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Förord  

Vi vill först och främst tacka de intervjupersoner som ställt upp i vår studie och 

bidragit med värdefull information och intressanta reflektioner. Utan dem hade vi inte 

kunnat utföra denna studie lika omfattande och djupgående som den är idag. Vi vill 

rikta ett extra stort tack till Ingrid Giertz-Mårtenson som hjälpte oss få en intervju 

med Acnes ordförande Mikael Schiller och därmed även tacka Mikael Schiller som 

ställde upp trots sin dyrbara tid. Slutligen vill vi rikta ett speciellt tack till vår 

handledare Cecilia Pahlberg samt de opponenter som bidragit med ett kritiskt öga 

under de seminarietillfällena vi haft tillsammans.  
 

 

Vi önskar er en trevlig läsning.  
 

 

Uppsala Universitet, 2013-06-04  
 

Anna Hedström & Ulrika Skoog  
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Sammandrag  

Svenskt mode anses idag ligga i framkant internationellt och förväntas bidra till en 

ökning av Sveriges export varav flera pekar ut svenska modeföretags stora 

utvecklingspotential. Trots dessa förväntningar stöter många av de svenska 

modeföretagen på problem vid deras internationalisering. Tre av de främsta 

problemen vi funnit är: (1) En avsaknad av affärsmässig kunskap till följd av att 

företagen ofta grundas och drivs av en designer. (2) En svag kapitalbas till följd av en 

likviditetsutmaning och bristande affärsmässiga kunskaper. (3) Samt en minskad 

kontroll av deras verksamhet i samband med användandet av externa parter så som 

distributörer och agenter. För att ta reda på vad dessa kan grunda sig i har vi gjort en 

fallstudie på Acne, som sägs vara symbolen för det svenska modeundret. Genom att 

studera Acnes internationaliseringsprocess har vi kunnat utläsa vad vi finner är de 

mest betydande faktorerna i denna och kan se att de innehar kunskap som de andra 

modeföretagen ofta inte har. De tre främsta problemen grundar sig alla i en bristande 

kunskap hos de svenska modeföretagen.  
 

 

 

 
 

 
 

 

 
 

Nyckelord: Erfarenhetsbaserad kunskap, Marknadskunskap, Uppsalamodellen 

Internationaliseringskunskap, Internationaliseringsprocess, Svenska modeföretag.  
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1. Inledning  
	  

“Svenskt mode större än svenskt stål” 

 - Catharina Henriksson, 2013 

	  
1.1 Problembakgrund  
	  
Under de senaste åren har det svenska modet uppmärksammats allt mer och uttrycket 

det svenska musikundret har fått ge vika åt det svenska modeundret (Mellqvist, 2007). 

Mode, design och formgivning har satt sin prägel på hur Sverige kännetecknas 

internationellt och svenskt mode växer sig större än någonsin på den internationella 

marknaden med flera internationellt framgångsrika modeföretag i spetsen. 

Modebranschen har under de senaste åren haft ett ordentligt uppsving och det handlas 

mer kläder än någonsin. Modebranschen omsätter idag miljardbelopp och sysselsätter 

fler än vad livsmedels- eller stålindustrin gör. År 2011 omsatte svenskt mode 206 

miljarder kronor1, där hela 123 miljarder stod för export vilket tydligt illustrerar 

modeindustrins inverkan på svenskt näringsliv (Henriksson, 2013; Sundberg, 2006). 

Även om det så kallade svenska modeundret rankas högt på trendlistor och får stor 

medial uppmärksamhet är de flesta modeföretag inte redo för affärsmässig export 

(Kumlin, 2013). 

 

Under 1990-talet nådde flera svenska modeföretag internationell framgång och under 

2000-talet har detta utvecklats med flera nya designers och modeföretag varför 

uttrycket det svenska modeundret uppkom. Denna frammarsch av svenska 

modeföretag menar Lisbeth Svengren-Holm (2013), professor i design och fashion 

management vid Borås Textilhögskola, har bidragit till det ökade modeintresset i 

Sverige vilket syns i både media, forskning och politik. Mode är något som förväntas 

bidra till Sveriges utveckling både genom export och för främjandet av ”Sverige-

bilden”. (Svengren-Holm, 2013, s 6.) Den 4 maj 2013 disputerade den första 

doktoranden i modevetenskap i världen från Stockholms universitet och den 

modevetenskapliga linjen är en av de bäst rankade i världen vilket visar på Sverige 

som modeland än mer (Centrum för modevetenskap, 2013; Giertz-Mårtenson, 2012). 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 Dock står H&M själva för 110 miljarder kronor av dessa (Portnoff, 2013a).  
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Ingrid Giertz-Mårtenson (2013), bland annat medgrundare till modevetenskapliga 

institutionen på Stockholms universitet, förutspår att modeexporten kommer att 

fortsätta öka. Hon menar därmed att det finns stora utvecklingsmöjligheter för den 

svenska modebranschens internationalisering. Hon är inte ensam om denna åsikt där 

både Christine Sundberg-Carendi, generalsekreterare för Association of Swedish 

Fashion Brands, och Henrik Jansson, VD för modeinkubatorn i Borås, uttrycker 

vikten av mode som särskilt intressant för regeringens mål om att från 2010 till 2015 

fördubbla svensk export (Portnoff, 2013a).   

 

Till följd av att Sverige är ett relativt litet land kan den svenska hemmamarknaden i 

flera fall ses som en mättad marknad. Detta har i många fall tvingat svenska företag 

till internationalisering för att skapa tillväxt. (Tillväxtverket, 2011.) Förutom externa 

omständigheter som denna, finns det interna strategiska val som kan ligga till grund 

för ett företags internationalisering, så som att dra nytta av resurser i utlandet (Hutson 

et al., 2011). Internationalisering innebär en ökad komplexitet och större risker för 

företagen men möjligheterna överväger ofta riskerna. Då det är en kostsam process 

kan kapitalbrist bli ett hinder i företagens väg mot internationalisering. Detta blir ett 

mer framträdande problem för de mindre och medelstora bolagen då de i många fall 

har begränsade resurser. (Bowen & Sitkin, 2013.)  

 

Sverige har i dagsläget ett diversifierat utbud av modeföretag, där de flesta är “riktigt 

små” med en till tio anställda, som Samuel Holst (2013), manager för kreativa 

näringar på Exportrådet, uttrycker det. Han menar att det är tydligt att svenskt mode 

anses ligga i framkant internationellt sett och beskriver svenska modeföretags 

internationaliseringsprocesser som intressanta och annorlunda från andra branscher. 

”Ett modeföretag kan visa upp sig på Stockholm Fashion week för att sedan få 

beställningar från återförsäljare från stora och små aktörer, spridda runt om i 

världen”, säger Holst. Därmed behöver modeföretag inte ha en lika inriktad approach 

som andra branscher måste ha, utan kan exportera mer sporadiskt. Vidare säger han 

att de flesta modeföretagen har en global strategi från första början med inställningen 

“vi startar och vi tror att det fungerar överallt”. Holst menar dock att det är viktigt att 

ha en stark hemmamarknad innan internationalisering påbörjas, då det är där kraften 

att ta sig ut kommer ifrån.   
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1.2 Problemdiskussion 
	  
Av bakgrunden att döma finns det stor potential för svenska modeföretag i framtiden. 

Det svenska modet återfinns idag på flera marknader världen över och det svenska 

modeundret har blivit ett bevis på Sveriges internationella framgång inom 

modebranschen. Till följd av detta sporras modeföretag att i allt större utsträckning 

våga satsa på en internationell karriär. Trots att svenskt mode idag ligger i framkant, 

anser Eva Kumlin (2013), vd för Svensk Form, att de flesta företagen inte är redo för 

affärsmässig export. Många företag går ut med en internationell strategi från början 

trots att de saknar fotfäste på den svenska marknaden (Holst, 2013). Avsaknaden av 

kunskap, affärsmässighet och kapital är något som idag genomsyrar många svenska 

modeföretag, vilket sägs hämma potential till vidare utveckling och export. 

Majoriteten av de svenska modeföretagen upplever en brist på kunskap som leder till 

stora utmaningar för företagen när de ska gå in på nya marknader. (Portnoff, 2013a.)  

 

Då den svenska modebranschen är en betydelsefull exportkälla på frammarsch, men 

samtidigt uppvisar en avsaknad av viktiga faktorer för internationalisering, anser vi 

det relevant att undersöka internationaliseringsprocessen hos ett företag som lyckats 

få fotfäste på flera internationella marknader. Det utvalda fallföretaget Acne har på 

drygt tio år ökat sin omsättning från 13 miljoner till upp emot 800 miljoner kronor 

och 70 procent av deras försäljning sker idag utanför Sverige (Såthe, 2011). De är 

aktuella med flera utlandsetableringar, då de nyligen öppnat butik i Tokyo och just nu 

förbereder sig för en butiksetablering i Los Angeles (Hansson, 2013). Acne sägs vara 

en symbol för det svenska modeundret och då företaget är omgivet av en viss känsla 

av mystik blir de än mer intressanta att undersöka närmare (Såthe, 2011; Wirfält, 

2011). Denna bakgrund för oss således in på frågan vi i denna studie ämnar besvara: 

 

Vilka faktorer i svenska modeföretags internationaliseringsprocess är av främst 

betydelse? 

1.3 Syfte 
	  
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för de faktorer som är betydelsefulla i 

svenska modeföretags internationaliseringsprocesser. Genom att identifiera generella 

problem svenska modeföretag möter vid internationalisering och mer ingående 
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studera Acnes internationaliseringsprocess i en fallstudie, ämnar vi få insikt i vilka de 

mest betydande faktorerna är.  

1.4 Avgränsningar 
	  
Företaget Acne består av sex olika grenar vilka innefattar kategorier som reklam, 

produktion, och mode. Då syftet med studien är att belysa faktorer viktiga för svenska 

modeföretags internationalisering, kommer endast Acne Studios, företagets modedel, 

undersökas. Acne Studios kommer däremot fortsättningsvis benämnas som Acne, då 

det oftast är så företaget refereras till. Det finns flera faktorer som kan antas varit 

betydelsefulla för Acnes internationella framgång, så som deras kollektioner, deras 

varumärkesbyggnads förmåga samt deras val av icke-traditionell marknadsföring. Då 

denna studie undersöker internationaliseringsprocessen i sig och viktiga faktorer inom 

denna kommer dessa aspekter därför inte att utredas.  
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2. Teoretisk referensram 
	  
I detta avsnitt beskrivs det teoretiska ramverk som ligger till grund för studien. 

Avsnittet rymmer även en teoretisk utgångspunkt vari val av teori, och dess betydelse 

för studien, förklaras. Avslutningsvis presenteras en teoretisk syntes av teorierna 

inom ramverket.  

2.1 Teoretisk utgångspunkt 
	  
Då vi funnit att vikten av kunskap är ett gemensamt tema i mycket av den befintliga 

forskningen kring internationalisering presenteras inledningsvis ett teoriavsnitt där 

den erfarenhetsbaserade kunskapens betydelse lyfts fram av Blomstermo, Johansson 

och Pahlberg (2002). Därefter presenteras Uppsalamodellen, ofta benämnd som det 

traditionella synsättet, som inom ämnet internationaliseringsprocesser är en utav de 

mest omtalade teorierna. Uppsalamodellen skildrar internationalisering som en 

kunskapsprocess där marknadskunskap erhålls stegvis ju mer engagemang ett företag 

har på en marknad (Johanson & Vahlne, 1977). Då kritik har riktats mot 

Uppsalamodellen om att vara för deterministisk presenteras ytterligare teorier i det 

teoretiska ramverket. Flera studier har lyft fram nätverkets betydelse för 

internationalisering, så som den reviderade Uppsalamodellen konstruerade av 

Johanson och Vahlne 2009. Den reviderade modellen bygger på samma vision som 

den ursprungliga Uppsalamodellen, att internationalisering skildras som en 

kunskapsprocess, men att kunskapen främst erhålls genom nätverket. Vidare 

presenteras en av teorierna om Born Global-företag som baseras, liksom 

Uppsalamodellen, på vikten av kunskap i internationaliseringsprocessen. Dock är det 

främst genom grundares tidigare erfarenheter som kunskap erhålls enligt denna teori. 

(Madsen & Servais, 1997.) Fortsättningsvis valde vi även att belysa kapitalets 

betydelse inom internationalisering, då internationaliseringsprocesser ofta är mycket 

kostsamma (Herzog, 1988).  

2.2 Kunskap - en kritisk resurs  
	  
Inom internationalisering sägs kunskap vara den mest kritiska resursen i ett företags 

internationaliseringsprocess och Blomstermo et al. (2002) talar framförallt om vikten 

av den erfarenhetsbaserade kunskapen. Denna kunskap erhålls genom personliga 

erfarenheter och kan bäst beskrivas med uttrycket ”learning by doing” (Blomstermo et 
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al., 2002). Denna kunskap är kritisk för att förstå marknadsförhållanden varför 

Eriksson et al. (2000) pekar på dess betydelse vid internationalisering. Den 

erfarenhetsbaserade kunskapen är även väsentlig för ett företags förmåga att se nya 

affärsmöjligheter och är nära besläktad med känsla och intuition (Blomstermo et al., 

2002).   

 

Det finns två skilda delar av erfarenhetsbaserad kunskap; marknadskunskap och 

internationaliseringskunskap. Marknadskunskap förvärvas på den enskilda marknaden 

och innefattar kunskap om kunder, leverantörer, myndigheter och så vidare. Då denna 

kunskap är knuten till en specifik marknad blir denna obrukbar på andra marknader. 

(Blomstermo et al., 2002.) Internationaliseringskunskap är däremot inte knuten till 

någon specifik marknad och avser kunskap som har inverkan på ett företags förmåga 

att driva internationell verksamhet. Johanson och Vahlne (2009) beskriver denna 

kunskap som något ett företag behöver för att kunna avgöra vad de kan åta sig och 

ligger således till grund för ett företags internationaliseringsstrategi. Vidare menar 

Barkema och Vermeulen (1998) att det finns ett samband mellan denna kunskap och 

de olika erfarenheter företag har på olika internationella marknader. Fletcher och 

Harris (2012) hävdar att internationaliseringskunskap är den viktigaste vid en 

internationalisering medan Johanson och Vahlne (1977) i den ursprungliga 

Uppsalamodellen, snarare pekar på marknadskunskapen som den viktigaste. I 

efterhand säger dock Johanson och Vahlne (2009) att de inte kunde förutse vilken stor 

vikt de internationella erfarenheterna skulle komma att ha, varför de bland annat 

konstruerade den reviderade Uppsalamodellen.     

2.3 Marknadskunskap för att överkomma det 
psykiska avståndet  
	  
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. Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) fann tidigare att det 

fanns ett mönster för var företag först valde att etablera sig. De fann i sin 

undersökning att svenska företag först och främst expanderat till de nordiska länderna 

för att sedan successivt ta sig vidare till liknande länder i Europa och slutligen våga 

etablera sig på marknader utanför Europa (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975). De 

menar därmed att det finns ett psykiskt avstånd mellan hemmamarknaden och de 
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utländska marknaderna som är olika stort beroende på ländernas likhet eller olikhet. 

Det psykiska avståndet redogör för faktorer som hindrar eller stör informationsflödet 

mellan länder såsom språkliga och kulturella skillnader, utbildningsnivå och så vidare 

(Blomstermo et al., 2002). Johanson och Vahlne (1977) menar att det psykiska 

avståndet är det största hindret i internationaliseringsprocessen men att detta kan 

överkommas genom erfarenheter som genererar kunskap om den nya marknaden.  

 

Uppsalamodellen beskriver därmed internationalisering som en kunskapsprocess 

karaktäriserad av ett stegvis växande engagemang på utländska marknader. Den 

skildrar internationaliseringen som en långsam och gradvis process där företagets 

framsteg på den nya utländska marknaden grundar sig i de kunskaper de har om 

denna. Johanson och Vahlne (1977) samt Penrose (1966) menar att det är samspelet 

mellan kunskapsutvecklingen och det stegvis växande marknadsengagemanget som 

utgör den internationella processens tillväxt med tiden. Johanson och Vahlne (1977) 

förklarar Uppsalamodellen med de fyra sammankopplade begreppen; 

marknadsengagemang, marknadskunskap, engagemangsbeslut och löpande 

aktiviteter. De statiska begreppen marknadsengagemang och marknadskunskap syftar 

till att förklara företagets tillstånd, med andra ord dess befintliga grad av 

internationalisering. De dynamiska begreppen engagemangsbeslut och löpande 

aktiviteter syftar till att förklara företagets förändringsaspekter, det vill säga 

förändringar i företagets internationalisering samt hur internationalisering sker. De 

statiska aspekterna sägs ha inverkan på de dynamiska aspekterna, och vice versa, 

varför det kan ses som en cirkulär och ständigt pågående process. Detta kan utläsas i 

figuren nedan. (Johanson & Vahlne, 1977.)  

 
Figur 1. Uppsalamodellen – översatt  
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Genom att studera företag i dess internationalisering fann Johanson och Wiedersheim-

Paul (1975) ett mönster som visualiserar hur Uppsalamodellen fungerar i praktiken. 

De fann att företagsetablering sker i en kedja av fyra steg, som utläses i figuren nedan, 

med ett stegvis växande engagemang där varje steg innebär mer marknadskunskap. 

Det börjar med att företag exporterar sporadiskt i kedjans första steg för att under steg 

två övergå till mer ordnad export via mellanhänder, såsom via en agent eller 

distributör. Genom dessa mellanhänder erhåller företaget kontinuerligt information 

om den utländska marknaden, där de sedan öppnar upp egna försäljningsenheter, 

under steg tre. Genom att själva verka på marknaden förstärks inflödet av kunskap. 

Slutligen, under kedjans sista steg öppnar företaget eventuellt upp egna lokala 

produktionsenheter vilket bidrar med än mer marknadskunskap. Etableringskedjan 

visar tydligt att varje steg inom kedjan medför ett växande marknadsengagemang som 

tillför djupare kunskap om marknaden. (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975.)    

 

 

 

Figur 2. Etableringskedjan – översatt 

 

2.4 Nätverk som kunskapskälla  
	  
Reid (1983), Turnbull (1986) och Rosson (1987) hävdar att Uppsalamodellen är för 

deterministisk, då modellen säger att ett företags utveckling är förutbestämd och inte 

går att påverka. Kritiker hävdar också att modellen är för voluntaristisk, då företagets 

internationalisering även begränsas och styrs av omständigheter utanför företagets 

kontroll (Blomstermo, et al., 2002). De faktorer som kritikerna menar borde tas 

hänsyn till är bland annat konkurrenter, andra företag på samma marknad, 

leverantörer och företagets nätverk (Whitelock, 2002).  Flera studier har dessutom 

visat nätverkets betydelse för företags internationalisering då företag strävar efter att 

etablera långvariga och nära förbindelser med sina kunder (Forsgren & Kinch, 1970; 

Engwall, 1998; Johanson & Vahlne, 2009).  

 

1. Sporadisk 
export  

2- Export via 
mellanhand 

3. Egna 
försäljnings-

enheter 

4. Egna 
tillverknings-

enheter  
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År 2009 utvecklade Johanson och Vahlne den reviderade Uppsalamodellen, som 

lyfter fram nätverket som en kunskapskälla. De menar att en framgångsrik 

internationalisering kräver ömsesidiga förbindelser mellan ett företag och dess 

motparter, vilka kan bestå av bland annat kunder, leverantörer, distributörer och 

konkurrenter. Företag ingår i både informella och formella nätverk vilka bidrar med 

kunskap om både möjligheter och hinder som kan finnas på en specifik marknad 

(Johanson & Vahlne, 2009). Nätverket utgör en betydelsefull källa av information om 

omvärlden vilket är av stor vikt för ett företags internationaliseringsprocess. Då det 

kan vara svårt för ett företag att ha förkunskaper om en outforskad marknad är 

nätverket av stor betydelse för etableringsplaner och marknadsval. (Blomstermo, et 

al., 2002; Johanson & Vahlne, 2009.) Johanson och Vahlne (2009) menar dock att det 

krävs att ett företag ingår i, ett för dem, relevant nätverk för att det ska gynna deras 

internationaliseringsprocess. Vidare menar de att ett utanförskap kan att uppstå om 

företagen inte hittar ”rätt” nätverk. Utanförskapet sägs vara mer kritiskt än det 

psykiska avståndet i ett företags internationaliseringsprocess då företag, i den 

reviderade Uppsalamodellen, anskaffar sig kunskap främst genom interaktion inom 

nätverket. (Johanson & Vahlne, 2009.) 

 

2.5 Internationell strategi från början 

Nätverkets betydelse är även något som Madsen och Servais (1997) tar upp i sin 

undersökning om Born Global-företag. De beskriver Born Global-företag som företag 

med en internationell eller global strategi redan från företagets grundande (Madsen & 

Servais, 1997). Nätverkets betydelse och grundarens tidigare erfarenheter är de 

centrala aspekterna i denna teori. Chetty och Campbell-Hunt (2004) påstår att Born 

Global-företag ofta bildas av människor med tidigare internationell erfarenhet och ett 

internationellt företagsnätverk. Dessa grundare är i många fall entreprenörer eller 

åtminstone personer med entreprenöregenskaper, som har förmågan att förutse 

globala möjligheter som andra förbiser (McDougall, Shane & Oviatt, 1994; Knight & 

Cavusgil 1996; Madsen & Servais 1997). Istället för att erhålla kunskap genom att 

verka på marknaden, som Uppsalamodellen presenterar, visar forskningen kring Born 

Global-företag att den erfarenhetsbaserade kunskapen finns hos grundaren sedan 

tidigare erfarenheter eller annars erhålls via dennes nätverk. Detta minskar det 

psykiska avståndet och gör en snabb internationalisering möjlig (Chetty & Campbell-



	   17	  

Hunt, 2004). Enligt Håkansson (1982) och Thorelli (1990) är det internationella 

nätverket en avgörande resurs för ett Born Global-företag då de ofta använder sig av 

dem för att söka efter samarbetspartners som kompletterar deras egna kompetenser 

(Madsen & Servais, 1997). 

Madsen och Servais (1997) pekar vidare på det mer utvecklade humankapitalet som 

människor besitter, så som djupare internationella kunskaper till följd av en mer 

global mentalitet. Människor har idag ökad kunskap om marknader till följd av att vi 

lär oss fler språk, rör oss över gränser, utvecklar personliga nätverk vid utlandsresor i 

båda studier och arbete samt att vi skapar oss internationella erfarenheter från tidigare 

anställningar. De internationella erfarenheterna minimerar därmed osäkerheten 

gällande internationella marknader. Vidare har mättade hemmamarknader till viss del 

tvingat företag till internationella marknader från första början vilket medför att 

företag snarare vänder sig till marknader med industrispecifika överväganden än med 

Uppsalamodellens synsätt om det psykiska avståndet. (Madsen & Servais, 1997).  

2.6 Internationalisering - en kostsam process 
	  
Internationalisering är en kostsam process och detta hinder blir särskilt aktuellt för de 

små och medelstora företagen med svaga kapitalbaser. Ett sätt för dem att kunna 

utvecklas och expandera är genom att ta in riskkapital och med detta menar Herzog 

(1988) att många entreprenörer kan bibehålla kontrollen över sina företag, vilket 

därför kan betraktas som positivt. Intresset av att investera riskkapital i nystartade 

företag är dock begränsat vilket försvårar internationaliseringen för företagen. 

(Herzog, 1988.) Många snabbväxande internationella företag får emellertid, i ett tidigt 

skede ekonomisk uppbackning av riskkapitalister, som enligt Fernhaber och 

McDougall-Covin (2009) sägs ha en betydande roll vid utlandsetableringar. 

Riskkapitalbolag som går in med riskkapital stödjer även företagen med råd i form av 

management på strategiska områden samt immateriella resurser som kan vara av stor 

betydelse för företags internationalisering (Herzog, 1988; Fernhaber & McDougall-

Covin, 2009). Riskkapitalister bidrar därmed med mer än bara själva kapitalet för att 

driva på ett företags internationella expansion (Fernhaber & McDougall-Covin, 

2009). Franke, Gruber, Harhoff och Henkel (2006) lyfter även fram att riskkapitalister 

strategiskt väljer vilka företag de vill samarbeta med utifrån hur väl de kan identifiera 

sig med grundaren. De hävdar att personer med liknande bakgrund, i form av tidigare 
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arbeten och utbildning, samarbetar bättre då det finns en psykologisk förståelse 

mellan personer som kan identifiera sig med varandra (Franke et al., 2006).  

 

2.7 Teoretisk syntes 

Genomgående för de flesta teorier är att de tar upp vikten av kunskap. De skiljer sig 

dock åt i hur de menar att anskaffningen av denna sker. Uppsalamodellen talar främst 

om ett ökat marknadsengagemang genom verkande på marknaden som bidrar till 

kunskap, och då i första hand marknadskunskap. Den teoretiska genomgången som 

ligger till grund för Born Global-företag pekar på att grundaren av företagen innehar 

kunskap innan uppstartandet av företaget. Den reviderade Uppsalamodellen menar på 

att kunskapen erhålls främst via interaktion mellan parter i ett relevant nätverk. 

Således visar den teoretiska syntesen de skilda sätten för företag att anskaffa sig 

erfarenhetsbaserad kunskap, både internationaliseringskunskap och marknadskunskap 

som de olika teorierna värdesätter på lite olika sätt. Slutligen har vi pekat ut kapitalets 

betydelse för en internationalisering då det ofta är en kostsam process och presenterat 

hur riskkapital kan förvärvas. Därmed syns även dessa aspekter i den teoretiska 

syntesen och dessa faktorer sägs vara förutsättningar för internationalisering.  
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Figur 3. Teoretisk syntes  
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3. Metod 
	  
I detta kapitel redogör vi för studiens tillvägagångssätt. Här presenteras de urval som 

ligger till grund för studien, val av metod, tillvägagångssätt vid intervjuer samt 

operationalisering av de teoretiska begreppen. Inom ramarna för detta kapitel 

behandlas även datainsamlingen och studiens validitet och reliabilitet. 

3.1 Forskningsdesign 

  
Då syftet med studien är att undersöka vilka faktorer i svenska modeföretags 

internationaliseringsprocess som är av främst betydelse, har vi undersökt den svenska 

modebranschen mer övergripande och studerat ett specifikt fall, Acne, mer ingående. 

Saunders, Lewis och Thornhill (2009) benämner denna metod som en fallstudie vilket 

är en forskningsstrategi som syftar till att ge grundliga kunskaper genom en 

djupdykning inom det avgränsade forskningsområdet. De konstaterar att fallstudier 

kännetecknas av en bred insamling av data från många olika källor. I form av en 

fallstudie har vi gjort en kvalitativ undersökning, för att få en så verklighetstrogen och 

grundlig bild som möjligt av forskningsområdet. Detta har genomförts med semi-

strukturerade intervjuer då det är det mest lämpliga förfarandet vid studier som denna, 

vilken ämnar förklara hur något ser ut. Semi-strukturerade intervjuer innebär att det 

finns en tidigare förberedd intervjuguide med teman och frågor. Då ordningsföljden 

mellan frågorna kan variera ger det möjlighet att upprätthålla ett naturligt flyt i 

intervjuerna och vidare finns det flexibilitet kring följdfrågor varför tillfälle till 

djupare diskussion finns. Dessa aspekter var något vi fann värdefullt. (Saunders et al., 

2009.) Vi har sammanlagt haft fem telefonintervjuer varav en via videosamtal. Av 

geografiska skäl var det inte möjligt med personintervjuer, då våra intervjuobjekt var 

stationerade i andra länder och städer än där vi befunnit oss.  

3.2 Datainsamling  
	  
Det empiriska tillvägagångssättet i denna studie omfattar primärdata såväl som 

sekundärdata. Primärdata är det material som vi själva samlat in genom våra 

intervjuer och således ligger i linje med studiens syfte. Sekundärdata refererar till 

redan existerande material gällande forskningsområdet, som producerats med annat 

syfte än studiens i fråga. (Saunders et al., 2009.) Det är primärdata som ligger till 

grund för studiens empiri och delar av vår primärdata återfinns även inom ramen för 
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problembakgrunden. Med syfte att bredda det empiriska materialet och stärka 

reliabiliteten har data från sekundära källor hämtats från bland annat tidningsartiklar, 

filmade föredrag och faktablad. Enligt Saunders et al, (2009) har sekundära källor en 

hög reliabilitet då materialet är tillgängligt för allmänheten att ta del av. Det är dock 

viktigt att reflektera kring varifrån informationen kommer, så som Acnes egna 

material, då innehållet kan vara skönmålat och framställt på ett sätt som inte speglar 

verkligheten.  

	  
3.3 Urval och population  
Lämpliga källor för datainsamling har strategiskt valts ut för att ge kunskap till 

forskningsområdet. Inledningsvis har vi intervjuat tre personer välinsatta inom frågor 

rörande den svenska modeexporten för att sedan intervjua två personer på Acne som 

varit med vid flera av deras utlandsetableringar.   

 

Linda Portnoff intervjuades då hon är aktuell med sin rapport “Modebranschen i 

Sverige - Statistik och Analys” som behandlar det svenska modets export, omsättning 

och lönsamhet, där hon studerat runt 16 000 svenska modeföretag. Då vi ville ha en 

fördjupad förståelse för den problematik hon presenterar kring svenska modeföretag 

ansåg vi henne relevant som intervjuobjekt. Diskussioner om svenska modeföretags 

hinder och vanliga tillvägagångssätt är något vi även intervjuade Samuel Holst, 

manager för kreativa näringar på Exportrådet, om. Han har mycket erfarenhet inom 

området då han dagligen arbetar med svenska modeföretags internationalisering. 

Ingrid Giertz-Mårtenson har arbetat i modebranschen på olika sätt i större delen av sitt 

liv och har således en intressant bakgrund och ett imponerande CV inom 

modebranschen. Hon är bland annat medgrundare till den modevetenskapliga linjen 

på Stockholms Universitet, varför vi valde att intervjua henne om hur hon ser på den 

svenska modebranschens utvecklingspotential. Detta har dock främst använts för att 

berika problembakgrunden och är därför inget material som återfinns i studiens 

empiriska del. Då dessa personer innehar olika kunskaper inom området och därmed 

till viss del kompletterar varandra ansåg vi att de tillsammans täckte det område vi 

ville undersöka. Vi hade kunnat genomföra fler intervjuer för att förstärka 

reliabiliteten, men då vi endast ville skapa oss en generell uppfattning om svenska 
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modeföretags internationalisering och de problem som är återkommande ansåg vi att 

antalet intervjuer var tillräckliga.  

 

Till följd av att Acne generellt sett inte låter sig intervjuas hade vi svårt att få dem att 

ställa upp i vår studie, vilket blev anledningen till att endast två intervjuer 

genomfördes. Dessa intervjuer var dock med personer med stor kunskap om deras 

internationaliseringsprocesser då båda varit med vid flera utlandsetableringar. 

Michael Schiller, föredetta VD och nuvarande styrelseordförande, var särskilt 

intressant i vår studie då han är en av de två huvudpersonerna bakom Acne och 

verksam vid samtliga utlandsetableringar. Han har dessutom haft en stor, och i många 

fall avgörande, inverkan på de beslut som Acne fattat i sin 

internationaliseringsprocess, varför en stor del av empirin baseras på intervjun vi 

genomfört med honom. Det är däremot viktigt att ha i åtanke att han kanske 

framställer sig själv och företaget fördelaktigt i och med hans starka anknytning till 

företaget. För att bredda förståelsen för Acnes internationaliseringsprocess intervjuade 

vi även Martin Gjesing, föredetta retailchef i Danmark och nuvarande Director of 

Concept, då vi ansåg att han besatt goda kunskaper om butiksetablering till följd av 

hans ansvar vid flera etableringar. Hade förutsättningarna sett annorlunda ut hade vi 

intervjuat fler personer på Acne då det hade gett större tyngd åt studien. Däremot 

anser vi att intervjun med Schiller är tillräckligt tyngdgivande då han är den mest 

insatta och införstådda personen i Acnes internationaliseringsprocess varför vi fann 

information vi tillhandahöll genom endast två intervjuer täckte de frågor vi ämnade 

utreda.  

 

Företag Titel Intervjuperson 

Volante Analysansvarig Linda Portnoff  

Center for Business History; 
Swedish Vision  

Senior Advisor; CEO Ingrid Giertz-Mårtenson 

Exportrådet Manager för Kreativa 
Näringar  

Samuel Holst 

Acne Studios  Styrelseordförande Mikael Schiller  

Acne Studios  Director of Concept  Martin Gjesing  

 

Figur 4. Sammanfattning av intervjupersoner  



	   23	  

3.4 Intervjuernas utförande 
	  

3.4.1 Operationalisering 
	  
Med utgångsläge i den teoretiska syntesen (figur 3) utformades två olika 

intervjuguider vilka ligger till underlag för de intervjuer som utförts. En har använts 

för intervjuer med Acne och den andra för personer insatta i de svenska 

modeföretagens internationalisering. Intervjuguiderna innehöll 21 respektive 13 

frågor. De första och sista frågorna i båda intervjuguiderna ställdes för att på ett 

naturligt sätt både inleda och avsluta intervjuerna. Frågorna vi ställde, med 

utgångspunkt i intervjuguiderna, varierade under de olika intervjuerna för att matcha 

fråga med expertis hos respondenten.    

 

I den första intervjuguiden (se bilaga 1) utformad för Acne, ämnar fråga 2-7 täcka 

området för hur företags internationaliseringsprocess ser ut. Genom dessa frågor har 

vi kunnat urskilja huruvida Acne kan konstateras vara ett Born Global företag eller ett 

företag med en mer försiktig internationell strategi likt Uppsalamodellen. Vidare 

syftar fråga 8-16 besvara hur Acne huvudsakligen förvärvar sin kunskap vilket ämnas 

täcka teoriavsnittet om kunskap och den reviderade Uppsalamodellen. Dessa frågor 

kan även koppas till både Uppsalamodellen och Born Global teorin då kunskap är 

något som återfinns inom samtliga teorier. Fråga 17-19 ämnar utreda kapitalets 

betydelse för Acne med utgångspunkt i teoriavsnittet om dessa.   

 

I den andra intervjuguiden (se bilaga 2) riktad till insatta personer i den svenska 

modebranschens internationalisering, ämnar vi utreda de problem andra svenska 

modeföretag möter i deras internationalisering.  Fråga 3-7 ämnar täcka teoriavsnitten 

om Uppsalamodellen och Born Globals. Fråga 8 tar upp nätverksaspekten som både 

den reviderade Uppsalamodellen och teorin om Born Globals behandlar. Fråga 9 tar 

upp problematik från det teoretiska avsnittet om kapital vid internationalisering. För 

att utläsa de mest kritiska faktorerna i modeföretagens internationaliseringsprocess 

ställdes fråga 10-11. Genom att ställa en fråga om vad de tror om Acnes 

internationaliseringsprocess och vad som skiljer den åt från andra modeföretag ämnar 

vi få vidare insikt i vilka faktorer som varit av betydelse för deras framgång, vilket 

visas i fråga 12.  



	   24	  

3.4.2 Testintervju 
	  
För att förbättra och justera våra intervjufrågor, innan de riktiga intervjuerna 

genomfördes, utfördes två testintervjuer med två studenter. Testpersonerna fick efter 

intervjuerna framföra konstruktiv kritik så att vi på så sätt fick veta styrkorna och 

svagheterna i våra intervjuguider. Vi förstod vikten av att ha en genomtänkt 

ordningsföljd på frågorna för att behålla en röd tråd genom intervjun samt ha tydliga 

frågor utan överflödiga ord och formuleringar. Efter testintervjuerna justerades 

ordningsföljden i den mån det behövdes och otydliga frågor omformulerades eller 

eliminerades.  

3.4.3 Genomförandet 
	  
Förberedelserna inför intervjuerna har sett likadana ut. Vi har kontaktat samtliga 

intervjuobjekt via mail, vari vi kortfattat redogjort för undersökningens syfte samt 

ponerat hur de skulle kunna bidra. Tid för utsatt intervju har därmed fastställts via 

mail och redan här fick vi godkännande till ljudinspelning under intervjuerna från 

samtliga. Till de som bad om intervjufrågorna i förväg skickades de via mail så att de 

kunde bidra med mer uttänkta och förberedda svar. Vi är dock medvetna om 

nackdelarna med att presentera frågorna i förväg då respondentens svar inte längre är 

spontana vilket kan bidra till ett mindre trovärdigt resultat.  

 

Samtliga intervjuer inleddes med en kort presentation av undersökningen samt att vi 

gav utrymme för respondenten att kortfattat berätta om sig själv och sin bakgrund 

genom att ställa så kallade uppvärmningsfrågor. Syftet med denna introduktion var att 

bygga tillit mellan oss som intervjuare och respondenten och skapa en avspänd 

stämning (Eliasson, 2006). Intervjuerna varade mellan 30-40 minuter och därefter 

använde vi ljudinspelningarna till att transkribera materialet för att på så sätt 

underlätta skrivandet av empirin.  

3.5 Reliabilitet och validitet 
	  
Reliabilitet, även kallat tillförlitlighet, syftar till att beskriva säkerheten i mätningen. 

Mätningens reliabilitet förklaras av i vilken utsträckning ett resultat blir detsamma vid 

upprepade mätningar, oberoende av tid och rum samt vem som utför mätningarna 

(Saunders et al., 2009). Det är emellertid svårt att mäta reliabiliteten vid en kvalitativ 
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undersökning eftersom en kvalitativ metod karaktäriseras av en relativt låg kontroll då 

studien grundar sig på våra subjektiva uppfattningar och förståelser (Bryman & Bell, 

2005). Det är även svårt att generalisera resultaten för en hel population i en studie 

om den kvalitativa undersökningen bygger på semi-strukturerade intervjuer med få 

respondenter, liksom denna. Vi är därför medvetna om att reliabiliteten för vår studie 

är förhållandevis låg och generaliserbarheten densamma. (Saunders et al., 2009.)  

 

För att försöka öka reliabiliteten i våra resultat har datainsamlingsmetoden 

genomsyrats av noggrannhet, förberedelser och samarbete vilket Eliasson (2006) 

belyser som framstående reliabilitetsfaktorer. Vid samtliga intervjutillfällen har båda 

närvarat, då det finns en risk att olika intervjuare tolkar respondentens svar 

annorlunda vilket kan leda till en skevhet i analysen av datan (Saunders et al., 2009). 

Vi har även varit noga med att inte blanda in personliga åsikter i 

undersökningsområdet då det kan påverka sättet intervjufrågorna ställs på, vilket i sig 

kan ha inverkan på hur respondenten besvarar frågorna (Bryman & Bell, 2005). Det 

kan därför vara en fördel att ha samma person som intervjuar, vilket förklarar grunden 

till att upplägget varit detsamma under samtliga intervjuer, där en av oss agerat 

moderator medan den andra fört anteckningar. Vi såg till att transkribering av de 

inspelade intervjuerna skedde snabbt efter slutförd intervju för att minska risken för 

att missa insamling av viktig data. (Saunders et al., 2009.)  

 

Då vi inte haft möjlighet till personintervjuer har telefonintervjuer således varit det 

enda alternativet och vi är medvetna om dess nackdelar. Saunders et al., (2009) menar 

att det är svårt att skapa sig ett helhetsintryck av respondenten då det är direkt 

omöjligt att väga in faktorer så som kroppsspråk och ansiktsuttryck. Det är därför 

svårare att tolka vad respondenten menar i sina resonemang. En av intervjuerna var 

dock genom ett videosamtal vilket minskade risken för feltolkningar då det var 

möjligt att kommunicera i större likhet med en personintervju. Detta var med Mikael 

Schiller och då han står för en stor del av empirin anser vi att det höjer det 

reliabiliteten i denna.  

 

För att stärka studiens validitet, som undersöker ifall det som avses mätas verkligen 

blir mätt, har vi noga undersökt huruvida våra intervjufrågor testar vår frågeställning 
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(Saunders et al., 2009). Detta har vi gjort genom att operationalisera de teoretiska 

begreppen som finns i vårt teoretiska ramverk så att de blir mätbara. Vidare har vi 

med hjälp av testintervjuer kritiskt granskat våra frågor samt studerat intervjuguider 

från liknande studier. Vi såg även till att välja intervjupersoner som vi ansåg hade den 

rätta kunskapen för att kunna besvara våra frågor. Dessutom gjorde vi även en 

omfattande företagsresearch innan vi slutligen formulerade våra frågor då vi anser att 

det är viktigt att vara påläst vid en intervju för att kunna ta vara på den till fullo.  
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4. Empirisk undersökning  
	  
I detta avsnitt redogörs det inledningsvis för de problem svenska modeföretag möter i 

deras internationalisering för att sedan utreda mer ingående hur fallföretaget Acnes 

internationaliseringsprocess ser ut och vad som präglat denna.   

4.1 Problem svenska modeföretag möter 
	  
Internationalisering är en kostsam process vilket ofta blir problematiskt för de svenska 

modeföretagen då de kännetecknas av “små finansiella muskler”, som Holst (2013) 

uttrycker det. Modeföretag har en relativt snabb omsättning på sina produkter och 

ställs därför inför en stor likviditetsutmaning. Han menar att “man får aldrig eller inte 

riktigt igång den större ruljansen som behövs i ett företag för att kunna göra de större 

investeringarna och växa”. Han pekar på denna likviditetsutmaning som en av de 

största utmaningarna som präglar den svenska modeindustrin idag. För att 

överkomma denna utmaning pekar Holst på vikten av att ta hjälp av utomstående 

kapital. Portnoff (2013b) uttrycker i sin tur problematiken kring modeföretagens 

möjligheter att ta in utomstående kapital, då hon menar att många saknar den 

affärsmässiga kompetensen för att kunna göra det.  

 

Ett genomgående problem för svenska modeföretag, som både Holst och Portnoff 

belyser, är just att de ofta saknar affärsmässighet. Modeföretag startas ofta av 

designers som brinner för att göra mode men som inte nödvändigtvis har drivkraften 

att driva business. Portnoff pekar på att en god förvaltning av ekonomin är en 

grundpelare för att lyckas internationellt. Holst menar, precis som Portnoff, att 

modeföretag som står på gränsen till att bli större kan ha en fördel i att ta in en ny VD 

som kan “göra affärer” som Holst uttrycker det. Portnoff uttrycker det som att “I takt 

med att företaget växer krävs nya kompetenser för att kunna driva business”. Många 

modeföretag har idag börjat ta in personer med företagsbakgrund och en kombination 

av fingertoppskänsla för design och affärsmässighet beskrivs som ett 

framgångsrecept. (Holst, 2013; Portnoff, 2013b.)  

 

Något annat som vidare karaktäriserar svenska modeföretag är att de i stor 

utsträckning använder sig av distributörer utomlands för att kostnadseffektivisera sin 

internationella expansion. Detta leder dock till en minskad kontroll då det istället för 
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dem själva är distributörerna som driver hela varumärket utomlands. På så vis 

minimerar de riskerna vid utlandsetableringar men styr inte längre vad som händer på 

den nya marknaden och erhåller således ingen erfarenhetsmässig kunskap. Holst 

menar däremot att de svenska modeföretagen generellt sett är duktiga på att använda 

sig av sitt nätverk bestående av andra svenska modeföretag, där de kan skaffa sig 

kunskap gällande potentiella agenter och distributörer. Flera av modeföretagen är 

dessutom med i Exportrådet och använder sig av deras information och kunnande 

inför kommande utlandsetableringar. (Holst, 2013.) 

4.2 Acne - det kreativa kollektivet 
	  
Acne, akronym för Ambition to Create Novel Experiences, grundades 1996 som en 

konsultbyrå inom mode, underhållning och teknik av fyra vänner som tidigare arbetat 

tillsammans inom reklambranschen (Yaeger, 2013; Schiller, 2012). De närde alla en 

dröm om att skapa ett kreativt kollektiv, där olika medier för kreativitet kunde flöda 

och de kom att hålla på med allt från reklam, grafisk form, onlinebaserade dataspel, 

filmscenografi till mode. Journalisten Mattias Göransson beskrev det som ett företag 

där ”nytänkare kunde leva en drömtillvaro”. (Wirfält, 2011.)   

 

Det faktum att företaget kom att hålla på med mode var inte med i de ursprungliga 

planerna. De tillverkade 100 par jeans med röda sömmar som ett fristående projekt 

men som kom att bli starten för Acnes fascinerande resa. Jeansen delades ut till 

personer i deras närhet, som de umgicks med och beundrade, varpå många 

framstående människor inom mode och kultur började bära dem. Genom detta fick de 

stor medial uppmärksamhet från tidningar som svenska Elle, franska Vogue och 

framstående livsstils- och design magasinet Wallpaper, vilket sporrade tankarna till att 

starta ett globalt modeföretag. (Yaeger, 2013; Schiller, 2012.)  

 

I början av 2000-talet var dock modelinjen på Acne konkursmässig och Jonny 

Johansson, modeansvarig på Acne, insåg att de behövde en renodlad affärsman i 

spetsen varpå Mikael Schiller, nyutexaminerad från Handelshögskolan i Stockholm 

anställdes som VD. Schiller hade tidigare arbetat på företaget Spray för H&Ms 

tidigare VD och hade drivit ett eget företag. Schiller och Johansson köpte tillsammans 

ut modedelen ur bolaget och har sedan dess varit hyllade för företagets framgång. 

Med tydliga roller, Schiller som affärsansvarig och Johansson som kreatör, binder de 
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samman dynamiken mellan “art” och “industry” vilket är kärnan i Acnes affärsidé. 

(Wirfält, 2011.) 

 

Acne säljer idag sina plagg hos över 700 av världens mest exklusiva återförsäljare, 

inkluderat Barneys New York, Bergdorf Goodman, Harrods och Le Bon Marche ́. De 

säljs hos återförsäljare i mer än 50 länder och har sammanlagt 33 butiker i 11 länder 

vilka är Australien, Belgien, Danmark, Tyskland, Sverige, Norge, England, USA, 

Nederländerna, Japan och Frankrike. Förutom huvudkontoret i Stockholm har Acne 

lokala kontor i Paris, Köpenhamn, Oslo, London och New York (Acne Studios, 2012; 

Såthe, 2011). Acne omsätter drygt 765 miljoner kronor (Business Retriever, 2013).  

4.3 Marknadsval & marknadskunskap 
	  
Acnes produkter säljs världen över via återförsäljare och till privatpersoner genom sin 

webshop som skeppar till hela världen. Detta gör det möjligt för Acne att få god insyn 

i på vilka marknader deras märke har en stark position och köpkraft, eller vad Schiller 

kallar ett proof of concept.2 Via denna insyn kan Acne välja vilka marknader de ska 

fokusera på då marknadspotential tydligt kan urskiljas. (Schiller, 2013; Gjesing, 

2013.) 

 

Valet mellan olika marknader kan vara av strategisk art såväl som slumpmässig 

beroende på mängden kunskap eller erfarenhet om en marknad, en magkänsla eller 

tillfälligheter. Paris och Milano är två av de största modeklustren i Europa där Schiller 

framhåller vikten för modeföretag att figurera i, vilket gjorde båda städerna till 

strategiska marknadsval. Paris blev dock staden de valde att expandera till då det 

fanns mer erfarenheter om Frankrike inom företaget än Italien. Schillers bror Max 

Schiller, tidigare medarbetare på Acne och delaktig i den franska etableringen, talade 

även flytande franska efter att tidigare varit bosatt i landet vilket motiverade valet än 

mer. (Schiller, 2013). 

 

Hur mycket kunskap ett företag har om en viss marknad är, enligt både Schiller och 

Gjesing, avgörande för den internationella framgången. Acne samlar denna kunskap 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2	  Ett proof of concept anses finnas när det kan urskiljas att det finns en efterfrågan på produkter och 
fungerar därför som ett bevis av att företagets koncept fungerar på marknaden (Schiller, 2013).  
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via marknadserfarna medarbetare, egna marknadsansvariga samt genom att samarbeta 

med återförsäljare. De använder sig varken av distributörer, agenter eller andra 

externa parter, så som Exportrådet, i syfte att skaffa sig marknadskunskap. Istället 

säger Schiller att “Vi åker dit, snackar med folk, känner av marknaden, kollar hur 

mycket personer som går på gatan, hur många av dem som är potentiella Acne 

kunder, kollar hur det går för konkurrenter”. Vidare pekar Gjesing på vikten av att 

redan innan en butiksetablering finna en lämplig landsansvarig med god 

marknadskännedom. Om de tycks finna rätt person ligger detta således som ett motiv 

till att gå vidare och öppna en egen butik. Först efter att personen i fråga åtagit sig 

uppdraget som landsansvarig blir butiksetablering aktuellt. (Gjesing, 2013.) Schiller 

säger i en intervju med Veckans Affärer att “För att bolaget ska kunna satsa på en 

marknad krävs att det finns folk på hemmaplan som brinner för den nya staden.” 

(Såthe, 2011) Han lyfter även fram förmågan att rekrytera duktiga människor 

utomlands som verkligen förstår varumärkets DNA (Schiller, 2013). I en artikel i 

Veckans Affärer säger han även att han går efter devisen “Rekrytera folk som är 

duktigare än vad du själv är” (Såthe, 2011). Gällande rekryteringen framhäver 

Schiller även en utlandsvana där han pekar på vikten för medarbetare att tidigare ha 

arbetat och bott utomlands. Exempelvis tar han upp det faktum att deras nuvarande 

VD Mattias Magnusson tidigare bott i USA ett halvår. Sen poängterar han även vikten 

av medarbetares språkkunskaper, “Prata engelska är viktigt, jag garvar nu, men det 

är ju viktigt. Skitviktigt.” 

 

Tillfälligheter är även något som genomsyrar Acne i dess internationalisering och 

deras besluttagande. Om möjligheter dyker upp och försäljningen går bra på 

marknaden ifråga behövs inte nödvändigtvis så mycket marknadsundersökning. När 

de öppnade den första butiken i Köpenhamn hade Acne endast fyra återförsäljare på 

den danska marknaden. “Rätt butiksläge blev tillgängligt och tidpunkten kändes rätt 

så vi slog till”, säger Gjesing. Efter tre månader säger han att Acne var redo för att 

öppna ytterligare en butik.   

 

Schiller lyfter även fram magkänsla, personliga intressen och dragningskraften till 

vissa marknader som centrala faktorer bakom val av marknad. En del marknader, i 

många fall specifika städer, ligger enligt Schiller i linje med Acnes varumärkesprofil 
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och blir därför intressanta. Han beskriver det som att Acne vill öppna kontor på 

inspirerande och intressanta marknader där de helt enkelt vill figurera. I Acnes fall har 

det handlat om de så kallade modeklustren, dit många designers vänder sig för att 

hämta inspiration, såsom New York, Tokyo, Paris och Berlin. Han framför vikten av 

att marknaden ska kännas inspirerande, “New York känns väl mer inspirerande än 

Frankfurt”, säger Schiller. Vidare pekar han på vikten av förståelsen för en marknad 

och säger att: “Vi gjorde en jättesatsning i Japan, trots att alla skriker Kina, då vi 

kände en helt annan connection med Japan än vi gjorde med Kina”. (Schiller, 2013.) 

4.4 Internationaliseringsprocess & 
expansionsstrategi 
	  
Från första början säger Schiller att de inte hade en internationell strategi. Även om de 

hoppades och ville något känner han att det hade varit “fånigt” att tala om ett globalt 

varumärke när de omsatte tio miljoner kronor och samtidigt förlorade pengar. Å andra 

sidan menar han att de varit snabba på att växla upp när det lättat för Acnes 

verksamhet då den väl tog fart och fick momentum. 2003 öppnade de sin första butik i 

Stockholm och han anser att en naturlig fortsättning hade varit att öppna ytterligare 

butiker i Stockholm och kanske Göteborg, men istället öppnade de en i Köpenhamn 

och därefter i Berlin vilket exemplifierar den snabba internationella 

uppväxlingen (Schiller, 2013).   

 

När de väl började internationalisera sig sålde de först via whole-sale 3  till 

återförsäljare runt om i världen. På så sätt kunde de “stoppa tån i vattnet” som Schiller 

uttrycker det, och därmed scanna av marknader relativt risk fritt. Detta är något som 

Schiller beskriver som unikt för modebranschen, då produkter kan säljas på 

marknader som inte nödvändigtvis besökts. Deras internationaliseringsprocess kan 

således beskrivas som relativt försiktig i jämförelse med andra industrier, menar han.  

 

Schiller berättar mer praktiskt om hur Acne går till väga vid internationalisering och 

menar på att de har en relativt tydlig expansionsstrategi, där de genomgår ett visst 

antal steg, vilket kan utläsas i figur 5 framöver. Inledningsvis tar de order från olika 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 Whole-sale försäljning syftar till försäljningen av varor till en återförsäljare som sedan säljer till 
slutkund (Schiller, 2013).  
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återförsäljare världen över, genom whole-sale. Han menar att det är ett relativt enkelt 

förfarande då företag kan nå hela världen men vara stationerad på ett ställe. 

Svårigheter kan dock uppstå gällande tullar och liknande men Schiller menar på att 

det oftast är en relativt problemfri process. Genom whole-sale försäljningen söker de 

efter proof of concept och undersöker vilka marknader som ser ut att ha potential. I 

vissa fall, såsom i New York, Paris, Köpenhamn och Oslo har de sedan öppnat lokala 

kontor för att utvidga whole-sale försäljningen och för att skaffa sig mer kunskap om 

marknaden genom att finnas på plats. Om de i sin tur märker att de får proof of 

concept på en marknad, är retail 4 en naturlig utveckling och Acne öppnar då upp en 

egen butik, säger Gjesing. Om butiksetableringen visar sig vara gynnsam öppnar de 

eventuellt fler butiker på marknaden i fråga. Schiller menar dock att det är viktigt att 

få fotfäste på en marknad innan nästa butik öppnas för att undvika misslyckanden, 

såsom butiksetableringen i Hamburg där de inte sålde bra alls (Schiller, 2013). “När 

det funkar i New York kan butiker i Los Angeles, San Francisco och Miami bli 

aktuella” säger Schiller och talar om att det krävs mycket större resurser, kunskap och 

engagemang vid retail-försäljning än vad det gör vid det tidigare stadiet med whole-

sale (Schiller, 2013). Schiller menar att det är lätt att känna sig trygg på den svenska 

marknaden men att Acne möts av en helt annan konkurrenssituation på utländska 

marknader. Han beskriver konkurrensen i New York som nyttig och refererar till 

L’Oréals tidigare VD Owen Jones med uttrycket “Har du inte gjort affärer i New 

York så har du inte gjort affärer”. (Såthe, 2011.)  

 

En nyckel och utgångspunkt i Acnes organisation och internationaliseringsprocess är 

att de gärna kontrollerar allt själva vilket Schiller beskriver som den röda tråden i 

Acne. Även om det är ett dyrare tillvägagångssätt resulterar det i en ökad kontroll som 

företaget värdesätter. De har därmed skickat egna medarbetare utomlands, själva 

ansvarat för rekryteringsprocessen av nya anställda samt öppnat fler egna butiker än 

deras konkurrenter. De har vidare ett eget lager, egna in-house art directors och 

tidigare till och med haft egna arkitekter. De arbetar heller inte med distributörer eller 

agenter vad gäller försäljning och inte heller Exportrådet vad gäller råd och tillgång 

till marknadskunskap. (Schiller, 2013.) Holst på Exportrådet pekar på ovanligheten av 

Acnes självständighet och säger att: “Acne har ju verkligen kört sin egen grej. De 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Retail betyder i denna studie att öppna egna butiker (Gjesing, 2013).  
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etablerar butiker själva, startar partnerskap själva, expanderar själva, fixar 

riskkapital själva - de har gjort en väldigt egen resa” (Holst, 2013).   

 

                                       K    O    N    T    R    O    L    L   

 
                                
 
Figur 5. Acnes etableringskedja – egen konstruktion 
 

4.5 Nätverk 
	  
Acne har hela tiden varit noga med att figurera i rätt sammanhang. Schiller pekar på 

vikten av att synas på de mest framstående modevaruhusen då detta ger varumärket 

mycket mer uppmärksamhet och erkännande än om de figurerat i andra mindre 

framstående varuhus. Acne lyckades komma in på Collette i Paris, Dobberstreet 

market i London och Barneys i New York för att nämna några av de största. På så sätt 

fick även en fransk stylist upp ögonen för deras produkter och klädde Sofia Coppola, 

som då precis skrivit och regisserat filmen Lost in Translation, i Acnes kläder. Aktuell 

som intelligent “it-girl” kunde Acne inte figurerat i ett bättre sammanhang. 

Världskända editor in chief Carine Roitfeld på franska Vogue fann även hon företaget 

intressant och valde då att skriva ett reportage om Acnes jeans, vilket vidare gav 

företaget uppmärksamhet. (Schiller, 2011.)  

 

Schiller framhäver vikten av att få igång en dialog eller att upprätthålla kontakten med 

både nuvarande eller potentiella partners. Precis innan vår intervju med honom hade 

han exempelvis ätit lunch med en stor kund i USA, Steven Alan som har ett tjugotal 

butiker i landet, och dagen innan haft möte med ett av de främsta lyxvaruhusen, 

Barneys New York. Detta sätt att nätverka beskriver han som väldigt naturligt och 

organiskt och som en självklar del för företagets utveckling (Schiller, 2013.)    
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Acne använder sig ofta av sitt nätverk när de söker nya medarbetare. Efter ett 

misslyckat rekryterande med hjälp av en utomstående head-hunter sköter de nu 

processen själva. Ofta rekryterar de personer som arbetat hos Acnes kunder eller 

personer som varit deras kunder. Schiller berättar att deras landsansvarige för Norge 

tidigare var en kund till Acne och ägde en egen skobutik. På så sätt hade han tidigare 

erfarenheter av butiksetablering och en god kännedom av marknaden, vilket gjorde 

honom intressant att rekrytera inför öppnandet av butiken i Oslo. (Schiller, 2013.) 

 

Vidare har Schillers personliga nätverk framhävts i flera tidningsartiklar: “Mikael 

Schiller umgås i samma kretsar som kronprinsessan och kallar i förbigående H&M:s 

vd Karl-Johan Persson för KJ” skriver Såthe (2011) i tidningen Veckans Affärer. 

Schiller hävdar dock att detta inte öppnat särskilt många dörrar. För det första påstår 

han att han inte har ett personligt nätverk utanför Sverige och därför har det inte 

kunnat bidra till deras internationalisering. Inom Sverige menar han dock att han har 

flera duktiga vänner som varit bra att bolla idéer med, men lägger själv ingen större 

vikt vid sitt personliga nätverk för Acnes räkning. En person som han dock lyfter fram 

är Nicklas Storåkers, föredetta VD på Avanza bank, som säger att Öresund troligtvis 

inte hade gått in med riskkapital i Acne om det inte vore för Storåkers hjälp. (Schiller, 

2013.)   

4.6 Kapital  

  
När Schiller kom in i företaget 2001 var Acne skyldiga 8 miljoner kronor till olika 

investerare. Schiller fick dispans på 2 miljoner kronor av styrelsen för att betala 

tillbaka dessa lån och kom med förslaget till investerarna att de kunde betala tillbaka 

30 procent men inte mer. Med risken för att Acne skulle gå i konkurs och investerarna 

skulle stå utan några pengar alls accepterade samtliga detta förslag och Acne hade en 

“clean” balansräkning igen. (Schiller, 2011.) För att få in utomstående kapital 

utformade de en tydlig internationaliseringsmodell, där en whole-sale försäljning på 

en marknad för fem miljoner kronor skulle visa på att marknaden var mogen för en 

butiksetablering. Schiller erkänner dock i efterhand att modellen var lite av en 

efterkonstruktion för att “vi ville verka mycket smartare än vad vi egentligen var”. 

(Schiller, 2013.) 
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Öresund Investment AB med Mats Qviberg och Sven Hagströmer i spetsen, båda med 

akademisk bakgrund från Handelshögskolan i Stockholm respektive Stockholms 

universitet, gick år 2006 in med kapital i Acne (Avanza Bank, 2013; Investment AB 

Öresund, 2013; Schiller, 2013). Dessa pengar användes huvudsakligen till att betala 

av ett banklån på 60 miljoner kronor, som Schiller och Johansson tagit några år 

tidigare när de köpte ut Acne. Således menar Schiller att riskkapitalet i sig inte 

användes i syfte att öppna nya butiker utomlands och finansiera den internationella 

expansionen. “Egentligen var det inte en större förändring av balansräkningen över 

tid, utan det var en förändring av ägarstrukturen”, säger Schiller. Gjesing menar dock 

att Öresund helt klart hjälpte Acne när de klev in som delägare då Acnes ekonomiska 

läge var kritiskt, men kan inte säga att de annars varit en viktig del för företaget. Som 

Schiller säger: “Alltså det är inte så att med deras pengar, resurser, kunskaper så har 

vi gjort massor med saker annorlunda.” Varför Öresund valde att investera i Acne 

säger Schiller kan bero på att “de kände att det fanns en viss energi i varumärket och 

att de kände att det fanns ett proof of concept”. Acne var trots allt redan lönsamma 

vid den tidpunkten Öresund gick in med kapital i bolaget.  
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5. Analys  
	  
I följande avsnitt analyserar vi det empiriska materialet i relation till det teoretiska 

ramverket för att påvisa likheter och skillnader. Avslutningsvis presenteras våra 

resultat i en modell som illustrerar vilka faktorer som varit betydande i Acnes 

internationaliseringsprocess.  

 

Vi har i vår studie undersökt Acnes internationaliseringsprocess då den visat sig bidra 

till gynnsamma utlandsetableringar. Genom att i analysen dra paralleller och 

identifiera skillnader mellan Acnes internationaliseringsprocess och de främsta 

problem svenska modeföretag möter, har vi tydligare lyckats urskilja vilka faktorer 

som är betydande för svenska modeföretag i deras internationalisering.  

5.1 Kunskap  
	  
Acne skaffar sig marknadskunskap på flera sätt men är genomgående noga med att 

inte blanda in externa parter till för stor grad. Acne följer till viss del mönstret 

Johanson och Vahlne (1977) presenterar i Uppsalamodellen, då de samlar 

marknadskunskap genom interaktion på marknaden, där marknadskunskap och 

marknadsengagemang har en ömsesidig påverkan. Acne anskaffar sig dock en stor del 

av marknadskunskapen genom sina erfarna medarbetare och behöver således inte 

nödvändigtvis befinna sig på marknaden i fråga som annars Uppsalamodellen hävdar 

(Johanson & Vahlne, 1977). Behovet av omfattande marknadsundersökningar 

minskar således, och här skiljer sig Acne från andra svenska modeföretag som istället 

anskaffar sig mycket av marknadskunskapen genom externa parter så som 

Exportrådet. De tar gärna hjälp av dem med rapporter om enskilda marknader, som 

Acne istället aktivt tar avstånd ifrån. Den befintliga marknadskunskapen inom Acne 

värderas högt och påverkar ofta deras marknadsval. Om de inte innehar denna 

kunskap inom företaget sedan tidigare krävs det att de hittar “rätt” landsansvarig 

innan initiering av planer på en butiksetablering. De lägger därmed stor vikt vid att 

hitta internationellt erfarna medarbetare med förkunskaper om de marknader som är 

aktuella för Acne, som inför butiksetableringen i Oslo. 

Internationaliseringskunskapen, som enligt Johanson och Vahlne (2009) inverkar på 

företagets förmåga att driva internationell verksamhet, skaffar de genom att hitta 

medarbetare med utlandsvana, precis som Acnes nuvarande VD, Mattias Magnusson, 
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som tidigare bott i USA. Personerna Acne rekryterat i dessa fall innehar därför både 

internationaliseringskunskap och marknadskunskap vilket i sin tur utgör grunden för 

den erfarenhetsmässiga kunskapen, som Blomstermo et al. (2002) och Johanson och 

Vahlne (2009) anser vara den mest kritiska resursen i internationaliseringsprocessen.  

5.2 Acnes internationaliseringsprocess  

	  
Acnes internationaliseringsprocess kan i utgångsläget beskrivas utifrån 

Uppsalamodellens teori om internationalisering som en gradvis kunskapsprocess där 

företag tar försiktiga steg in på en ny marknad (Johanson & Vahlne, 1977). Acne hade 

inte en global strategi från början vilket styrker kopplingen mellan Uppsalamodellen 

och indikerar på att de inte kan konstateras vara ett Born Global-företag (Madsen & 

Servais, 1997). Acne förstod vikten av en stark hemmamarknad till skillnad från 

många andra svenska modeföretag som ofta har en global strategi från första början. 

Svenska modeföretag indikerar därför mer på att vara Born Global-företag än vad 

Acne påvisar. Detta ses dock som ett problem då många av modeföretagen saknar 

kraften en hemmamarknad ger och det kan konstateras att många av de svenska 

modeföretagen har för bråttom ut på den internationella marknaden. Trots att Acne 

inte kan liknas vid ett Born Global-företag så har de varit snabba på att etablera sig 

internationellt från och med det att de öppnade sin första butik utomlands, vilket 

delvis går emot Uppsalamodellens mer långsamma och gradvisa kunskapsprocess 

(Johanson & Vahlne, 1977). Förutom skillnaden i tempo mellan Uppsalamodellens 

och Acnes internationaliseringsprocess är de som tidigare nämnt lika varandra då 

Acne ofta provar sig fram på en marknad innan de väljer att etablera sig på denna. 

Detta för att samla så mycket kunskap som möjligt om marknaden i fråga. Det stegvis 

växande engagemanget på marknaden kan liknas vid etableringskedjans utformning 

där företag successivt närmar sig en marknad (Johanson & Wiedersheim-Paul, 1975; 

Johanson & Vahlne, 1977).    

 

Den sporadiska exporten, som Johanson och Wiedersheim-Paul (1975) menar är det 

första steget i etableringskedjan, kan liknas vid Acnes internationella whole-sale 

försäljning. Genom denna export kan de urskilja var det finns proof of concept och 

därmed marknadspotential. Enligt etableringskedjan är steg två en mer ordnad export 

med hjälp av mellanhänder som agenter och distributörer. Acne använder sig dock 
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inte av mellanhänder såsom distributörer då de vill kontrollera så mycket som möjligt 

själva, utan öppnar istället upp egna kontor på vissa marknader, för att skaffa sig 

fördjupad kunskap. Motivet bakom steg två i etableringskedjan och i Acnes fall är 

dock desamma då de strävar efter mer marknadskunskap vilket sker under mer 

organiserade former. Andra svenska modeföretag använder sig däremot i större 

utsträckning av mellanhänder och följer därmed etableringskedjan till en större grad 

än vad Acne gör. Användandet av mellanhänder resulterar dock i mindre 

erfarenhetsbaserad kunskap då de själva inte verkar på marknaden och inte får några 

personliga erfarenheter genom “learning by doing”, som Blomstermo et al. (2002) 

framhåller som kritiskt i internationaliseringsprocessen. Att använda sig av 

mellanhänder så som agenter och distributörer är dock mer kostnadseffektivt och då 

många modeföretag saknar en stark kapitalbas kan detta ses som en anledning till att 

de ändå använder sig av dessa. Vidare minimerar detta även riskerna vid 

internationalisering vilket verkar värderas av många mindre modeföretag. Steg tre i 

Johanson och Wiedersheim-Pauls (1975) etableringskedja överensstämmer emellertid 

med Acnes förfarande, då de öppnar egna butiker på marknaden för att fördjupa 

engagemanget på marknaden och anskaffa sig än mer kunskap, samt i Acnes fall för 

att även stärka marknadspositionen. Acne öppnar dock inte egna produktionsenheter 

på marknaden i fråga, som etableringskedjan annars beskriver som det sista steget till 

ökad marknadskunskap. Detta beror snarare på modebranschens utformning då 

produktion allt som oftast sker i länder med billigare arbetskraft, vilket gör 

utformande av lokala produktionsenheter inaktuellt för både Acne och andra svenska 

modeföretag. Steg fyra för Acne blir istället att utöka antalet butiker på en marknad 

för att ytterligare förstärka marknadspositionen och få ökad marknadskunskap. Acne 

följer därmed Uppsalamodellen där ett ökat marknadsengagemang och en större 

marknadskunskap påverkar de löpande aktiviteterna och engagemangsbesluten. 

(Johanson & Vahlne, 1977.)  

 

Vi fann dessutom att faktorer såsom tillfälligheter och magkänsla genomgående 

influerat Acnes strategiska beslut och därför deras internationaliseringsprocess, i stor 

utsträckning. Då dessa faktorer inte återfinns inom den teoretiska referensramen var 

det något vi inte kunde förutspå betydelsen av. Då studien visat på dess stora inverkan 

finner vi det relevant att resonera kring dessa svårförutsägbara faktorer. Till följd av 
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deras natur går de inte att räkna in i en strategisk plan varför Acne ofta agerar utefter 

varje enskild situation, vilket visar på att de agerar utefter en begränsad rationalitet i 

deras internationaliseringsprocess. Detta går i linje med Uppsalamodellen som också 

grundas på en begränsad rationalitet då beslut fattas löpande med förankring i den 

befintliga marknadskunskapen. Vad vi funnit är dock att Acne ter sig än mindre 

rationellt än vad Uppsalamodellen presenterar då faktorer som tillfälligheter och 

magkänsla inte får utrymme i det förutbestämda mönstret. Därmed påvisas 

Uppsalamodellens determinism som Reid (1983), Turnbull (1987) och Rosson (1987) 

lyfter fram. Vid första åsynen kan det se ut som att Acnes internationaliseringsprocess 

följer mönstret som Uppsalamodellen presenterar men vid en närmare anblick kan det 

konstateras att de inte för det genomgående. Således kan vi se att det finns både 

likheter och olikheter mellan Uppsalamodellen och Acnes 

internationaliseringsprocess.  

5.3 Marknadsval  
	  
Vid val av marknad är Acnes magkänsla en stor faktor som influerat deras beslut. Om 

de ser en möjlighet tar de tillfället i akt även om det kanske inte alltid strategiskt sett 

är vidare utstuderat. De öppnade sin första butik i Köpenhamn utan vidare 

marknadsengagemang och saknandes ett proof of concept, som de annars lägger stor 

tyngd vid. Istället menar de att magkänslan påverkade beslutet då de kände att de fann 

rätt butiksläge i kombination med att tidpunkten kändes rätt. Denna förmåga att se 

globala möjligheter som andra kanske förbiser lyfter Knight och Cavusgil (1996), 

Madsen och Servais (1997) och McDougall et al. (1994) fram i samband med teorier 

om Born Global-företag. De pekar på grundarens entreprenörsegenskaper i detta 

sammanhang och det kan konstateras att Schiller besitter dessa, vilket han även 

påvisat då han tidigare drivit ett eget företag. Entreprenörsegenskaper är något 

svenska modeföretag däremot många gånger saknar då de ofta grundas av en designer 

som saknar affärsmässiga kunskaper. Därmed kan det tänkas att många av 

modeföretagen förbiser de globala möjligheterna som Acne istället lyckas ta till vara 

på. Vidare i Acnes internationaliseringsstrategi är det tydligt att de innehar 

internationaliseringskunskap då de har förmågan att avgöra vad de kan åta sig som 

Johanson och Vahlne (2009) lägger vikt vid i den reviderade Uppsalamodellen. 

Genomsyrandet av magkänsla inom Acnes internationaliseringsstrategi kan även 

relateras till känsla och intuition som Blomstermo et al. (2002) menar är nära 
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besläktat med den erfarenhetsbaserade kunskapen, vilket innefattar både 

internationaliseringskunskap och marknadskunskap. Därmed är de beslutstaganden 

vad gäller marknadsval, som de menar baseras på magkänsla, kanske ändå strategiska 

sådana då Acne innehar den, enligt flera teorier, viktiga 

internationaliseringskunskapen.   

 

Vidare kan det utläsas genom Acnes internationaliseringsprocesser att det psykiska 

avståndet till olika marknader påverkat deras val av marknad. Enligt Johanson och 

Vahlne (1977) expanderar företag först till psykiskt närbelägna marknader för att 

sedan fortsätta till marknader med större psykiskt avstånd. Acne expanderade först till 

Köpenhamn, en marknad med litet psykiskt avstånd från Sverige. Därefter etablerade 

de sig i Berlin trots att Oslo är mer närbeläget gällande det psykiska avståndet, vilket 

till viss del talar emot vad Johanson och Vahlne (1977) föreslår som det naturliga 

tillvägagångssättet. Madsen och Servais (1997) menar dock att det utvecklade 

humankapitalet reducerar det psykiska avståndet marknader emellan. Till följd av att 

Acne utnyttjar det utökade humankapitalet med internationellt erfarna medarbetare 

minimerar de osäkerheten gällande de internationella marknaderna. Språkliga och 

kulturella skillnader är något Madsen och Servais (1997) pekar på som faktorer som 

stör informationsflödet och därför ökar det psykiska avståndet. Genom att anställa 

personer med språkliga och erfarenhetsmässiga kunskaper relevanta för den aktuella 

marknaden överkommer Acne på så vis dessa aspekter av det psykiska avståndet. 

Max Schiller, medarbetare på Acne, hade tidigare bott i Frankrike och kunde flytande 

franska, varpå det psykiska avståndet till den franska marknaden minskade och 

marknadsvalet föll därför på Paris snarare än Milano som var alternativet.  

5.4 Nätverk  
	  
Då det psykiska avståndet till viss del är reducerat eller till och med eliminerat pekar 

Johanson och Vahlne (2009) istället på vikten av att figurera i ett relevant nätverk. 

Acne själva pekar på vikten av att synas på rätt ställen i rätt sammanhang, då de finns 

på varuhus som Colette och framträtt i tidningar som franska Vogue. På så sätt kan 

det konstateras att de lyckats ta sig in i relevanta nätverk för dem, då dessa forum är 

bland de högst ansedda inom den internationella modebranschen. Ett utanförskap från 

det relevanta nätverket anser Johanson och Vahlne (2009) är den mest kritiska 

punkten då de pekar på att det är genom nätverket som företag får kunskap om 
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marknaders hinder och möjligheter. Det kan dock tolkas som att Acne till viss del valt 

ett utanförskap då de undvikt formella nätverk så som Exportrådet, som svenska 

modeföretag vanligtvis använder sig av för att anskaffa sig kunskap, som tidigare 

nämnt. Vidare är de svenska modeföretagen duktiga på att utnyttja formella nätverk, 

vari andra modeföretag figurerar, för att utbyta kunskap med varandra om bland annat 

marknader, distributörer och potentiella hinder. Acne har istället valt att “gå sin egen 

väg” då de värdesätter kontroll och gärna gör saker själv. De har dock utnyttjat sina 

kunder, som enligt Johanson och Vahlne (2009) är en av delarna i ett företagets 

formella nätverk, för att samla kunskap inför etableringar. Flera gånger är det deras 

tidigare kunder som anställs inför utlandsetableringar, liksom förfarandet vid Oslo 

etableringen. Acne förstår även vikten av att nätverka och upprätthålla en dialog och 

kontakt med befintliga samt potentiella kunder, såsom Steven Alan och Barneys, 

vilket Forsgren och Kinch (1970), Johanson (1966) och Engwall (1998) lyfter fram 

som betydelsefullt för företags internationalisering. Vad gäller de informella 

nätverken, som Johanson och Vahlne (2009) även beskriver som viktiga för att erhålla 

kunskap, kan det urskiljas att Schiller utnyttjat dessa. Han pekar på vikten av att 

kunna “bolla idéer” med sina framgångsrika vänner som därför kan tänkas ha 

påverkat hans, och då i sin tur Acnes, beslutsfattande och därigenom 

internationaliseringsprocess.  

5.5 Kapital 
	  
Enligt Herzog (1988) är internationalisering en kostsam process varför det är av 

betydelse för företag som ska internationaliseras att ta in utomstående kapital. Detta är 

särskilt framträdande i modebranschen då många av företagen står inför en 

likviditetsutmaning. Acne har dock lyckats ta in utomstående kapital och därmed till 

viss del kringgått detta hinder. Portnoff belyser att det krävs affärsmässig kompetens 

för att lyckas ta in utomstående kapital, vilket även detta är ett centralt problem i 

modeföretagen som ofta sägs sakna affärsmässighet. Schiller anställdes just för sin 

affärsmässiga kompetens och hans främsta uppgift var att ta in utomstående kapital 

till företaget vilket han genom sin affärsmässighet lyckades med. Även om deras 

tydliga expansionsplan som de uppvisade för investerare var något utav en 

efterkonstruktion, är det faktum att Schiller såg vikten av en utarbetad affärsplan 

något som påvisar hans förmåga och förståelse för att driva affärer.  
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Vad gäller förmågan att ta in riskkapital i ett bolag menar Franke et al. (2006) att 

denna påverkas av huruvida riskkapitalisterna kan identifiera sig med företagets 

grundare, vilket leder till en psykologisk förståelse parterna emellan. Då både Schiller 

på Acne och Qviberg från riskkapitalbolaget Öresund gått på Handelshögskolan i 

Stockholm kan det konstateras att de haft liknande bakgrund vad gäller utbildning och 

därmed att det borde finnas en psykologisk förståelse dem emellan. Denna faktor 

menar Franke et al. (2006) bidrar till ett bättre samarbete och gör att riskkapitalister 

hellre investerar i företaget, vilket skulle kunna vara en av anledningarna till att 

Öresund gick in med riskkapital i Acne. Acne menar dock att de inte tagit vidare råd 

av Öresund i form av management eller immateriella resurser, vilket annars Fernhaber 

och McDougall-Covin (2009) och Herzog (1988) pekar på som ett av de 

betydelsefulla motiven bakom att ta in riskkapital. Detta visar på hur Acne 

genomgående i sin internationalisering försöker undvika för stor inblandning av 

externa parter och vill bibehålla så mycket kontroll som möjligt. Herzog (1988) pekar 

ändock på att riskkapital möjliggör det för entreprenörer att bibehålla kontrollen över 

sina företag varför riskkapital kan synas passande för Acne som värdesätter denna 

kontroll.   

 

Vid första anblicken kan det verka som att riskkapitalet haft större betydelse för 

Acnes internationalisering än vad som senare kan konstateras. Schiller menar att 

företaget redan var lönsamt då Öresund gick in med riskkapital och att detta kapital 

inte använts för utlandsetableringarna utan istället till återbetalningar av tidigare lån. 

Dock belyser han kapitalets betydelse i internationaliseringen liksom Herzog (1988) 

påvisar. Det faktum att de förhandlade till sig att endast betala tillbaka 30 procent till 

tidigare investerare vid det kritiska läget i början av 2000-talet möjliggjorde en nystart 

kapitalmässigt, vilket var väsentligt för att de skulle kunna fortsätta att driva 

verksamheten. Därefter har de lyckats få in utomstående kapital varpå de 

kontinuerligt haft en stark kapitalbas för finansiering av sin internationalisering.   

 

I figuren nedan presenteras de faktorer vi funnit betydande i Acnes 

internationaliseringsprocess. Här kan det utläsas att de genom sina erfarna 

medarbetare och deras egen etableringskedja erhåller både marknadskunskap och 

internationaliseringskunskap som är nödvändig för att kunna fatta beslut om val av 
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marknad. Vidare har det visat sig att tillfälligheter och magkänsla många gånger 

influerat Acnes beslutstagande gällande marknadsval, vilket vi funnit båda grundar 

sig i den erfarenhetsbaserade kunskapen. Slutligen har det visat sig att deras 

kapitalbas varit en bidragande faktor till deras gynnsamma internationalisering och vi 

har även funnit att förmågan för dem att anskaffa kapital grundas i deras kunskap.  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
Figur 6. Resultat av analys – egen konstruktion 
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6. Avslutande reflektion 
	  
I detta avsnitt behandlas de slutsatser vi dragit utifrån studien som syftar till att 

besvara frågan; Vilka faktorer i svenska modeföretags internationaliseringsprocess 

är av främst betydelse? Vidare presenteras studiens begränsningar och förslag på 

vidare forskning.  

6.1 Slutsatser  
	  
Syftet med denna studie är att öka förståelsen för de faktorer som är betydelsefulla i 

svenska modeföretags internationaliseringsprocesser. Genom vår studie kan vi 

konstatera att kunskap är något som genomsyrat hela Acnes 

internationaliseringsprocess och att de problem svenska modeföretag ofta möter 

grundar sig i en bristande kunskap. Genom att inneha eller erhålla både 

marknadskunskap och internationaliseringskunskap, som båda grundar sig i den 

erfarenhetsbaserade kunskapen, finns förutsättningar för en gynnsam 

internationalisering.  

 

Acne har erhållit både marknadskunskap och internationaliseringskunskap, vilket 

figur 6 illustrerar, genom sina erfarna medarbetare och genom att ta gradvisa steg in 

på nya marknader i enlighet med deras etableringskedja. Då Acne värdesätter kontroll 

sköter de det mesta själva i deras internationalisering, vilket inom branschen är 

tämligen unikt. Vi tror således att Acne erhåller mer erfarenhetsbaserad kunskap än 

många andra svenska modeföretag då de till större grad samarbetar med externa parter 

och därmed förlorar en del av denna kunskap till följd av ett minskat 

marknadsengagemang. Acnes erfarenhetsbaserade kunskap möjliggör även att 

tillfälligheter kan tas i akt och att de kan agera utefter magkänsla, vilket vi till stor del 

anser beror på att de har en affärsman med entreprenörsegenskaper i spetsen. Att 

Acne har en affärsman i ledningen är vidare något som är någorlunda unikt för 

svenska modeföretag då de flesta har en designer som driver företaget. Genom 

Schillers affärsmässiga kunskaper har han både kunnat ta in utomstående kapital och 

förvalta företagets ekonomi på ett gynnsamt sätt. Således kringgår Acne till viss del 

den likviditetsutmaning andra svenska modeföretag står inför. Deras stadiga 

kapitalbas är något som möjliggjort att de kunnat hålla hårt på deras kontroll 

genomgående i internationaliseringsprocessen.  
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Därför ser vi att Acnes tillgång till kunskap resulterar i en positiv spiral som främjar 

anskaffandet och förvaltningen av kapital, kontroll och därigenom ökat engagemang 

och kunskap. Vi har emellertid funnit det motsatta förhållandet för andra svenska 

modeföretag som resulterar i en negativ spiral. Vi har funnit att de har en bristande 

kunskap vilket försvårar erhållandet av kapital och för att kostnadseffektivisera 

förlorar de kontroll och därmed marknadsengagemang varför de erhåller mindre 

kunskap. Dessa två förhållanden mellan kunskap, kapital, kontroll och 

marknadsengagemang illustreras i vår sammanfattande modell nedan.  

 

Vår slutsats är att kunskap är den främsta och mest betydande faktorn för svenska 

modeföretags internationalisering. Därmed skulle en utökad kunskap inom de svenska 

modeföretagen bidra till en ännu mer internationellt framgångsrik bransch och kunna 

bidra till den svenska exporten än mer, varför kunskap är den främsta betydande 

faktorn i svenska modeföretags internationalisering.   

 
                Svenska modeföretag                                               Acne  

 
 
Figur 8. Sammanfattande modell över studiens resultat  

	  
 

 

 
 
  

Bristande 
kunskap 

Svag 
kapitalbas 

Minskad 
kontroll 

Minskat 
engagemang 

Minskad 
kunskap 

Bred kunskap  

Stark 
kapitalbas  

Ökad kontrol Ökat 
engagemang 

Ökad 
kunskap 



	   46	  

6.2 Studiens begränsningar och förslag på vidare 
forskning  
	  
Då avgränsningar gjorts angående Acnes varumärke, kollektion och marknadsföring 

är dessa intressanta att studera vidare och se hur de påverkat företagets 

internationalisering. Detta är även faktorer intressanta att studera för andra svenska 

modeföretag. De begränsningar denna studie främst innehar är dess generaliserbarhet, 

både till följd av valet av en kvalitativ studie med semi-strukturerade intervjuer samt 

det faktum att vi endast studerat ett företag. Vår ambition har emellertid inte varit att 

kunna generalisera resultaten till hela populationen, utan studien har gjorts i syfte att 

kunna bistå med vägledning i internationaliseringsprocessen för svenska modeföretag. 

Därför uppmuntrar vi till fortsatt forskning inom detta område för att kunna 

generalisera resultaten till en större population. Förslag på vidare forskning är att 

studera fler svenska modeföretag som påvisat gynnsamma utlandsetableringar och se 

om de visat på andra faktorer betydande i internationaliseringsprocessen.  
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8. Bilagor  
 

8.1 Intervjuguide 1  
 

 

1. Vad har du för professionell bakgrund? 

 

2. Finns det någon övergripande expansionsstrategi för Acne?  

3. Skulle du beskriva Acnes internationalisering som en långsam och gradvis process 

eller en snabbare mer aggressiv sådan? 

4. Skulle du säga att ni satsade internationellt direkt eller något som kom stegvis med 

tillväxten? 

5. Arbetar ni business to business eller med mellanhänder såsom pr/säljagent och 

distributör?  

6. Vilka faktorer finns bakom val av marknad vid butiksetablering?  

7. Vad är det för faktorer som ligger bakom etableringen av kontor utomlands?  
 

8. På vilket sätt förbereder ni er inför en utlandsetablering? 

9. Hur scannar ni av nya marknader och hur går det till rent praktiskt? 

10. Hur samlar ni kunskap om marknaderna för utlandsetablering?  

11. Är val av marknad slumpmässigt eller snarare systematiskt?  

12. Hur utvärderar ni en marknad inför en utlandsetablering, finns det några krav som 

ska uppfyllas?  

13. Vilka kompetenser har varit betydelsefulla för er internationalisering?  

14. Samarbetar ni med andra parter för att tillföra kompetens/kunskap till företaget?  

15. Vilka erfarenheter har ni fått genom etablering på nya marknader? Har de varit 

betydelsefulla i er fortsatta internationalisering?   

 

16. Har du kunnat använda dig av ditt personliga nätverk för Acnes räkning? 

 

17. Hur ser du på vikten av kapital i en internationaliseringsprocess? 

18. Hur ser du på riskkapitalets betydelse? Vad finns det för fördelar respektive 

nackdelar med att ta in utomstående kapital?  
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19. Vad var det för faktorer tror du som gjorde att investmentbolaget Öresund 

investerade i Acne?   

 

20. Vilka faktorer tror du har varit viktiga för er internationalisering? 

21. Hur ser er framtiden för Acne ut?  

 

 

8.2 Intervjuguide 2  
 

1. Hur ser din bakgrund ut? 

2. Vad har du för anknytning till den svenska modebranschen? 

 

3. Finns något mönster för svenska modeföretags internationaliseringsprocesser?   

4. Kan du se att de ofta börjar till samma typer av marknader? 

5. Skulle du beskriva processerna som gradvisa steg eller att de internationaliserar sig 

på en gång, med en global strategi från första början? 

6. Vad krävs för en lyckosam internationalisering? 

7. Hur viktigt är det för företag att ha kunskap om marknaden de ska expandera sig 

till? Hur går de till väga för att anskaffa sig det? 

 

8. Vad tror du om vikten av ett stort nätverk för ett företags grundare/ för ett företag i 

sig? 

 

9. Använder många modeföretag sig av riskkapital när de expanderar?  
 

10. Vad är det största “felet” företag gör när det internationaliserar sig?  

11. Vad finns det för hinder för svenska modeföretag när det gäller 

internationalisering? 

 

12. Vad tror du skiljer Acne från andra svenska modeföretag? Ser du någon skillnad i 

internationaliseringsprocesser? 

 

13. Hur ser den svenska modebranschens framtid ut? 

 
 


