att bedöma hur hårt företagets resurser är bundna till och integrerade 

med marknaden genom bland annat specifika kundsegment.  

 

 

3.3.2 Kritik mot Uppsalamodellen  
 

I stora drag kan man skilja på kritik av teorin och kritik som framkommit genom empiriska 

studier som pekat på att den i olika avseenden inte stämmer med verkligheten, skriver 

Johansson et al. (2002).  

 

En invändning som Johansson et al. (2002) skriver om är att modellen enligt kritiker har 

kallats deterministisk, vilket enligt författarna skulle innebära att den säger att företagens 

utveckling är förutbestämd och inte kan påverkas. Johansson et al. (2002) menar dock att 

varje modell är en förenkling i förhållande till verkligheten. Samtidigt framhålls att detta 

givetvis innebär att modellen missar en mängd fall där det finns speciella förklaringar. Dagens 

internationella marknad innebär att det är komplext att behandla dagens internationalisering 

av företag genom modeller likt etablerade ”Uppsalamodellen”, vilken beskriver 

internationaliseringsprocessen i olika fasta steg, menar Jansson och Sandberg (2008).  

 

 

3.4 Nätverkets betydelse 

 

Kunskap erhålls genom nätverk. År 2009 utvecklade Johanson och Vahlne en reviderad 

version av Uppsalamodellen, som lyfter fram nätverket som en kunskapskälla. Företag 

anskaffar sig kunskap främst genom interaktion inom nätverket menar denna modell 

(Johanson & Vahlne, 2009). 

 

Nätverkssynsättet tar upp förhållanden som spelar en viktig roll i företagets process mot 

internationalisering. För företag som vill rikta sig mot utländska marknader kan det i början 

vara svårt att lära känna hur dessa marknader fungerar och företaget behöver ofta tid att 

utforska den nya marknaden och de utmaningar som finns på den.  Genom att gå in i 

affärsförbindelser kan företaget skapa sig viktiga kunskaper som annars skulle vara 

svåråtkomliga vid en ingång på nya marknader (Johansson et al. 2002). 
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På en okänd marknad finns det många komplicerade nätverk menar Johansson et al. (2002). 

Författarna menar att resan ut i detta landskap handlar till stor del om att lära sig hur dessa 

nätverk ser ut och vilka problem och möjligheter som är förknippade med dem.  

 

Johansson et al. (2002) behandlar en fallbeskrivning om läkemedelsföretaget Pharmacias 

etablering i Japan. När det gäller Pharmacias inträde på avlägsna marknader är etableringen i 

Japan speciellt intressant då Japan är en stor marknad för just läkemedel. Japan hade vid 

etableringen en skeptisk attityd gentemot utländska företag. Samtidigt fanns det ett behov av 

läkemedelsprodukter från utlandet. Pharmacias beslut att satsa på Japan var dock inte följden 

av en strategisk plan utan byggde mer på en känsla hos några av de ledande personerna inom 

företaget som gjorde bedömningen att Japan var en bra satsning framkommer av studien.   

 

Pharmacia byggde med tiden upp ett stabilt nätverk och anställde Japaner på kontoret i Japan 

och kan idag anses väletablerade på marknaden. Personer som har intervjuats på Pharmacia 

poängterar att de personliga relationerna som utvecklades mellan svenska och japanska 

företräderare var av stor vikt.  

 

 

3.5 Psykiska avståndet 

 

Det psykiska avståndet beskrivs med vilka skillnader som finns mellan Sverige och andra 

länders utvecklingsnivå, utbildningsnivå, affärslagstiftning, affärsspråk vardagsspråk och 

kultur (Johansson et al. 2002). Detta avstånd kan till viss del förklara var företag väljer att 

etablera sig. 

 

Marknadskännedom är en viktig faktor i internationellt företagande 

 

Grunden för Johanson och Vahlnes (1977) Uppsalamodell ligger i att det finns ett psykiskt 

avstånd marknader emellan som beror på en okunskap och ovisshet om den utländska 

marknaden. 

 

 

3.6 Etableringsstrategier 

 

Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) har funnit att företagsengagemang i enskilda länder 

följer ett visst mönster, något de i sin forskning kallar etableringskedjan. De menar att 

företags etableringsformer sker i olika steg. Ofta börjar de med sporadisk export för att sedan 

gå över till en export med agent, för att till sist etablera vidare med försäljningsbolag och 

lokal tillverkning. 
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Etableringskedjan fyra steg enligt Johanson och Wiedersheim-Paul (1975):  

1. Export 

2. Agent 

3. Försäljningsbolag 

4. Tillverkande bolag 

 

När det gäller valet av en marknad, är det faktiskt städer som är viktiga att titta på inom 

modebranschen, framhåller Svengren-Holm och Tijburg (2013) . Modeindustrin är urban och 

modetrender föds i städerna. Frankrike är en viktig marknad på andra sätt också då landet är 

porten till Asien och Australien, menar Svengren-Holm och Tijburg (2013). De svenska 

företagen tycker inte att det är värt att gå till dessa länder för att hitta kunder på egen hand, för 

dem är det bättre att visa upp sig på modevisningar och mässor. Agenter och distributörer från 

Japan och Kina går till Paris för mässor för att hitta nya potentiella varumärken, menar 

författarna.  

 

Innan etablering på en ny marknad menar Melissa G Carr och Lisa Hopkins Newell (2014), 

författare till boken Fashion entepreneurship, att det är viktigt att ta hänsyn till ett antal 

parametrar. De understryker vikten av en marknadsresearch och vikten av ett starkt 

varumärke. Med en marknadsresearch som analysverktyg samlas fakta och kundinformation 

in, analyseras och implementeras på en ny marknad. För att få en bild av en marknad granskas 

ofta av vilken karaktär den är av; vilka vanor har kunden att spendera pengar? Var finns det 

en efterfrågan kring produkten? Internet och tidningar är vanligt förekommande att använda 

sig av inom modeindustrin. Priset på produktsegmentet granskas samt positionering på 

marknaden. Viktigt är också att granska var det är lämpligt att lokalisera företaget geografiskt 

för att marknadsföra produkten. 

 

 

3.7 Lyxsegmentering internationellt och i Frankrike 

 

Okonkwo (2007) menar att det enda objekt som är en lyxprodukt utan att tillhöra ett 

lyxvarumärke är diamanter. Att bara vara dyr innebär inte att en produkt är lyxig, den måste 

innehålla ett kulturellt kännetecken som accepteras socialt, menar Okonkwo (2007). Kapferer 

(2015) understryker att kännetecknet är varumärket som står för ett rykte om kulturell, 

politisk och finansiell styrka. Lyxvarumärken som verkar inom modelyxindustrin sätter 

trender under modeveckorna i de ledande modehuvudstäderna världen över, bland annat i 

Paris.  

 

Okonkwo (2007) skriver att det inom lyxsegmenten finns tre priskategorier. Den lägre 

prisnivån innefattar skönhetsartiklar medan medium prisnivån innefattar restauranger, 

exklusiva klubbar, glasögon och klockor. I den dyraste kategorin återfinns läderprodukter, 

juveler, kläder, hotell och spa-anordningar. Okonkwo (2007) beskriver också att inom 

lyxstrategin är målet att kunna sätta ett högt pris på produkterna. Detta bidrar till att 
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säkerställer höga marginaler och gör att varumärket växer när priset ökar på produkterna. Den 

symboliska meningen med varumärket kommer från kvalitén, kreativiteten, statusen och 

bidrar till möjligheter kring en hög prissättning. Lyxmodeföretag strävar efter innovation och 

differentiering.  

 

Kapferer och Bastien (2012) menar att de företag som idag anses vara lyxföretag är de företag 

som har en tradition och har spelat en betydande roll för lyxsektorn. De menar också att 

konsten att vara ett lyxföretag är att utveckla strategier som kombinerar exklusivitet med 

tillgänglighet och samtidigt tilltala många, men endast nå ända fram rätt till ett fåtal.  

 

Ett lyxföretag ska stå sig starkt även om den ekonomiska marknaden förändras. Det som är 

utmärkande för lyxföretag är att tillväxttakten är högre än den totala ekonomin. Kapferer och 

Bastien (2012) menar att människor alltid har mer pengar att spendera på lyxprodukter. Dock 

sjunker konsumtionen av lyxvaror snabbt vid ekonomiska kriser och det grundar sig i att 

konsumenter kan skjuta fram ett inköp av en lyxprodukt. Generellt sett har de lyxföretag som 

ökat sina priser under lågkonjunkturer överlevt på grund av sina starka varumärken och starka 

kvalitéer på sina produkter. 

 

Okonkwo (2007) beskriver att marknaden finns tillgänglig för en bredare publik idag än 

tidigare, vilket beror på en ökad köpkraft från konsumenter men också på grund av att 

lyxmarknaden har expanderat och skapat produktkategorier som solglasögon och parfymer, 

vilka är av lägre prisnivå.  

 

Kapferer (2015) påstår att lyxkonsumtion alltid hänger ihop med tillväxten i ett land och dess 

BNP, därför förutspår han att BRICS och MINT länderna står på tur att ta efter 

lyxkonsumtion. En annan faktor som avgör var lyx fungerar att sälja har att göra med 

urbaniseringen då människor väljer att lämna byar och flytta in till städerna. Dessa invånare 

vill ofta skapa sig en ny identitet och lyxvarumärken fungerar ofta som ett bra supplement till 

den nya identiteten de vill förknippas med.  

 

Inom lyxindustrin idag är det vanligt att företagen väljer att marknadsföra varumärket mer än 

själva produkten, varumärket ska lova att de produkter de distribuerar är av högsta kvalitet 

och eftersträvansvärda för kunden. Företagen inom lyxmarknaden gör produkter som är 

exceptionella när det kommer till material, detaljrikedom och kvalité på hantverket och 

erfarenheter i användning och design. Majoriteten av produkterna är producerade i Europa, 

den långa traditionen och företagens arv är ofta avgörande till varför de differentierar sig på 

marknaden. 

 

Kapferer och Bastien (2012) menar att den franska lyxmarknaden idag består av flera starka 

varumärken som är välkända världen över och 50 procent av alla lyxföretag i världen är 

franska. Många av dessa varumärken ingår i en större koncern. Bernard Arnaud, VD för den 

franska koncernen LVMH, väletablerat inom lyxindustrin, beskriver att hela företaget baseras 

på full frihet för deras designers och anställda att tänka utanför ramarna. Han menar att inom 

modelyxindustrin måste företagen kontinuerligt övertyga sina kunder. Framgångskonceptet 
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för LVMH har varit “pursued, unchanged, throughout ecnomic crises”. Den franska 

lyxindustrin innefattar en rad olika produkter, men mode i form av haute-couture är det enda 

inom mode som omnämns som äkta lyx. Dock har konsten försvunnit och bara Chanel har 

köpt upp den expertis som finns kvar.  

 

På comitecolbert.com presenteras en samlad organisation som grundades 1954 av Jean-

Jacques Guerlain. Namnet Colbert kommer från den tidigare framstående franska 

finansminister Jean-Baptiste Colbert som under sin karriär spelade en viktig roll inom 

marknadsföringen och etableringen av franskt hantverk internationellt. Idag tillhör 78 företag 

Comité Colbert. I början var organisationens syfte främst att främja franska lyxvaruhus export 

på den internationella marknaden. Idag tillhör 78 företag Comité Colbert. I början var 

organisationens syfte även att främja franska lyxvaruhus export på den internationella 

marknaden. Företagen idag representerar 12 branscher som stödjer den franska “art de vivre”, 

som beskrivs som ett eftersträvansvärt sätt att leva. Organisationens uppdrag är att göra 

kollektiva policys som ett komplement för företagens egen policy. Organisationen 

marknadsför den franska kulturen i samband med lyxföretag på fem kontinenter, detta för att 

demonstrera kulturarvets betydelse för lyxföretag. 

 

 

3.7.1 Att utforma en affärsmodell 

 

En affärsmodell beskriver ett företags sätt att göra affärer enligt Osterwalder et al (2005).   En 

affärsplan i sin tur är den strategiska planen som även kan fungera som styrdokument 

(Lunden och Svensson, 2015). I en affärsplan beskrivs företagets affärsidé, affärsmodell, 

produkter, verksamhet och affärsmål samt vad företaget planerar att göra för att nå dessa mål.  

 

Lundén och Svensson (2015) betonar vikten av att företag känner sina kunder och sina 

konkurrenter. Vidare nämner de möjligheten att bli uppköpt som en del av framtidsprognoser 

samt vikten av att ta inspiration och arbeta efter konkurrenternas sätt genom att ingå i ett eget 

nätverk och bli stark. Det är viktigt att ställa sig frågor kring antalet potentiella kunder på den 

nya marknaden samt om produkten har kunder i det landet, skriver Lundén och Svensson 

(2015).  

 

Carr och Hopkins Newell (2014) menar vidare att det är viktigt med ett starkt varumärke, för 

ökad konkurrenskraft och bild utåt. Det handlar om att bygga ett varumärke genom att 

förmedla känslor till produkten och genom att differentiera sig. För att som 

modeentreprenör lyckas på en marknad är det bra att identifiera sitt varumärke genom att 

exempelvis göra en varumärksanalys.  Detta svarar på om varumärket passar in på marknaden 

och visar på en fortsättning att utveckla företaget på marknaden med långsiktiga strategier. 
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3.7.2 Konkurrensfördelar  
 

Konkurrensfördelar uppnås enligt Barney (1991) när ett företag implementerat en 

värdeskapande strategi som ingen nuvarande eller potentiell konkurrent använder. 

Konkurrensfördelar eller framgång är det man vill uppnå med hjälp av förtagets resurser.  

 

Christian Jansson (2011) skriver i sin avhandling vid handelshögskolan vid Göteborgs 

universitet om strategier för att uppnå konkurrensfördelar. Jansson (2011) utgår från Porter 

(1980) som fokuserade mycket på konkurrensfördelar. Porter (1980)  slog i sitt klassiska verk 

Competive strategy fast att det fanns två effektiva strategier: kostnadsledande position och 

differentiering. 

 

 

Kostnadsledande position 

 

Den kostnadsledande positionen som konkurrensfördel har sitt ursprung i de stordriftsfördelar 

som mycket stora tillverkningsvolymer kan skapa (Jansson 2011). Vid implementering av en 

sådan strategi står kostnader alltid i centrum och företaget letar hela tiden efter 

kostnadsbesparingar, skirver Jansson (2011). Vidare pekar Jansson (2011) på att det krävs 

ofta en hög marknadsandel, ett brett sortiment, och att företaget i fråga riktar sig till en större 

kundgrupp.  Exempel på företag som kan anses ha uppnått kostnadsledande position enligt 

Jansson (2011) är IKEA, H&M och Wal Mart.  

 

 

Differentiering  

 

Differentiering är en kostnadsledande position förknippad med möjligheter att skapa varaktigt 

högre lönsamhet än konkurrenterna. Grunden för en differentierad position är att företaget 

skapar något unikt som gör kunden beredd att betala extra för det som företaget erbjuder, 

skriver Jansson (2011). Jansson (2011) menar att en differentierad position kan ta mer betalt 

än vad en konkurrent kan göra. Differentiering kan handla om allt från design och produkt/- 

tjänstekvalitet till effektivt återförsäljarnät och skapar en trogen kundbas som inom vissa 

intervall inte är priskänslig. För att uppnå denna konkurrensfördel krävs exklusivitet i 

produkten, vilket gör det svårt för företaget att nå en hög marknadsandel. Exempel på företag 

som kan ha anses uppnått differentierad position är Apple, Rolex och Intel (Jansson 2011). 

 

Christian Jansson (2011) identifierar i sin avhandling även ett potentiellt nytt sätt att skapa 

varaktigt högre lönsamhet förutom de ovanstående två konkurrensfördelarna. Denna 

konkurrensfördel benämns i studien som hög inre effektivitet. Jansson (2011) förklarar att hög 

inre effektivitet grundar sig på att företagsledningen lyckas skapa en företagskultur där 

samarbete och ansvar för företagets bästa kombineras. Målsättningen är att förena 

företagsledningens och ägarnas intressen med den anställdas genom kollektiva 

belöningssystem som gör att alla parter tjänar på om företaget går bra.  
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 Utlokalisera inte produktionen, lyxen ligger i livsstilen. 

 Marknadsför inte för att sälja: Lyx kommunicerar en dröm som ska återkomma. 

 Kommunicera inte till din målgrupp: Igenkännandet från de som inte har 

produkten har en betydande roll. 

 Se till att ha full kontroll på värdekedjan: från sourcing till köpupplevelsen. 

 Ha full kontroll på distributionen. Det är här som service och interaktionen äger 

rum. 

 Utfärda aldrig licenser: Detta beror på att man alltid som licensägare måste gå 

med vinst, vilket i sin tur betyder att de måste ta ner kvalitén, antingen på 

distributionen eller på produkten. 

 Öka alltid genomsnittspriset. Detta grundar sig i att medelklassen blir rikare och 

för att drömmen om lyx ska kvarstå. 

 Utveckla direkt relationer med kunder: lyx betyder att alla ska bli behandlade som 

VIP personer.  
(Kapferer 2015) 

  
 

3.8 Lyxaffärsmodellen  

 

Enligt Kapferer (2015) har flera av de stora lyxmodevaruhusen Chanel, Hermés och Gucci 

använt sig av en unik affärsmodell. Dessa företag är vanligtvis familjeägda företag som har 

stått sig starka i ekonomiska kriser och varit lönsamma genom tiderna. Kapferer (2015) 

beskriver att det som utmärker affärsmodellen är att den säger att företagen ska agera tvärtom 

från andra affärsmodeller och aldrig pressa priser utan alltid vara en del av konsumentens 

dröm, den namnges också som ”the dreamformula”. Lyxaffärsmodellen används av många 

företag idag som affärsmodell, blandannat av Apple. Kapferer (2015) menar att följande steg 

måste tillgodoses för att skapa en hållbar lyxaffärsmodell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mode- och premiumaffärsmodeller, menar Kapferer (2015), baseras på att kontinuerligt 

förflytta produktionen till lågkostnadsländer för att företaget ska få lägre kostnader, vilket är 

motsatsen till hur en lyxaffärsmodell ser ut. Produktionen vara nära kulturen och landet det 

kommer ifrån. Kapferer menar vidare att lyx till skillnad från annat mode handlar om tidlöshet 

och att kvalitén på produkterna inte står i fokus. Dock menar Berghaus, Muller-Stewens, 

Reinecke (2014) att det är fel att säga att lyxföretag styrs på ett unikt sätt då 

lyxaffärsmodellen kan appliceras på alla typer av företag som har affär till kund sortiment.  

 

 

 

 



19 
 

4 Resultat 

Resultatet presenterar de centrala delarna av insamlad data. Datan har tematiserats efter tre 

huvudteman med tydlig förankring i studiens forskningsfrågor och teori: Internationalisering, 

lyxsegmentering samt en konkurrenskraftig affärsmodell.  Den kvalitativa datan har delats 

upp och presenteras i enlighet med dessa teman, medan den kvantitativa tar avstamp ur 

detsamma.   

 

 

De två intervjuade modeföretagen, Carin Wester och Anna-Karin Karlsson, har skilda 

erfarenheter och uppfattningar om internationalisering och lyxsegmentering. Intervjun med 

läraren Paul Williatte bidrar med ett tredje perspektiv. Deras resonemang skiljer sig angående 

lyxsegmentet generellt, det franska lyxsegmentet i synnerhet, konkurrenskraftiga 

affärsmodeller och om hur svenskt mode överhuvudtaget passar in i lyxmodets värld. 

Enkätundersökningens resultat visar i sin tur att många av de tillfrågade modeentreprenörerna 

som idag segmenterar sig som premium, ser en framtid både internationellt och inom 

lyxsegmentet.  

 

Hur resonerar modeföretag kring utmaningarna med internationalisering? Kan svenskt mode 

segmentera sig inom lyx internationellt? Går det utan erfarenhet och i så fall hur? Om det går, 

var ska man etablera sig först? Alla dessa intervjufrågor skapades ur studiens två 

frågeställningarna som syftar till att ringa in vilka utmaningar som svenska modeföretag 

möter vid en internationalisering utifrån lyxsegmentet och den franska marknaden.    

 

 

4.1 Anna Karin Karlssons internationaliseringsprocess 

 

Den svenska kunden är priskänslig och Anna Karin Karlssons produktsortiment är osvenskt i 

den meningen att den svenska konsumenten är rädd för att sticka ut. På grund av dessa 

faktorer har Anna-Karin Karlsson en liten kundgrupp i Sverige, vilket enligt NN tidigt 

skapade incitament till att etablera företaget utomlands. Paris har alltid varit en dröm för 

Anna-Karin Karlsson och den franska marknaden är väldigt intressant för företaget: 

”företagets design utmärks av dekadens och lyx, vilket tilltalar en fransk kundgrupp som vill 

sticka ut”, säger NN. Anna-Karin Karlsson har gedigen utlandserfarenhet av arbete i London, 

just inom det segment hon senare kom att skapa sina egna produkter. Detta var något som 

skapade ett mod att etablera sig i Paris direkt. Under etableringsskedet arbetade Anna-Karin 

själv det första 1,5 året. Ett partnerskap är inte ett måste vid etablering utomlands, men 

rekommenderas enligt NN. 

 

 

Lyxsegmentering 

 

Anna-Karin Karlsson AB har segmenterat sig som ett lyxmärke på den franska marknaden 

och varumärket fokuserar på kvalité och design samt har en mindre målgrupp. Detta bekräftar 
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NN som också påpekar att: “Allt inom modelyx handlar om att vårda kundkontakterna” samt 

“Det är absolut inget måste att etablera sig och bli stark på sin hemmamarknad, allt handlar 

om produkten”. Anna-Karin talar till en mindre kundgrupp som de vårdar eftersom 

lyxkonsumenten förväntar sig detta. Det som utmärker lyxmodemärken är att de är dyrare, 

vidare är Anna-Karin Karlsson definitivt mer kreativt lagd enligt NN, exempelvis gjordes det 

vid etablering i Paris ingen research om lagar etcetera. Då Anna-Karin inte heller hade ett 

nätverk att utnyttja vid sin lansering var hennes första steg att skapa sig ett namn i branschen. 

För att göra detta köptes branschtidningar såsom Vogue, Elle och Harpers Bazaar. Därefter 

skrevs email och personliga brev till stylister och redaktörer som stod listade. Detta 

resulterade i att Anna-Karin Karlssons solglasögon började dyka upp i internationella 

modereportage, samt på kändisar vars stylister hade blivit kontaktade av Anna-Karin. 

 

 

En konkurrenskraftig affärsmodell 

 

Anna-Karin Karlsson AB började sälja på mässor i Paris. På mässorna i Paris gör Anna-Karin 

Karlsson flest “business/år”, menar NN. Bara i Paris har Anna-Karin Karlsson idag även 5 

återförsäljare. Företaget har inga egna butiker, utan använder enbart återförsäljare. Detta har 

medfört att Anna-Karin Karlsson har kunnat hålla nere kostnaderna och minimerat riskerna. 

“Vi har minimumordrar; inköpare måste kunna köpa in minst 20 bågar, det minskar våra 

risker och gör oss säkra på att återförsäljaren är välrenommerad”, säger NN. Företaget 

erbjuder nishade produkter, men konkurrenterna är företag inom lyxsegmentet med större 

budgetar för marknadsföring. Anna-Karin Karlsson använder sig av mässor som har visat sig 

hållbart.  

Anna-Karin Karlsson arbetar aldrig efter någon speciell affärsmodell när de beträder en ny 

internationell marknad och de har aldrig tryckt på det svenska ursprunget, men de anpassar 

sina glasögonbågar för att vårda kundkontakterna och så att dem ska passa alla nationaliteter.  

 

 

4.2 Carin Westers internationaliseringsprocess 

 

Carin Wester har återförsäljare runt om i världen, men enligt Carin Westers exportchef 

Thomas Pouverel är Frankrike inte det första landet de prioriterar vid etablering utomlands. 

Företaget ser istället de skandinaviska länderna samt Tyskland, England, Benelux och Japan 

som främsta prioritet. Pouverel ser dock Frankrike som en viktig knytpunkt för mode i Europa 

i och med den expertis som finns i landet. Carin Westers kreationer har tidigare varit 

tillgängliga i mindre utvalda butiker i Paris, dock valde företaget att lämna den franska 

marknaden då butikerna under denna tidpunkt ville ha en för hög vinstprocent. En annan 

orsak var nedgången i Europas ekonomi där Frankrike drabbades hårt. Pouverel ser att 

företaget etablerar sig på marknaden igen inom en snar framtid då den franska marknaden är 

intressant i och med en större population och därmed en större köpkraft.  
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För att etablera sig som svensk modeenentreprenör på den franska marknaden menar Pouverel 

att fokuset bör ligga på vilka mål som ska uppnås med en etablering. Pouverel anser att en bra 

strategi kan vara att skandinaviska företag går samman vid utlandsetablering då de ofta följer 

samma estetik och ger samma helhetsintryck. Det finns olika sätt att etablera sig på den 

franska modemarknaden menar Pouverel och ger förslag om att söka upp mindre butiker eller 

försöka med Galleri Lafayette eller Printemps, vilka är välkända varuhus i Frankrike. 

Det är nödvändigt att skapa ett bra nätverk av branschkunniga som kan vägleda fram till den 

franska marknaden, säger Thomas Poverel. Pouverel beskriver den franska marknaden som 

komplex; i en marknad finns 10 marknader och kunderna skiljer sig mycket. 

Modeentreprenörer som vill starta butik i Frankrike bör se på andra aktörer på marknaden och 

förstå hur de kommunicerar med sina kunder, menar Pouverel. 

 

 

Lyxsegmentering 

 

Thomas Pouverel säger att den globala bilden av lyx innebär att företaget som sådant har både 

en lång historia och ett kulturarv som återspeglas i varumärket. Detta är avgörande för att bli 

ansett som ett lyxmodeföretag. Att som svensk modeentreprenör etablera sig inom 

lyxsegmentet är därför omöjligt, menar Pouverel. Dock poängterar han att det svenska 

varumärket ACNE faktiskt har lyckats, men det ses fortfarande, utifrån den globala bilden av 

lyx, som ett litet varumärke med en historia som pågått under endast 15 år. På grund av detta 

går det inte att jämföra med franska lyxmodeföretag likt Chanel eller Hermés, vilka har en 

historia på nästan 100 år. 

 

Pouverel menar att historien, kulturarvet och kapaciteten gör att svenskt mode inte kan 

produceras i Sverige, utan måste produceras 5000 mil bort från designkontoren. Detta i sig 

gör att svenska modeentreprenörer har svårt att bli lyxmodeföretag på samma premisser som 

de franska lyxmodeföretagen. De franska modevaruhusen har produktion i Frankrike eller 

Italien enligt Pouverel och stämmer därför överens med den globala bilden av hur 

lyxprodukter ska produceras. Om målet är att bli ett lyxföretag i Frankrike anser Pouverel att 

det för en svensk modeentreprenör är nödvändigt att bli uppköpt av Kering eller LVMH, 

ägare till många av de världskända franska lyxmodeföretagen. Dessa koncerner har stora 

marknadsandelar och expertis om lyxmarknaden. Pouverel menar att skandinaviska 

modeföretag oftast vänder sig till England för att expandera internationellt då marknaden är 

mer nytänkande kring mode.  

 

Den produktfokuserade marknadsföringsstrategin kring lyxföretag finns fortfarande kvar, men 

idag menar Pouverel att fler lockar till sig kunder genom ett stort fokus kring 

marknadsföringen för varumärket, där poängteras att flera lyxmodeföretagen lever på deras 

starka varumärken och designers där Karl Lagerfeldt nämns. Carin Wester är inte intresserade 

av att bli ett lyxvarumärke, de vill stanna kvar och vara ett varumärke i ett högre prissegment, 

säger Pouverel. Företaget beskrivs att vara likt ett lyxföretag då kunderna ofta får spara ihop 

pengar för att kunna köpa en jacka från deras kollektioner. Deras kunder beskrivs som 

medvetna modekonsumenter med ett intresse för lyxkonsumtion. 
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En konkurrenskraftig affärsmodell 

 

Ett lyxmodeföretag lever idag mycket på ett framgångsrikt arbete med positionering av 

varumärket framför produktfokuserade marknadsföringsstrategier menar Pouverel. 

Lyxmodeföretagens affärsmodeller innebär att verksamheten bedrivs i egen regi med 

tillverkning nära designkontoren i Frankrike eller Italien. Är man idag ett litet 

modevarumärke som ska etablera sig inom lyxsegmentet på den franska marknaden är det att 

föredra att tillsammans med andra i samma situation skapa en gemensam affärsmodell och 

göra sig gemensamt starka, alternativt bli uppköpt. Resurser är viktigt vid etablering på den 

franska marknaden, utan tillräckliga resurser är det omöjligt med en etablering. 

 

 

4.3 Paul Williatte om lyxsegmentet 

 

Lyx ska inte positioneras, enligt Paul Williatte. Tankarna om att inte positionera lyx kommer 

från 20-talet, då de flesta av modehusen skapades, berättar Paul. “Grundarna var konstnärer, 

de var inga affärsmän”, säger Paul. Spår från detta arv finns med i dag när man kan se en 

relativt tydlig uppdelning av två olika sorters lyxföretag inom just mode. Paul exemplifierar 

genom att peka på en signifikant skillnad mellan Hermès och Louis Vuitton där det 

förstnämnda är familjeägt och fokus, såväl internt som externt, ligger på kulturarvet. Paul 

menar att Louis Vuitton har tagit flera kliv bort från det familjeägda sofistikerade lugnet, och 

kan i större utsträckning ses som ett företag. 

 

Åsyftas sann lyx på bästa nivå så berörs kärnprodukter likt diamanter, smycken, dyra klockor 

med exklusiva material och graveringar, menar Paul Williate. Samtidigt kan dock även kläder 

anses vara sann lyx, men det är svårdefinierat enligt Paul. Mode är väldigt svårt att klassa som 

sann lyx om detta inte görs av en expert, menar han. Expertisen som klassar mode som sann 

lyx finns i Frankrike att finna hos en institution som heter Comité Colbert. Paul understryker 

Comité Colberts betydelse för det franska lyxsegmentet. “Comité Colbert är som en klubb, är 

du en del av denna klubb så kan du med säkerhet anse dig själv vara ett lyxvarumärke på den 

franska marknaden”, menar Paul. Dock finns det lyx och lyx understryker Paul och påpekar 

att många internationella lyxföretag inte uppfyller kraven för att bli medlemmar i Comité 

Colbert, men ses detta till trots på som lyxföretag i Frankrike.  

 

Den franska marknaden är inte så annorlunda från andra europeiska länder förklarar Paul, 

även i lyxsektorn skapas affärsmodellen runt produkten. Dock understryker han att i Frankrike 

är det en enda stad som gäller att bli stark i för svenska modeentreprenörer: “Paris är staden 

som räknas, särskilt om man är ett svenskt företag”, säger Paul med eftertryck. Paul Williatte 

menar att väl etablerad i Paris och har nått framgång i en eller två butiker, är det tryggare att 

expandera till andra städer. 
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Paul Williatte om en konkurrenskraftig affärsmodell 

 

Paul menar att affärsmodellen skapas runt produkt på hela den europeiska lyxmarknaden. Paul 

menar vidare att man inte bör positionera ett varumärke när man etablerar sig inom 

lyxsegmentet, eftersom lyx inte är gjort för att konkurrera med då lyx handlar om ett specifikt 

löfte. Paul betonar att lyx inte är premium när det är som bäst, det handlar inte om 

prissegmentering. “Om man betänker premium och lyx som samma sak gör man ett djärvt 

misstag. Aston Martin, bilmärket, gick exempelvis nästan i konkurs och fick sälja tillbaka 

eftersom de använde samma marknadsföringsverktyg som för vanliga produkter, inte de för 

lyxprodukter”, säger Paul. Traditionell marknadsföring och lyxmarknadsföring är mycket 

annorlunda påpekar han.  

 

“Lyx inte produktorienterat, det är drömorienterat”, säger Paul. Lyx handlar inte om att ge 

människor vad de vill ha till skillnad från premium som är helt annorlunda. En lyxkonsument 

vill ha hög kvalitet, men det behöver inte vara den senaste tekniken som premiummärken ofta 

spelar på, dock sofistikerade komponenter och exklusiva material. “Lyx handlar mer om lust 

som skapats runt en dröm, framför något som ska säljas. Med lyx får man räkna med 

ofullkomlighet”, säger Paul. 

 

Paul Williatte förklarar att företag aldrig ska skapa en affärsmodell organiserad kring 

specifika länder, dock kan den anpassas till olika marknader. Först ska en affärsmodell skapas 

sedan etablerar sig företaget och därefter beträds nya marknader, säger Paul. Han fortsätter 

och poängterar företaget Starbucks strategi och målar upp en bild av vad han menar. 

Starbucks vill äga sina butiker, men i Indien är detta inte möjligt så de måste inga partnerskap 

med indiska företag. Du behöver inte ingå partnerskap för att komma in på den franska 

marknaden eftersom den franska marknaden är en mycket gammal marknad, säger Paul.  

 

Paul Williatte om svensk modelyx  

 

Enligt Paul Williatte är det möjligt att som svensk modeentreprenör etablera sig inom 

lyxsegmentet inom accessoarer, nischade modemärken och solglasögon, men företaget 

kommer dock inte att betraktas som sann lyx. För att komma in på den franska lyxmarknaden 

är det nödvändigt med stora investeringar, men om det antas att lyxkonsumenten inte bryr sig 

om varifrån varumärket kommer, bortser från om ett varumärke är svenskt eller franskt, skulle 

ett svenskt lyxföretag få det enklare, menar Paul. För att lyckas trycker Paul på att man måste 

använda det faktum att "vara svenskt", och hitta en unik position. Strategin måste vara mycket 

stark på grund av att den franska konsumenten är van vid lyx, affärsmodellen måste cirkulera 

kring produkten och inte kring ett specifikt land. Det faktum att varumärket är svenskt måste 

vara en del av konceptet menar Paul. “När vi går till Ikea köper vi en liten del av Sverige. 

Fransmännen ser svenska folket som naturälskande och identifierar inte svensk kultur med 

sofistikerad lyx. För att som svenskt företag bryta den bilden så är mitt huvudsakliga råd är 

att vara riktigt exklusiv och unik och skapa ett tydligt koncept”, säger Paul.  
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4.4 Enkätstudie  

 

Hur resonerar svenska modeentreprenörer idag vid en etablering inom lyxsegmentet i 

Frankrike? Enkätstudien visar att flertalet nyetablerade svenska modeentreprenörer har 

återförsäljare utomlands idag. 84 procent segmenterar sig inom premiumsegmentet. 

Resterande deltagare anger att de segmenterar sig inom lyxsegmentet.  

 

         

Svenskt mode har potential internationellt 

 

 

                          
 

 

 

 

 

 

60%

40%

JA NEJ

16%

84%

0%

Lyx Premium Annat

50%

25%

20%

5%

Stor potential Potential Liten potential Ingen potential

Flera respondenter ser 

potential för svenskt lyxmode 

på den franska marknaden. 

Ett fåtal anser att det inte 

finns någon eller lite 

potential. 

Har du återförsäljare utomlands idag? Vilken priskategori segmenterar du dig i? 

Vilken potential finns det för svenskt 

lyxmode internationellt och i Frankrike? 



25 
 

Svensk mode har potential internationellt  
56 procent av respondenterna tror att det är svårt att etablera sig internationellt medan 

resterande svarar motstridigt med 22 procent på lätt respektive svårt. En stor majoritet av 

respondenterna anser att det är mycket viktigt eller viktigt att göra sig stark på 

hemmamarknaden innan man etablerar sig som modeentreprenör utomlands. 

          
Etablering på den franska marknaden 

60 procent av deltagarna stämmer delvis in på att det är svårare att etablera sig på den franska 

marknaden medan 12 procent menar att det inte alls stämmer, resterande 30 procent anser att 

det är svårare att etablera sig på den franska marknaden. 70 procent ser sig själva etablerade 

på den franska marknaden i framtiden, medan 30 procent inte gör det.  
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Lyxsegmentering 

Av de 20 deltagarna har 56 procent varit positiva till att de ser sig själva inom lyxsegmentet i 

framtiden medan resterande 44 procent har gett ett negativt svar. Dock anser 56 procent också 

att det är svårare att etablera sig som ett lyxmodemärke än i ett annat prissegment. 6 procent 

anser att det inte är svårare och 28 procent menar att det delvis stämmer att det är svårare. 
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5 Analys 

I detta kapitel analyseras det empiriska materialet och ställs mot tidigare forskning för att 

visa på likheter och skillnader. Analysen har tematiserats efter de teman som återfinns i 

resultatet: Internationaliseringsprocessen, lyxsegmentering och en konkurrenskraftig 

affärsmodell. Tematiseringen följer även teorins huvuddrag. Kapitlet avslutas med en 

sammanfattning i punktform som tar upp faktorer som är viktiga vid utlandsetablering. 

 

 

5.1 Internationaliseringsprocessen 

Att internationalisera sitt företag samtidigt som det segmenteras inom lyx kan vid första 

anblick tyckas överväldigande. Att dessutom inte vara stark på hemmamarknaden tordes 

innebära konkurs efter en vecka. Eller? NN på Anna-Karin Karlsson beskriver att Anna-Karin 

Karlssons design utmärks av dekadens och lyx, i detta ligger således deras kärnkompetens. 

Kärnkompetensen hos företaget utgörs även av själva expertisen i att tillverka glasögon då 

Anna-Karin själv har gedigen erfarenhet av detta arbete från sin tid i London. Ricky W 

Griffin och Michael W. Pustay (2001) lyfter fram flera bakomliggande motiv till dagens 

globala arbetssätt i fråga om geografisk placering och dagliga aktiviteter. Ett av de motiv som 

de lyfter fram är just möjligheten att utnyttja ett företags kärnkompetens. Samma författare 

pekar även på vikten av att kärnan i ett företags kompetens utvecklas på hemmamarknaden. 

Det senare tycks dock inte vara fallet för Anna-Karin Karlsson. Resultatet i studien om 

internationell tillväxt för svenska modeföretag (Svengren-Holm & Tijburg, 2013) visade att 

de modeföretag som erbjöd en speciell design med hög kvalité i ett högre prissegment tittade 

på möjligheter till export redan vid start.  

 

Anna-Karin Karin Karlsson erbjuder en produkt i ett högre prissegment. Företagets 

kärnkompetens kunde inte utnyttjas på hemmamarknaden på grund av brist på kunder. Allt 

detta kan således tänkas ha del i förklaringen till varför Anna-Karin Karlsson etablerade sig 

utomlands från start. Data från den kvantitativa undersökningen visar att över hälften av 

svenska modeentreprenörer inom högre prissegment har återförsäljare utomlands, något som 

öppnar upp för att bekräfta svenska modeentreprenörers möjligheter att agera globalt även då 

dessa är nyetablerade mindre företag. Nyetablerade svenska modeentreprenörer tycks dock 

anse att det är svårt att etablera sig internationellt och att det är viktigt att vara stark på sin 

hemmamarknad.  

 

I fallbeskrivning om läkemedelsföretaget Pharmacias etablering i Japan av Johansson et al. 

(2002) finns det vissa likheter med Anna-Karin Karlssons etablering inom lyxsegmentet på 

den franska marknaden. Bägge fall handlar om en etablering på en marknad med stor 

erfarenhet av den specifika produkten. Vidare omges dessa produkter av en viss attityd. I 

Japan fanns det en skeptisk attityd mot utländska företag och i Frankrike finns det en 

konservativ syn på lyxsegmentet. Men, liksom vid Pharmacias etablering så var inte Anna-

Karins satsning på Frankrike en del av en strategisk plan utan det byggde på en känsla hos 

Anna-Karin själv. Med tiden byggde Anna-Karin Karlsson, likt ledningen på Pharmacia, upp 

ett större nätverk. 



28 
 

Carin Wester vill till skillnad mot Anna-Karin Karlsson inte vara ett lyxmodeföretag. 

Företaget vill däremot vara likt ett lyxmodeföretag då de enligt exportchef Thomas Pouverel 

vill attrahera modekonsumenter med ett uttalat intresse för lyxkonsumtion. Företagets 

incitament till utlandsetablering tycks till viss del ha att göra med att utnyttja 

kärnkompetensen, men framförallt är det kopplat till imperativet att expandera på nya 

marknader. Att expandera på nya marknader är det andra motivet av två till utlandsetablering 

som tas upp av Ricky W Griffin och Michael W. Pustay (2001) . Vidare utvecklades Carin 

Westers kärnkompetens, till skillnad mot Anna-Karin Karlssons, på hemmamarknaden såsom 

Ricky W Griffin och Michael W. Pustay (2001) rekommenderar. Men, trots detta fick 

företaget åka hem. Anledningen var en ekonomisk kris som för Carin Wester innebar färre 

kunder, enligt Pouverel.   

 

På en okänd marknad finns det många komplicerade nätverk menar Johansson et al (2002), 

och pekar på utmaningen med att förstå dessa. Då Anna-Karin inte hade ett nätverk att 

utnyttja vid sin lansering var ett första steg att skapa sig ett namn i branschen enligt NN. För 

att göra detta kontaktades stylister och redaktörer på branschtidningar. NN på Anna-Karin 

Karlsson beskriver detta som en prioritet, detta var Anna-Karin Karlssons första steg. Den 

reviderade versionen av Uppsalamodellen (2009) belyser också nätverkets betydelse. Carin 

Wester etablerade sig genom agenter och sedan via återförsäljare likt Anna-Karin Karlsson, 

vilket till viss del följer etableringskedjan enligt Johanson och Wiedersheim-Paul (1975). 

Svengren Holm och Tjiburg (2003) menar vidare att det är viktigt att titta på städer vid valet 

av marknad inom modeindustrin. Såväl Anna-Karin Karlsson som Carin Wester etablerade 

sig i huvudstaden Paris med motiveringen att staden är viktig för modeindustrin. Men, sedan 

gick något fel. Pouverel beskriver det som att den ekonomiska krisen slog till och att 

köpintresset för Carin Wester under denna tid sjönk. Enligt Pouverel lämnade Carin Wester 

den franska marknaden på grund av en ekonomisk kris som innebar färre kunder. Detta kan 

vara en del av förklaringen, men det kan även röra sig om att Carin Westers produkter inte 

passar för den franska marknaden och att företaget inte hade ett tillräckligt starkt nätverk.  

 

Johansson et al. (2002) menar att det är viktigt att fråga sig vilka marknader man ska satsa på. 

Anna-Karin Karlsson har ett stort marknadsengagemang och är integrerat med den franska 

marknaden genom ett specifikt kundsegment såsom beskrivet i Uppsalamodellen av Jan 

Johanson och Jan-Erik Vahlne (1977). Enkätstudien visar att svenska nyetablerade 

modeentreprenörer ser den franska marknaden som intressant och en stor andel av 

respondenterna ser sig själva som etablerade på den franska marknaden i framtiden. 

 

Såsom Johansson et al. (2002) beskriver så får man den bästa kunskapen genom “learning by 

doing”, vilket såväl Carin Wester som Anna-Karin Karlsson tycks ha fått. Johansson et al. 

(2002) beskriver att marknadskunskap används på en specifik marknad medan 

internationaliseringskunskap kan användas på andra marknader. Carin Wester tycks efter sin 

etablering ha fått marknadskunskap om den franska marknaden. Marknaden är komplex och 

just nätverket tar Pouverel upp som en viktig pusselbit: ”Det är nödvändigt att skapa ett bra 

nätverk av branschkunniga som kan vägleda fram till den franska marknaden, säger Thomas 
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Pouverel. Kunskapen om nätverk applicerar han på internationellt entreprenörskap genom att 

säga att skandinaviska mindre modeföretag skulle kunna gå tillsammans för att gemensamt 

beträda nya marknader och förenkla för både dem själva, men också för att den nya 

marknaden ska kunna urskilja det skandinaviska modet från annat mode. Vidare ger Pouverel 

erfarenhetsbaserade förslag om att svenskt mode kan säljas på Galleri Lafayette och 

Printemps. Dessa uttalanden pekar ytterligare på att företaget har såväl marknadskunskap om 

den franska marknaden och internationaliseringskunskap. Pouverel framför att det är bra att se 

på andra aktörer på marknaden. Detta bekräftas av Johansson (2009) som menar att 

kunskapen om hur andra aktörer agerar på en viss marknad kan ses som ett betydelsefullt 

nätverkande vid internationalisering.    

 

Anna-Karin Karlsson väg till en etablering i Frankrike visar hur erfarenhetsbaserad 

internationaliseringskunskap kan omsättas till handling. Anna-Karin Karlssons grundare hade 

utlandserfarenhet från London inom just det segment företaget senare kom att segmentera sig 

inom. I London fick designern Anna-Karin Karlsson både objektiv kunskap om hantverket, 

men även internationaliseringskunskap genom att vara aktiv inom sitt segment på en utländsk 

marknad. Marknadskunskap fick Anna Karin först då företaget var aktiv på den franska 

marknaden med mässor, återförsäljare och dylikt. Internationaliseringen har för Anna-Karin 

hittills skett till stor del genom engagemangs beslut. Johansson et al. (2002) beskriver att 

engagemangsbeslut tas i takt med ett ökat engagemang på en marknad. Anna-Karin Karlsson 

började etablera sig via mässor för att sedan skaffa sig fler och fler återförsäljare. Med tiden 

och med hjälp av ett starkt nätverk såg företaget nya affärsmöjligheter. 

 

 

5.2 Lyxsegmentering  

Anna-Karin Karlsson AB har segmenterat sig som ett lyxmärke på den franska marknaden 

enligt NN. “Allt inom modelyx handlar om att vårda kundkontakterna”, säger NN. Men, har 

Anna-Karin Karlsson lyckats segmentera sig inom lyxindustrin? Det finns både argument och 

motargument att finna för detta.  

 

Anna Karin Karlsson kan sägas uppfylla flera kriterier för lyxsegmentering då man finner stöd 

för detta i de definitioner av lyx som ges av Okonkwo (2007) och Kapferer (2015). 

Lyxaffärsmodellen (Kapferer 2015) tar upp vikten av att behandla alla kunder som VIP-

kunder, vilket Anna-Karin Karlsson tycks göra i och med ovanstående uttalande om att ”allt 

inom modelyx handlar om att vårda kundkontakterna”. Vidare erbjuder Anna-Karin Karlsson 

solglasögon till en mindre målgrupp och varumärket fokuserar på kvalité och design enligt 

NN. Bilden som Anna-Karin Karlsson ger av varumärket till kunderna är att det är ett 

kvalitativt märke som ser varje kund. Enligt Okonkwo (2007) återfinns glasögon i den andra 

prisnivån av tre inom lyxsegmentet. Vidare kommer den symboliska meningen med 

varumärken inom lyx från kvalitén och kreativiteten enligt Okonkwo (2007). Förutom kvalité 

säger NN att Anna Karin Karlsson är mer kreativ än styrd av affärer, vilket kan sägas skapa 

den symboliska meningen som för lyxvarumärken är viktigt. “Grundarna var konstnärer, de 

var inga affärsmän”, säger Paul Williatte när han beskriver modelyxens grundare och vikten 
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av att inte positionera lyx ytan marknadsföra en dröm.  

 

Kapferer och Bastien (2012) betonar dock att de företag som idag anses vara lyxföretag är de 

företag som har en tradition och har spelat en betydande roll för lyxsektorn. Det tycks, såsom 

Paul Williatte beskriver det under intervjun, finnas en distinkt skillnad mellan äkta lyx och 

lyx. Paul menar att med äkta lyx åsyftas kärnprodukter likt diamanter. Likaså Okonkwo 

(2007) menar att det enda objekt som är en lyxprodukt utan att tillhöra ett lyxvarumärke är 

diamanter. Vidare kan man i dag se en tydlig uppdelning av två olika sorters lyxföretag inom 

mode menar Williatte. Den ena sortens lyxmodeföretag har en tydlig förankring till tradition 

och kultur, medan det andra i större utsträckning kan ses som ett företag. Williatte tycks mena 

att en ökad grad av lyx hänger samman med en ökad koppling till kultur- och tradition, vilket 

Kapferer och Bastien (2012) bekräftar då de menar att lyxföretag är de företag som har en 

lång tradition och som har spelat en betydande roll för lyxsektorn. Dock sätter de punkt här 

och instämmer inte med Okonkwos (2007) definition som innefattar en utvidgad syn på 

lyxsegmentet kopplad till kvalitativa produkter i olika prissegment.  

 

Mode är väldigt svårt att klassa som sann lyx om detta inte görs av en expert, menar Paul 

Williatte. “Comité Colbert är som en klubb, är du en del av denna klubb så kan du med 

säkerhet anse dig själv vara ett lyxvarumärke på den franska marknaden”, säger Williatte. 

Kapferer och Bastien (2012) pekar dock på konkreta faktorer än att just Comité Colbert är 

målet. Traditionen och betydelsen för lyxsektorn spelar stor roll, liksom konsten att utveckla 

strategier som kombinerar exklusivitet med tillgänglighet, enligt Kapferer och Bastien (2012).  

Anna-Karin Karlsson har differentierat sig inom ett högre prissegment, men har inte en lång 

historia. Anna-Karin Karlsson tilltalar idag en mindre målgrupp med sina solglasögon, en 

produkt som förmodligen inte får henne att bli erkänd som medlem i Comité Colbert enligt 

Paul Williate då produktkategorin inte betraktas som ”äkta lyx”. Men, produkten kan 

betraktas som segmenterat inom lyxsegmentet såsom Okonkwo (2007) erkänner solglasögon i 

ett lägre segment inom lyxsegmentet.  

 

Thomas Pouverel, exportchef på Carin Wester, tycks dela den definition som ges av Kapferer 

och Bastien (2012). Kapferer och Bastien (2012) styrker Pouverels uttalande om att haute-

couture är det som inom modebranschen ses som riktig lyx. Pouverel menar att detta gör att 

det är omöjligt för svenska modeföretag att bli lyxmodeföretag då knappt konsten finns kvar i 

Frankrike. Pouverel menar även att historien och kulturarvet gör att svensk mode inte kan 

hamna i kategorin lyxmode. Samtidigt godtar han Acne som ett svensk lyxmodeföretag, men 

bedömer varumärkets storlek ställt mot deras tid på lyxmodemarknaden. Med 15 år räknas 

Acne som ett litet modeföretag inom lyxsegmentet menar Thomas Pouverel. Dimensionen av 

begreppet lyx som kopplar ett varumärkes storlek till tid styrks dock varken av Kapferer 

(2015) eller Okonkwo (2007). Men kanske kan det sägas att inflytandet inom lyxsegmentet 

ökar med tiden eftersom Kapferer och Bastien (2012) menar att lyx går hand i hand med 

tradition och historia.  

 

Kapferer (2015) tar upp att majoriteten av lyxprodukterna är producerade i Europa. Pouverel 

på Carin Wester uttalar sig även om detta och pekar på att svenska modeföretag inte kan leva 
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upp till kraven på lyxsegmentering då produktionen ofta är belagd 5000 mil bort från 

designkontoret i Sverige. Samtidigt säger Pouverel att om ett svenskt modeföretag, skulle 

vilja bli lyxmode i Frankrike, så bör de i så fall bli uppköpt av exempelvis LVMH eller gå 

ihop och bilda nätverk, vilket innebär att han anser att det med strategier går att komma in i 

lyxsegmentet. Detta uttalande får inte medhåll av Kapferer och Bastien (2012), men däremot 

fastställer de att många av de starka varumärkena inom lyxmodeindustrin ingår i större 

koncerner. Vikten av nätverk tas även upp i Uppsalamodellens internationaliseringsprocess 

(Johanson & Vahlne, 2009).  

 

Enkätstudien visar att flertalet svenska nyetablerade modeentreprenörer som idag segmenterar 

sig som premium, ser sig själva etablerade inom lyxsegmentet i framtiden. 16 procent av dem 

svenska modeentreprenörerna som är aktiva inom högre prissegment idag kallar sig självmant 

för lyx. Detta kan tolkas som en strävan att utveckla kvalité, svenska designers tycks vilja 

utveckla lyx och samtidigt etablera sig internationellt. Det är enligt Paul möjligt för svenska 

modeentreprenörer att etablera sig inom lyxsegmentet inom accessoarer, nischade 

modemärken och solglasögon, men företaget kommer dock inte att betraktas som äkta lyx. 

Enligt Okonkwo (2007) är marknaden dock tillgänglig för en bredare publik idag än tidigare 

på grund av ökad köpkraft och nya produktkategorier som bland annat innefattar solglasögon, 

vilka är av lägre prisnivå. Då denna prisnivå är relativt ny inom ett segment med lång tradition 

kan det mycket väl innebära att Paul har rätt och att möjligheten att segmentera sig inom 

denna prisnivå är större jämfört med de övriga nivåerna som tycks omges av en starkare 

koppling till tradition. Paul trycker på att en svensk modeentreprenör måste använda det 

faktum att det är svenskt, och hitta en unik position. Varumärket måste innehålla ett kulturellt 

kännetecken som accepteras socialt, menar även Okonkwo (2007). Kapferer (2015) 

understryker att kännetecknet är varumärket som står för ett rykte om kulturell, politisk och 

finansiell styrka. 

 

“Paris är staden som räknas, särskilt om man är ett svenskt företag”, säger Paul med 

eftertryck. När det gäller valet av en marknad, är det faktiskt städer som är viktiga att titta på 

inom modebranschen, framhåller Svengren-Holm och Tijburg (2013). Paul menar att det är 

viktigt att göra sig stark i Paris vid etablering i Frankrike. Strategin måste vara stark på grund 

av att den franska konsumenten är van vid lyx, affärsmodellen måste dock cirkulera kring 

produkten och aldrig landet menar Paul.  Konsten att vara ett lyxföretag är att utveckla 

strategier som kombinerar exklusivitet med tillgänglighet (Kapferer och Bastien, 2012). 

Vidare gör företagen inom lyxmarknaden produkter som är exceptionella när det kommer till 

material, detaljrikedom och kvalité på hantverket. Marknadsföringen i sin tur fokuserar 

mycket på marknadsföringen av själva varumärket (Kapferer 2015). Historia och tradition kan 

också anses vara centrala faktorer vid lyxsegmentering såsom Kapferer och Bastien (2012) 

framhåller.  

 

 

5.3 En konkurrenskraftig affärsmodell  

 

En affärsmodell beskriver ett företags sätt att göra affärer enligt Osterwalder et al (2005). 
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Lunden och Svensson (2015) beskriver den som en del av affärsplanen. Samtidigt menar 

Kapferer (2015) att många företag inom lyxindustrin följer något han namnger 

”lyxaffärsmodellen” där exempel på hur detta sätt att göra affärer kan tänkas konkretiseras. 

Kapferer (2015) menar att affärsmodellen tar upp punkter som är viktiga för att ett varumärke 

ska kunna skapa en dröm.   

Anna-Karin Karlsson talar till en mindre kundgrupp som de vårdar eftersom lyxkonsumenten 

förväntar sig detta, varumärket fokuserar på kvalité och design samt har en mindre målgrupp 

enligt NN. Vikten av att utveckla direkta kundrelationer genom en VIP-behandling såsom 

Anna-Karin Karlsson gör styrks i lyxaffärsmodellen av Kapferer (2015). Kapferer (2015) 

menar dock att kvalitén på produkterna inte är det mest centrala för ett lyxmodemärke utan 

fokuserar på andra faktorer.  

 

Kapferer (2015) tar i lyxaffärsmodellen upp punkter som binder samman hans definition av 

lyxmode med strategier såsom att inte marknadsföra för att sälja. Med detta styrks Paul 

Williattes uttalande om att affärsmodellen skapas runt produkten på hela den europeiska 

lyxmarknaden, men att man inte bör positionera ett varumärke när man etablerar sig inom 

lyxsegmentet. Lyx är inte gjort för att konkurrera med, lyx handlar om ett specifikt löfte enligt 

Williatte. Grunden för en differentierad position är att företaget lyckas skapa något unikt som 

gör kunden beredd att betala lite extra för företagets produkter/service skriver Jansson (2011). 

Men detta är inte vad företag inom lyxsegmentet menar med differentiering enligt Paul, 

differentiering inom lyxsegmentet handlar inte om prissegmentering: “Lyx handlar mer om 

lust som skapats runt en dröm, framför något som ska säljas. Med lyx får man räkna med 

ofullkomlighet”. Kapferer (2012) styrker detta och menar att det som utmärker 

lyxaffärsmodellen är att den aldrig ska pressa priser, utan alltid vara en del av konsumentens 

dröm: ”the dreamformula”. Samtidigt anser dock Okonkwo (2007) att den symboliska 

meningen med ett lyxvarumärke till viss del kommer från kvalitén och därmed kan kvalitén 

tänkas bidra till högre prissättning. 

 

Porter (1980) skriver att en differentierad position kan ta mer betalt för sina produkter/tjänster 

än vad konkurrerande företag kan göra. Anna-Karin Karlsson har enligt NN en nischad 

produkt, vilket kan förklara möjligheten till en högre prissättning. Differentiering kan enligt 

Porter (1980) och Jansson (2011) handla om allt från design och produkt/- tjänstekvalitet till 

ett effektivt återförsäljarnät och skapar en trogen kundbas som inom vissa intervall inte är 

särskilt priskänslig. Anna-Karin Karlsson har inga egna butiker, utan differentierar sig även 

på denna punkt och använder sig bara av återförsäljare och genom att finnas på mässor. 

Företagets inköpare måste kunna köpa in minst 20 bågar, vilket gör företaget säkra på att 

återförsäljaren är välrenommerad. Att ha full koll på distributionen och att utveckla direkta 

relationer med sina kunder genom att behandla dem som VIP-personer såsom Anna-Karin 

Karlsson gör tas upp i lyxaffärsmodellen (Kapferer 2015).  

Thomas Pouverel på Carin Wester säger att ett lyxmodeföretag idag lever mycket på ett 

framgångsrikt arbete med positioneringen av varumärket. Detta styrks av Carr och Hopkins 

Newell (2014) som pekar på vikten av ett starkt varumärke och differentiering i och med 
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detta. Enligt författarna kan ett starkt varumärke skapa ökad konkurrenskraft. 

Lyxmodeföretagens affärsmodeller innebär vidare att verksamheten bedrivs i egen regi med 

tillverkning nära designkontoren i Frankrike eller Italien, enligt Pouverel, ett påstående som 

får visst medhåll i lyxaffärsmodellen av Kapferer (2015). Produktionen ska vara nära kulturen 

och landet det kommer ifrån, förtydligar dock Kapferer (2015). Produktionen behöver alltså 

inte ske i Frankrike eller i Italien för att vara lyx, vilket tordes vara en vanlig missuppfattning 

på grund av de starka associationer människor har mellan dessa länder och lyxsegmentet. 

Berghaus et al. (2014) påstår att sättet som lyxföretag styrs på inte är något unikt för just dem, 

lyxaffärsmodellen kan appliceras på alla typer av företag som har affär till kund sortiment, 

vilket kan innebära att alla företag kan segmentera sig inom lyxsegmentet.  

 

Är man idag ett litet modevarumärke som ska etablera sig på den franska marknaden är det 

viktigt med resurser enligt Thomas Pouverel på Carin Wester. Kapferer och Bastien (2012) 

styrker detta när det gäller lyxsegmentering, då de menar att ett lyxföretag ska stå sig starkt 

även om den ekonomiska marknaden förändras. Anna-Karin Karlsson gör dock affärer genom 

mässor, vilket NN säger har inneburit att företaget har kunnat hålla nere sina kostnader. 

Paul Williatte förklarar att företag aldrig ska skapa en affärsmodell baserad på ett specifikt 

land, dock kan affärsmodellen anpassas till olika marknader. Lundén och Svensson (2015) 

pekar på detsamma och menar att det är viktigt att klargöra antalet potentiella kunder på den 

nya marknaden samt om produkten har kunder i det landet. Anna-Karin Karlsson arbetar idag 

aldrig efter någon speciell affärsmodell när de beträder en ny internationell marknad, men de 

anpassar sina glasögonbågar för att vårda kundkontakterna och så att dem ska passa alla 

nationaliteter enligt NN. Detta samstämmer på nytt med punkten i Kapferers (2015) 

lyxaffärsmodell som säger att lyx betyder att alla ska bli behandlade som VIP-personer. 

 

5.4 Sammanfattning  

De intervjuade företagen har diskuterat utmaningarna med etablering på den franska 

marknaden och inom lyxsegmentet. Här är en sammanfattning i punktform över de centrala 

krav som finns på en affärsmodell kopplat till detta:   
 

- Säkerställ kvalitativ tillverkning av produkterna 

- Ingå partnerskap med andra i samma situation, alternativt bli uppköpt av en etablerad 

fransk lyxmodekoncern för att ta del av dennes aktiviteter och expertis 

- Etablera dig rätt: i Frankrike är det viktigt att slå i Paris innan vidare expandering 

- Känn din kund: skapa långsiktiga kundrelationer och se varje kund som en individ 

- Skapa nätverk 

- Ha kontroll över distributionskanalerna: egna butiker eller utvalda återförsäljare med 

gott rykte 

- Marknadsföring som en nyckelaktivitet – visa upp produktsortimentet på mässor   

- Differentiera företaget unikt, men inte med fokus på pris. Fokusera istället på kultur 

- Var konsekvent – jobba långsiktigt mot att bygga upp en historia och tradition 
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6 Slutsats 

 

I detta kapitel redovisas slutsatser som dragits från studien, vilka syftar till att presentera vilka 

utmaningar som svenska modeföretag möter vid en internationalisering utifrån lyxsegmentet 

och den franska marknaden. Avslutningsvis presenteras förslag till vidareforskning.  

 

Genom denna studie kan det konstateras att det finns tre stora utmaningar med en 

lyxsegmentering utomlands: utmaningen att bygga ett starkt nätverk, utmaningen att 

differentiera sig unikt och utmaningen att våga vara lyxig. Genom att klara dessa utmaningar 

finns förutsättningar för en gynnsam internationalisering. En svensk modeentreprenör behöver 

inte vara stark på hemmamarknaden för att segmentera sig inom lyxsegmentet utomlands. 

Genom att bygga ett starkt nätverk, differentiera sig unikt och våga etablera sig inom det till 

synes konservativa lyxsegmentet kan en modeentreprenör etablera sig på såväl den franska 

som på den övriga europeiska marknaden från start. 

 

Lyx är inte ett skyddat begrepp på någon marknad, men graden av lyx inom modebranschen 

bedöms efter hur lång tradition och historia ett varumärke har. Synen på lyxsegmentet är mer 

konservativ än synen på mode inom andra segment, vilket gör att modeentreprenörer inom 

detta segment kan få det svårare på marknader som har en tradition av lyxmode på grund av 

många aktörer. Det gäller då att våga börja etablera sig på dessa marknader. Den franska 

marknaden och dess lyxsegment är i stora drag som andra europeiska marknader. Marknadens 

långa historia inom lyxsegmentering har dock medfört att den har utvecklat institutioner och 

ramverk för lyxmodeföretag, men dessa i sig behöver inte innebära en utmaning, utan kan lika 

väl försvåra som underlätta. Dessa institutioner och det inflytande som inom lyxsegmentet 

återfinns hos de branschledande kan försvåra då den franska kunden är en kräsen van 

lyxkonsument. Samtidigt kan det underlätta i och med ett uppköp av branschledande. 

Utbredningen av lyx på marknaden innebär även att definitionen av lyx paradoxalt nog är mer 

mångfasetterad. Möjligheter finns att bli bedömd som ett lyxmodeföretag vid produktion av 

accessoarer och produkter inom lägre prissegment. De främsta utmaningarna vid etablering 

ligger i att differentiera sig unikt och i att bygga nätverk.  

 

En affärsmodell kan inte konkretiseras för lyxsegmentet generellt eftersom varje företag är 

unikt, däremot kan det sägas att en innovativ kulturförankrad och långsiktig affärsmodell är 

särskilt viktigt vid lyxsegmentering och kan resultera i hållbara konkurrensfördelar. En unik 

differentiering som gärna, men inte nödvändigtvis, innefattar att produktionen ligger nära 

landet som varumärket kommer ifrån, tillsammans med förmågan att utvidga sitt nätverk leder 

till lyckad etablering internationellt. Det finns inte några specifika krav på en affärsmodell för 

att denna ska fungera på den franska marknaden specifikt. Författarnas slutsats är att den mest 

centrala utmaningen som finns för svenska modeentreprenörer vid en internationalisering är 

att bygga starka nätverk. Nätverket är den mest betydande faktorn vid en utlandsetablering 

oavsett vilket segment man önskar etablera sig inom. Att bygga ett starkt nätverk är även den 

mest centrala utmaningen vid lyxsegmentering på såväl den franska som den europeiska 

marknaden.  
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Förslag till vidareforskning 

 

Frågeställningen kan med fördel vridas åt olika riktningar eftersom svensk modeexport har en 

framtid så som många studier visar och från den uppmärksamhet som råder kring svenskt 

mode. Vi finner det relevant att fokusera på produktutveckling inom svensk modeexport och 

titta på hur det unika som ligger i en hög teknisk kompetens inom exempelvis teknisk textil 

kan komma att symbolisera en svensk modegren ännu tydligare än idag. Studien kan även 

återupptas för att skapa nulägesrapport för svensk modeexport och lyxsegmentering. En annan 

idé som har uppkommit är att vidareforskning skulle kunna göras för att se hur man som 

svensk modeentreprenör skulle kunna koppla in det svenska kulturarvet i sin affärsplan, 

analysera effekterna av detta och med det skapa en svensk ”art de vivre”. 
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8. Bilagor 

 

Bilaga 1. Kvantitativt frågeformulär 
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Bilaga 2. Kvantitativ rådata 
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Bilaga 3 Intervjuguide till Paul Williatte 
 

Frågorna har delats in efter teman och dialogen tog sin utgångspunkt i följande guide. Under 

varje tema följer exempel på intervjufrågor för att demonstrera hur de formades under 

dialogen.  

 

 
Det franska lyxsegmentet  

 Den internationella synen på lyx 

 Generellt för fransk lyx 

 Modelyx 

 Innebörden av fransk modelyx 

 Skiljer sig den franska modelyxen  
 

1. How would you describe the luxury french fashion market? 

2. What is unique about the luxury french fashion market? Is it different? 

3. What differs the luxury market compared to lower segment markets? 

 

Utlandsetablering och lyxsegmentering 

 Internationalisera modeföretag 

 Etablering i Frankrike 

 Utmaningar med franska marknaden 

 Möjligheter med franska marknaden 

 Strategier 

 

1. What are the challenges in for fashion entrepreneurs when establish themselves on the 

french market? What are the opportunities? 

2. Which challenges have you experienced with luxurysegmentation internationally 

during your time at Cartier?- during collaborations with Chanel? 

3. If a scandinavian company want to establish in the luxurysegment, what is according 

to you a successful strategy? - What are the dos and donts? 

 

Affärsmodell 

 Speciella krav för franska marknaden 

 Vad krävs för att klara av en internationalisering 

 Lyxsegmentering 

 

1. How would a successfull business model look like for the french market? What are the 

key elements of a succesful business model/strategy? 

2. Are there any differences from other countries when it comes to establish yourself as a 

fashion entrepreneur in France?  
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Bilaga 4. Intervjuguide till modeföretag 
 
 
INTERNATIONALISERING – ETABLERING - UTMANINGAR  

1. Varför väljer ett modeföretag att etablera sig utomlands?   

2. Vilka marknader är mest intressanta att etablera sig först vid etablering utomlands? 

 Hur var det för er? 

 Ar detta unikt för modeindustrin? 

3. På vilket sätt kan den franska marknaden vara intressant för svenska modeföretag? 

 

4. Vilka utmaningar stötte ni på vid etablering i Frankrike? 

 Hur valde ni att entra marknaden? 

 Vilken stad är mest central att etablera sig i? varför? 

 Vilka verktyg använde ni er av? 

 Anpassade ni er affärsmodell vid etablering i Frankrike? Hur? 

 Anpassar ni någonsin er affärsmodell efter det landet ni ska etablera er i?  

varför /varför inte? 

 Hade ni god kunskap om marknaden och dess kunder innan etablering? 

 Hade ni god kunskap om Frankrikes kultur och lagar innan etableringen? 

 Hade ni brist pa resurser vid något steg i etableringen? Hur hade ni kunnat motverka 

detta? 

 Hur löste ni det?  

 Hade ni ett stort nätverk som ni kunde utnyttja?  

5. Vilka krav eller förutsättningar finns det på en modeentreprenörs affärsmodell för att den 

ska fungera i Frankrike? 

6. Var ni framgångsrika på hemmamarknaden först? 

 Ar det en nödvändighet eller något ni rekommenderar eller inte rekommenderar?   

 

LYXSEGMENTERING 

 

7. Vad är utmaningarna med att segmentera sig som ett lyxmodemärke än på andra delar av 

modemarknaden generellt sett? 

8. Vad är utmaningarna som en svensk designer kan tänkas möta vid etablering inom 

lyxsegmentet? 

 

9. Hur ser den franska kunden på svenskt mode? 

10. Var ligger utmaningen i att etablera sig inom lyxsegmentet i just Frankrike? 

 Varför? 

 Ar det svårare att som ett internationellt märke etablera sig inom lyxsegmentet i 

Frankrike än i andra länder?   
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11. När ett svenskt modemärke ska etablera sig inom lyxsegmentet, hur bör märket i fråga gå 

till väga när det gäller valet av återförsäljare? 

12. Bör ett svenskt modemärke som vill etablera sig inom lyxsegmentet ingå partnerskap med 

ett franskt företag eller person? 

 Varför/varför inte? 

 fria kommentarer!    

13. Hur tror ni framtiden ser ut för svenskt lyxmode internationellt? 

 Vilka faktorer pekar på en sådan utveckling? 

14. Vill ni vara ett lyxmodemärke? 

 Om ja: Varfor valde ni att segmentera er som ett lyxmärke? 

 Om nej: kan ni göra det från den positionen ni har på modemarknaden idag? 

 Vad blir era utmaningar i så fall? Vad talar för att det går?    

15. Hade ni god kunskap om Frankrikes kultur och lagar innan etableringen? 

16. Hade ni brist på resurser vid något steg i etableringen? Hur hade ni kunnat motverka 

detta? Hur löste ni det? 

17. Hade ni ett stort nätverk som ni kunde utnyttja? 
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