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Vid sidan av de stora möjligheter tillväxtlandet Kina ger upphov till för utländska aktörer, 

tillkommer även särskilda svårigheter och utmaningar för företag som vill expandera till 

marknaden. Syftet med studien är att undersöka hur utmaningarna tar sig uttryck för svenska 

små och medelstora företag inom modeindustrin vid expansion till landet, och frågan som 

uppsatsen ämnar besvara är således vilka aspekter som utgör särskilda svårigheter för dessa 

företag på Kinas modemarknad. Studien antar en kvalitativ ansats och är av explorativ 

karaktär, där intervjuer med branschexperter och företag med praktisk erfarenhet av etablering 

på den kinesiska marknaden ligger till grund för det empiriska materialet. Resultatet av 

studien visar att den kinesiska marknaden har komplexa affärsmässiga karaktärsdrag som 

utgör svårigheter för svenska små och medelstora företag att bedriva verksamhet i landet. De 

slutsatser som kan dras är att bristande marknadsspecifik kunskap, begränsad kapacitet och 

oetablerade relationer är särskilda svårigheter som svenska små och medelstora företag inom 

modeindustrin ställs inför vid etablering i Kina.  
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– Vi ligger lågt i Kina […] Det är en total framtidsbubbla, och ett stort hål att kasta  

pengar i just nu. 

VD för ett litet svenskt modeföretag, 2013 
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Svensk modeindustri är på frammarsch. Under de senaste åren kan vi se en anmärkningsvärd 

ökning av den svenska modeexporten (Sveriges Generalkonsulat Shanghai, 2012; 

Utrikesdepartementet, 2012), som under 2010 nådde nya rekordnivåer (Larsson-Hultin, 

2011). I dagsläget är Europa den största försäljningsmarknaden, (Utrikesdepartementet, 2012) 

men sviterna efter finanskrisen 2008 gör att modeföretagen ser sig om efter nya köpstarka 

marknader för ytterligare försäljningsmöjligheter (Svengren Holm, 2013). Prognoser talar för 

att utvecklade ekonomier står inför minskade tillväxtmöjligheter de kommande åren, vilket 

gör att blickarna nu riktas mot andra marknader (The Economist, 2011). Tillväxtmarknaden 

Kina står i fokus som världens näst största och snabbast växande ekonomi, vilket skapar stora 

incitament för utländska direktinvesteringar (Wadhva, 2006; Business Sweden, 2012; 

Mårtensson, 2013). En kraftigt växande medelklass och ökad köpkraft i samband med den 

ekonomiska utvecklingen ger ett förändrat konsumentbeteende då levnadsstandarden 

förbättrats markant bland många grupper (Chan, 2011; Yu & Ramanathan, 2012; Zhu, 2013). 

Privat konsumtion handlar inte längre endast om att uppfylla basala behov, utan ger även 

utrymme för efterfrågan på produkter av högre kvalitet och mervärde (Yu & Ramanathan, 

2012) – de senaste åren har Kinas klädförsäljning ökat med omkring 20 procent per år 

(Utrikesdepartementet, 2012). 

 

År 2012 gick startskottet för handelsminister Ewa Björlings satsning för att främja och öka 

möjligheterna för svenska aktörer att etablera sig på den kinesiska modemarknaden. Målet 

med satsningen, som ingår i Dubbla Exporten, är att positionera svensk modedesign, öka 

andelen export samt marknadsföra bilden av Sverige på den kinesiska marknaden 

(Utrikesdepartementet, 2012; Utrikesdepartementet, 2013). Idag har H&M-koncernen 

etablerat 170 egna butiker i Kina och växer här snabbast av alla sina marknader (H&M, 

2013a; 2013b), samtidigt har flertalet andra svenska modeföretag visat intresse för en 
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potentiell expansion till tillväxtlandet (Sveriges Generalkonsulat Shanghai, 2012). Ett av 

dessa är Lindex som planerar att öppna 100 egna butiker i Kina de närmaste fyra åren, med 

start hösten 2014 (Lindex, 2013).  
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Vid sidan av de väldiga möjligheter Kina och övriga tillväxtländer skapar för utländska 

aktörer, tillkommer även svårigheter och utmaningar för de företag som vill expandera till 

dessa marknader. Affärsmiljöer i ständig förändring, stora kulturella skillnader samt 

komplexitet och dynamik är några faktorer som karaktäriserar landet, och vidare något 

företagen måste ta hänsyn till (Luo & Park, 2001; PwC, 2011). 

 

Tidigare studier visar på att utländska företag står inför särskilda svårigheter och utmaningar 

vid expansion och etablering på tillväxtmarknader (e.g. Cavusgil, 1997; Jansson 2007; 

Cavusgil, Ghauri & Akcal, 2013). Hoskisson, Eden, Lau och Wright (2000) och Jansson 

(2007) förklarar att osäkerhet och risk är högre i dessa länder, vilket således påverkar 

tillströmningen av utländska direktinvesteringar. Johanson och Vahlne (1977) förklarar 

skillnader mellan länder som ett “psykiskt avstånd” vad gäller affärsmässiga processer, språk, 

kultur och industriell utveckling – ett avstånd som kan skapa svårigheter på marknader som är 

olik hemmamarknaden. Statens betydande inverkan på marknaden i ett tillväxtland är vidare 

något som bidrar till att företag behöver tillämpa särskilda verksamhetsstrategier. Stor 

konkurrens och inhemska monopol med politiska band, är även vanligt förekommande 

(Cavusgil et al., 2013). Hoskisson et al., (2000) menar vidare att korruption och mutor är ett 

utbrett problem på tillväxtmarknader överlag, vilket ytterligare påverkar företagsklimatet. Till 

det kommer även stor politisk instabilitet, snabba förändringar och institutionella svårigheter. 

Att tillväxtmarknader också är särskilt relationsorienterade skapar fler problem och 

inträdeshinder för utländska företag då dessa ofta står utan långvariga relationer, och ibland 

även utan plats i ett viktigt nätverk på den nya marknaden (Jansson, 2007; Khanna & Yafeh, 

2007).  

 

De kostnader och risker som finns förknippade med utländska företags expansion till en ny 

marknad är av särskild betydelse för mindre företag med jämförelsevis begränsade resurser 

(Tillväxtverket, 2012). Den största mängden genomförda studier som behandlar 
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tillväxtmarknader har undersökt stora multinationella företags expansion till dessa marknader 

samt deras inträdes- och företagsstrategier vid en expansion. Mycket få studier är inriktade på 

små och medelstora företag inom en enskild bransch. Vilka svårigheter mindre företag ställs 

inför, samt vad som skapar utmaningar för dessa aktörer i expansionssammanhang är därav av 

intresse att undersöka. I och med regeringens satsning för att främja svenskt mode i Kina samt 

marknadsföra bilden av Sverige på den kinesiska marknaden, är det både aktuellt och 

intressant att undersöka vilka svårigheter och utmaningar svenska små och medelstora 

modeföretag ställs inför vid en expansion till Kina. 

 

Ämnets aktualitet och delvis konfidentiella karaktär gör det svårt att få access till svenska 

modeaktörer som vill dela med sig av sina erfarenheter gällande expansion till Kina. Nyligen 

realiserade expansioner eller satsningar som genomförs i skrivande stund, är enligt tillfrågade 

företag för tidiga att öppet diskutera. Att en expansion till Kina troligtvis även berör delar av 

företagens expansionsstrategier kan likaså medföra försiktighet inför att medverka i studien. 

De företag som ingår i studien har båda erfarit svårigheter som den kinesiska marknaden för 

med sig, och tagit beslut om att avveckla hela eller delar av sin verksamhet i Kina. 

 

Att det i nuläget finns så pass få svenska modeaktörer med försäljningsverksamhet i Kina 

(Svengren Holm, 2013; Turner, 2013) gör det intressant att undersöka vad detta beror på, 

vilka potentiella svårigheter svenska modeföretag med begränsade resurser ställs inför på 

denna marknad. Begränsad kapacitet och resurser är något som länge diskuterats skapar 

svårigheter för små och medelstora aktörer. Vilka utmaningar dessa aktörer möter på en 

specifik marknad som Kina, samt inom en särskild industri som mode, har dock ännu inte i 

lika stor utsträckning berörts. 

 

Det ökade intresset för Kina och svenska modeföretags expansion till den kinesiska 

marknaden där svenskt mode fortfarande är i sin begynnelsefas, skapar ett intresse att 

undersöka vilka särskilda svårigheter och utmaningar, institutionella som affärskulturella, 

som blir påtagliga för modeföretag vid expansion och etablering i tillväxtlandet Kina. 

 

Vår frågeställning är således: Vilka särskilda svårigheter och utmaningar möter svenska små 

och medelstora företag inom modeindustrin idag vid expansion och etablering på 

tillväxtmarknaden Kina?  
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Mot bakgrund av erkända svårigheter vid expansion till tillväxtmarknader (Cavusgil, 1997; 

Hoskisson et al., 2000; Jansson, 2007), är studiens syfte att undersöka hur utmaningarna tar 

sig uttryck för svenska små och medelstora företag inom modeindustrin vid expansion till 

Kina, utifrån två svenska företags egna och exportfrämjande organs erfarenheter i Kina. 
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Studien är avgränsad till att behandla affärsmässiga svårigheter och utmaningar som svenska 

modeföretag påträffar vid expansion och etablering på tillväxtmarknaden Kina. 

Undersökningen är vidare av kvalitativ karaktär som endast berör svårigheter som ett litet och 

ett medelstort svenskt modeföretag erfarit under etablering i landet.  Då studien syftar till att 

undersöka de svårigheter och utmaningar som är förknippade med komplexiteten av att 

etablera sig på en tillväxtmarknad, kommer studien behandla Kina men utesluta Hong Kong, 

Macao samt Taiwan (Republiken Kina) på grund av deras specialadministrativa, utvecklade 

och/eller självstyrande karaktär. Tyngdpunkten ligger följaktligen på östra Kina och Shanghai 

som verkar som industriellt och finansiellt centrum, där medvetenheten gällande mode och 

livsstil är som mest påtaglig (Cui & Liu, 2000). Studien fokuserar på svårigheter och 

utmaningar vid etablering på tillväxtmarknader och Kina ur ett teoretiskt perspektiv, och 

undersöker vilka svårigheter och utmaningar som har en betydande roll för utfallet av en 

expansionssatsning i Kina utifrån kriteriet att vara svensk, mindre aktör inom modeindustrin. 

Utifrån detta har studien inte för avsikt att behandla inträdeshinder i termer av 

handelsbarriärer, ej generalisera några resultat och inte heller kritisera eller ge förslag på hur 

företagen hade kunnat agera annorlunda för att överkomma svårigheterna.   

 

67D!E,3F:3,+,:)!!
 

I följande kapitel presenteras tidigare vetenskaplig forskning inom internationell handel och 

tillväxtländer, Kina som tillväxtland och vidare fem utvalda kategorier av svårigheter och 

utmaningar som utgör den teoretiska grunden för studien, vilken förklaras i en analysmodell. 

Därefter följer ett metodavsnitt som redogör för och motiverar valet av forskningsdesign, 



 9 

tillvägagångssätt, operationalisering samt diskuterar styrkor och svagheter. Studiens 

empiriska resultat redovisas sedan, för att vidare analyseras tillsammans med det teoretiska 

underlaget. Därefter presenteras studiens slutsatser följt av ett avsnitt fri reflektion. Slutligen 

ges förslag på fortsatt och framtida forskning tillsammans med studiens bidrag.  
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Teoriavsnittet inleds med en genomgång av tidigare forskning i ämnet internationellt 

företagande och tillväxtmarknader, som följs av en redogörelse av svårigheter och 

utmaningar som identifierats i samband med expansion till dessa marknader. Därefter 

presenteras fem utvalda underkategorier av affärsmässiga svårigheter och utmaningar som 

kommer att verka som teoretiskt ramverk och ligga till grund för den empiriska studien. 

Kategorierna berör svårigheterna och utmaningarna i stort, samt med inriktning mot den 

kinesiska marknaden. 
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Tidigare forskning har länge studerat internationell handel mellan världens utvecklade länder 

och regioner, så kallade mogna marknader (Cavusgil et al., 2013). Länder i pågående 

övergångsfas mellan utvecklingsland och mogen marknad, tillväxtländer, vilka kännetecknas 

av expansiv ekonomisk tillväxt, industrialisering och större liberaliseringsgrad, förväntas stå i 

centrum för ökade utländska investeringar den närmaste framtiden (UNCTAD, 2010; 

Cavusgil et al., 2013). I och med denna utveckling fokuserar en stor del av forskningsområdet 

internationellt företagande idag på de möjligheter och utmaningar som uppkommer i samband 

med tillväxtländernas påbörjade etablering på världsmarknaden (e.g. Hoskisson et al., 2000; 

Jansson, 2007; Yu & Ramanathan, 2012; Cavusgil et al., 2013). Liberalisering av en ekonomi 

öppnar gränserna och ger upphov till nya intressenter som önskar etablera sig på marknaden. 

Den snabba ekonomiska tillväxten som karaktäriserar en tillväxtmarknad, anses vidare vara 

det huvudsakliga incitamentet för utländska direktinvesteringar till dessa länder, vilka sker i 

allt snabbare takt (Jansson, 2007; Chang & Xu, 2008; Cavusgil et al., 2013). 
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Forskning inom området för tillväxtmarknader och etablering av utländska företag på den 

kinesiska marknaden är i dagsläget mycket omfattande, dock behandlar studierna till störst del 

multinationella företags (MNF:s) expansion, där företagen härstammar från ett varierat antal 

länder med fokus på USA, Japan och delar av Europa (Tse, Pan & Au, 1997; Luo & Park, 

2001; Chen, 2004). Vidare är inträdesstrategier för etablering på den kinesiska marknaden 

ofta föremål för forskning (Tse et al., 1997; Meyer, Estrin, Bhaumik & Peng, 2009). Även 

studier som behandlar företagsstrategier i syfte att hantera Kinas komplexa och heterogena 

marknad (Cui & Liu, 2000; Chen, 2004) är vanligt förekommande. Svårigheter och 

utmaningar med expansion till tillväxtländer tas upp i ett stort antal studier, (e.g. Luo, 1997; 

Prater, Swafford & Yellepeddi, 2009; Schmidt, Mansson & Dolles, 2013) även om dessa inte 

alltid står i fokus för slutgiltig diskussion. Då majoriteten av tidigare studier haft fokus på 

större företag och de strategier dessa använder vid inträde och etablering, finns ett behov av 

att undersöka mindre aktörer; små och medelstora företag och de utmaningar dessa möter vid 

expansion till en tillväxtmarknad.  
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Förteckningen över vilka länder som betecknas som tillväxtländer kan skilja sig då olika 

institut använder sig av skiftande indikatorer och mättekniker. Därtill förrättas nya listor 

årligen på grund av ständiga förändringar i världsekonomin, vilket resulterar i att det inte 

finns något definitivt register över världens tillväxtländer. Folkrepubliken Kina är ett av de 

länder som benämns som tillväxtland av ett stort antal institut, exempelvis FTSE, Goldman 

Sachs och Grant Thornton (Cavusgil et al., 2013). År 1978 introducerades landets första 

ekonomiska reformpaket med sikte på successiv liberalisering av ekonomin, vilket öppnade 

de tidigare stängda gränserna och har gjort Kina till den snabbast växande ekonomin i världen 

under de senaste 30 åren (Chang & Xu, 2008; Mårtensson, 2013). Reformen innebar en 

omstrukturering av många statligt ägda företag som innehaft monopolställning på den 

kinesiska marknaden, vilka nu omvandlades till aktiebolag eller privatiserade företag. Som 

följd av liberaliseringen ökade även inflödet av utländska direktinvesteringar till landet 

(Chang & Xu, 2008).  
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Några av de utmaningar internationella företag ställs inför i expansion till ett tillväxtland 

berör den affärsmiljö som råder på den nya marknaden (Jansson, 2007; Yu & Ramanathan, 

2012). Kinas nationella kultur karaktäriseras av en hierarkisk och maskulin 

samhällsuppbyggnad (Chan, 2011) samt ett långsiktigt orienterat perspektiv (Hofstede, 1994). 

Skillnader i företagsklimat och affärsmiljö i förhållande till hemmamarknader ställer krav på 

företagen att ta hänsyn till den institutionella miljön i val och anpassning av sina strategi 

(Jansson, 2007; Yu & Ramanathan, 2012). Graden av anpassning till den institutionella 

miljön påverkar vidare en organisations chans till överlevnad, varför företag rättar sig efter 

miljöns påtryckningar och efterliknar varandra för att också betraktas som legitima (Meyer & 

Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983). För att hantera den konkurrenskraftiga miljön som 

råder i Kina behöver utländska distributörer en särskild flexibilitet och rörlighet. 

Utmaningarna som den kinesiska affärskulturen ger, kräver med andra ord särskilt utformade 

strategier, ett anpassningsbart förhållningssätt samt ett flexibelt rörelsemönster (Yu & 

Ramanathan, 2012).  

 

På den kinesiska marknaden har reformer lett till ökad makt för både lokala och utländska 

företag. Dock kvarstår den jurisdiktion samt reglering på statlig, regions samt kommunal nivå 

som speglar olika grad av centraliserad kontroll (Chang & Xu, 2008). En omfattande statlig 

inblandning gör att företag på marknaden blir mer anpassade till regeringens prioriteringar, 

något som kan gynna lokala företag i form av finansiellt stöd, subventioner och tillgång till 

insatsvaror (Child & Yuan, 1996; Peng, Wang & Jiang, 2008). Som följd av ett stort 

institutionellt avstånd mellan tillväxtekonomier och utvecklade ekonomier, där regler samt 

omfattande institutionella förändringar karaktäriserar den föregående, uppkommer svårigheter 

som utländska företag måste hantera i samband med expansion till dessa marknader (Khanna 

& Palepu, 2010; Xiao et al., 2013).  

 

Korruption är vidare en institutionell företeelse och ett utbrett problem i alla delar av världen 

oavsett grad av utveckling. Dock är tillväxtländer som befinner sig i processen mot att övergå 

till marknadsekonomi genom ekonomiska reformer och skapande av nya politiska 
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institutioner, särskilt utsatta (Världsbanken, 2000). I Kina har den politiska reformen inte 

hållit jämna steg med den ekonomiska utvecklingen, och korruptionen i landet kan många 

gånger sammankopplas till omständigheter inom statliga myndigheter och regeringen (Dong 

& Torgler, 2013). År 2013 rankas Kina som ett korrupt land inom offentlig sektor enligt the 

Corruption Perceptions Index, och hamnar på plats 80 av 177 länder som innefattas i indexet. 

I jämförelse återfinns Sverige på en tredjeplats, och uppfattas i hög grad vara befriat från 

korruption inom offentlig sektor (Transparency International, 2013). För utländska investerare 

kan möjligheten att övervinna hinder och svårigheter vid etablering på en ny marknad 

underlättas genom att nyttja korruption, men långsiktiga kostnader kan bli mycket stora och få 

betydande negativa konsekvenser för både företagen själva och samhället i stort  (Doh et al., 

2003).  

 

!"#"!%720*)((+0.% 
%
I samband med tillväxtmarknaders kraftiga tillväxt och större integrering i världsekonomin 

ökar intresset för utländska investeringar i dessa länder (Jansson, 2007). Porter (1979) 

beskriver graden av konkurrens inom en viss bransch med hjälp av fem faktorer, varav alla i 

olika utsträckning påverkar företag och deras agerande på en ny marknad. Redan befintliga 

konkurrenter, förhandlingsstyrka hos konsumenter såväl som leverantörer, samt nya aktörer är 

merparten av dessa. Att i strategiska val visa medvetenhet om konkurrenskrafterna gör företag 

mindre mottagliga för anfall, och detta ger en starkare position på den nya marknaden (Porter, 

1979). Dock har ojämn konkurrens samt svårigheter som följer av att vara främling på en ny 

marknad, visats vara till nackdel för utländska företag i förhållande till inhemska aktörer 

(Eriksson, Johanson, Majkgård & Sharma, 1997; Chang & Xu, 2008). Termen Liability of 

Foreignness beskriver de adderade kostnader utländska aktörer åtar sig vid inträdet på en ny 

marknad. Kostnaderna härstammar från faktorer som främmande miljö, språk samt 

diskriminerande attityder hos myndigheter och leverantörer (Hymer, 1976; Zaheer, 1995; 

Chen, Griffith & Hu, 2006). Johanson & Vahlne (2009) menar att ju större psykiskt avstånd 

det är mellan hemmamarknaden och den nya marknaden, desto större blir Liability of 

Foreignness. 

 

I samband med att Kina öppnade upp sina gränser 1978 skedde en strukturell förändring vad 

gäller konkurrens inom detaljhandelsindustrin. De statliga aktörerna som tidigare dominerat 
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marknaden lämnade nu plats för nya privata ägare, och industrin har sedan dess kommit att 

präglas av allt större konkurrens (Zhuang, Herndon Jr & Zhou, 2003). En snabbväxande 

medelklass till följd av stigande löner samt ett ökat intresse för dyrare varor och modekläder, 

är ytterligare en orsak till den hårda konkurrens som i dagsläget kan identifieras i 

detaljhandeln (Cui & Liu 2001; Yu & Ramanathan 2012). Förutom att vara den största 

tillväxtmarknaden i världen (Chang & Xu, 2008), är Kina även det land som årligen mottar 

näst flest utländska direktinvesteringar efter USA (UNCTAD, 2013). Konkurrensen mellan 

utländska företag och inhemska aktörer hårdnar, vilket också är fallet bland både utländska 

respektive lokala aktörer (Chang & Xu, 2008). 

 
!"#"#%7-8-3/'+'%
 

Ett företags tillgång på resurser kan vara avgörande för utfallet av expansionssatsningar till 

nya utländska marknader. Stora och multinationella aktörer med god tillgång på resurser har 

lättare att överkomma inträdesbarriärer, medan det kan vara en betydande utmaning för små 

och medelstora företag som har mer begränsade medel (Acs, Morck, Shaver & Yeung, 1997; 

Knight, 2001). Utländska direktinvesteringar upptar en större andel av de totala tillgångarna 

hos små och medelstora företag än för stora företag som har större resurser (Buckley, 1989). 

Avsaknad av marknadsinflytande och kapacitet innebär vidare en stor risk för små och 

medelstora företags satsningar utomlands, och konsekvenserna vid ett ogynnsamt resultat kan 

således bli betydande för det mindre företaget. Stora och resursrika aktörer har därmed både 

bättre utgångsläge och chans till överlevnad på den nya marknaden (Buckley, 1989; Knight, 

2001; Chang & Xu, 2008). Utöver detta anses expansion till tillväxtmarknader vara särskilt 

förenat med ökad risk och osäkerhet. I relation till mogna marknader är företagsklimatet mer 

föränderligt, komplext och turbulent (Jansson, 2007). 

 

Tillgången på ekonomiska resurser anses i synnerhet vara en av de största utmaningarna små 

och medelstora företag står inför vid expansion utomlands (Buckley, 1989; Camisón & Villar-

López, 2010). Till det kommer även immateriella resurser, så som företagsledningens 

kapacitet att ta väl övervägda, strategiska beslut. Givet de risker som utländska 

direktinvesteringar för med sig bör ledningen tillgodogöra sig mesta möjliga information om 

marknaden för att stärka de beslut som tas. Emellertid kan brist på immateriella tillgångar, i 

termer av tid och mänskliga resurser, bidra till att snabba och inte tillräckligt genomtänkta 
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avvägningar görs, vilket i ett senare skede kan leda till negativa utfall (Buckely, 1989). De 

erfarenheter företagen tillgodosett sig på mogna marknader, är vidare inte användbara i 

samma utsträckning på tillväxtmarknader. De institutionella skillnader som råder på 

tillväxtmarknader, exempelvis i Asien, skapar större osäkerhet, och bristande kunskap 

gällande de resurser som krävs för utländsk etablering är således närvarande och försvårar ett 

gynnsamt inträde (Jansson, 2007; Petersen, Pedersen & Lyles, 2008; Hilmersson & Jansson, 

2012). 
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Den kunskap som krävs på utländska marknader förvärvas främst genom att befinna sig i det 

land och på den marknad ett företag väljer att expandera till, och till skillnad från nationell 

verksamhet finns ingen grundläggande erfarenhet att utgå ifrån (Johanson & Vahlne, 1977). 

Avlägsna marknader med stora skillnader och ett längre psykiskt avstånd leder därför till 

svårigheter att utnyttja erfarenhetsbaserad kunskap som erhållits från hemmamarknaden och 

närliggande länder med kort psykiskt avstånd (Carlson, 1975). Generell internationell 

kunskap är allmän kunskap som kan överföras mellan olika länder, medan marknadsspecifik 

kunskap omfattar en viss marknad och dess särskilda karaktärsdrag, och båda behövs för att 

etablera sig och prestera på en marknad (Johanson & Vahlne, 1977). Brist på erfarenhet och 

kunskap om den specifika marknad ett företag har för avsikt att expandera till bidrar till en 

högre grad osäkerhet (Johanson & Vahlne, 1977; Carlsson, Nordegren & Sjöholm, 2005) och 

risken ökar ju större skillnader och längre psykiskt avstånd som kan identifieras mellan 

företagets ursprung och den nya marknaden (Buckley, 1989).  

 

Den kinesiska affärsmiljön skiljer sig från västerländska förhållanden vilket gör att tidigare 

erfarenhet från andra närliggande regioner i Asien, så som Hong Kong och Singapore med 

liknande marknader och industrier, kan påverka för ett gynnsamt utfall vid etablering i Kina. I 

tillägg till erfarenhet från närliggande regioner har även generell internationell erfarenhet 

betydelse för hur väl företaget presterar (Carlsson et al., 2005). Erfarenhet är samtidigt ingen 

garanti för tillfredsställande expansion och etablering på nya marknader (Camisón & Villar-

López, 2010), vilket även är gällande för omfattande marknadsundersökningar med avsikt att 

erhålla marknadsspecifik information på förhand (Knight, 2001). Sämre resultat av en 

expansionssatsning har dock ofta sitt ursprung i otillräcklig kunskap, som i slutändan kan bli 
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mer kostsamt än att analysera marknaden före ett inträde, vars analys kan avslöja särskilda 

konsumentbehov. Med tanke på kostnadsaspekten blir detta således särskilt gällande för 

resursbegränsade små och medelstora företag (Knight, 2001). Utfallet av 

expansionssatsningar på helt nya marknader är vidare beroende av hur väl övervägda 

strategierna är, och företagets immateriella tillgångar (Camisón & Villar-López, 2010). 

Erfarenhetsburen kunskap från en viss marknad kan betraktas som en värdefull mänsklig 

resurs, (Johanson & Vahlne, 1977) och det kan krävas en längre närvaro på en marknad med 

långt psykiskt avstånd för att lyckas erhålla den marknadsspecifika kunskap och erfarenhet 

som behövs när (och om) erfarenhet från liknande etableringar saknas (Carlsson et al., 2005).  
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Dagens affärsmiljö kan beskrivas som ett nätverk av relationer där ett företags utanförskap 

skapar stor osäkerhet i samband med expansion till en ny marknad (Johanson & Vahlne, 

2009). Ett företag som inte är en del av ett nätverk på den nya marknaden lider enligt 

Johanson och Vahlne (2009) av Liability of Outsidership, vilket Vahlne, Schweizer och 

Johanson (2012) vidare anser ligger bakom osäkerheten på marknaden då företagsledningar 

inte besitter tillräcklig kunskap om de lokala nätverk som existerar.  Företaget benämns i och 

med detta som en “outsider”, vilket bidrar till stora svårigheter gällande utveckling av 

affärsverksamheten (Johansson & Vahlne, 2009). I jämförelse med mogna marknader, anses 

relationer vara extra viktiga på tillväxtmarknader, där affärsmiljön är mer relationsorienterad 

och affärsrelationer många gånger börjar som en social relation (Björkman & Kock, 1995; 

Jansson, 2007). Familjeföretag och företagsstrukturer som bygger på familjeband eller 

långsiktiga relationer är vanligt förekommande, något som kan skapa inträdeshinder för 

utländska företag. Vidare ger inhemska företags förbindelser till regeringen företräde i många 

tillväxtländer eftersom regeringens inblandning i marknaden ofta är betydande (Khanna & 

Yafeh, 2007). På den kinesiska marknaden råder den sociala normen guanxi, en personlig 

koppling mellan individer, där samtliga parter är bundna av ett psykologiskt kontrakt för att 

upprätthålla en långsiktig relation, lojalitet och skyldighet samt ömsesidigt engagemang 

(Chen & Chen, 2004). Samarbeten och utbyte av tjänster inom guanxi-nätverk skapar 

möjligheter för företag att konkurrera med andra aktörer på marknaden med hjälp av erhållen 

information och tillgång till limiterade resurser (Park & Luo, 2001; Björkman & Kock, 1995).  
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Studiens analysmodell (Figur 1) redogör för de fem affärsmässiga svårighetsaspekterna; 

strukturella skillnader och institutionella avstånd, konkurrens, kapacitet, kunskap och 

erfarenhet samt relationer och nätverk som fungerar som teoretiskt ramverk. Aspekterna 

behandlar generella svårigheter vid expansion och etablering på tillväxtmarknader, med 

inriktning på tillväxtmarknaden Kina. Vidare studeras hur svårigheterna tar sig uttryck vid 

svenska små och medelstora företags expansion och etablering på Kinas modemarknad.  

 

 

 
 
Figur 1: Analysmodell  
 
 
 
 
 
 



 17 

=7D!",22C(F),)-!#B!+/:5,!
 

Efter omfattande genomgång av tidigare forskning på området tillväxtmarknader och de 

svårigheter och utmaningar dessa marknader kan innebära för utländska företag, har de fem 

för studien mest relevanta och essentiella delarna valts ut, vilka utgör den teoretiska 

referensram som ligger till grund för den empiriska studien, samt analys av det empiriska 

resultatet. Valet av de fem svårighetsaspekterna är baserat på studiens frågeställning, och vad 

som ansetts vara relevant och intressant ur ett svenskt perspektiv med fokus på små och 

medelstora modeföretag som expanderar till Kina. Flertalet svårigheter betraktas som 

gemensamma för samtliga tillväxtmarknader, men då alla länder likt världen i stort, har egna 

karaktärsdrag som kan påverka graden av svårigheter, har vi valt ut aspekter som berör 

tillväxtmarknaden Kina. En marknadsanpassad teori ger en djupare och mer ingående 

förklaring kring de svårigheter och utmaningar som uppstår på denna marknad. De 

svårigheter som görs gällande vid tidpunkten för studien kan vidare komma att förändras i 

takt med att världen utvecklas. Studiens omfattning om fem aspekter kan vidare inte redogöra 

för alla de svårigheter små och medelstora företag kommer att möta på den kinesiska 

marknaden, något som kan ses som en teoretisk begränsning. De fem aspekterna fokuserar på 

affärsmässiga svårigheter, och studien behandlar därmed inte huruvida hinder som 

exempelvis inträdesbarriärer påverkar och utgör utmaningar för små och medelstora företag. 

Vi har därför inte för avsikt att fastställa att de särskilda svårigheter som identifieras enskilt är 

de största och direkt avgörande för en etablering i Kina, då ytterligare aspekter som studien 

inte behandlar kan ha mycket stor betydelse. Valt teoretiskt ramverk är avgränsat för att 

lämpligast behandla studiens frågeställning.  
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Då studiens syfte är att undersöka ett dagsaktuellt ämne - svenska modeföretags expansion till 

Kina - har en explorativ forskningsdesign valts, som enligt Saunders, Lewis och Thornhill 

(2012) ger möjlighet till en fördjupad förståelse, vilket i denna studie syftar till att få en 

djupgående förståelse för berörda svårigheter.  



 18 

 

En kvalitativ studie bestående av djupintervjuer med två svenska modeföretag, representanter 

för Utrikesdepartementet och Business Sweden, samt en mailintervju med en representant för 

Business Sweden i Shanghai, Kina, har ägt rum. En kvalitativ ansats av undersökande 

karaktär möjliggör en djupdykning inom det aktuella ämnet som på grund av sin komplexitet 

samt delvis konfidentiella karaktär kräver ett anpassningsbart förhållningssätt. Studien ger ett 

detaljerat bidrag om hur två svenska modeföretag med nuvarande eller tidigare 

försäljningsverksamhet i Kina agerat på den kinesiska marknaden. Vidare tillför 

representanter från Utrikesdepartementet och Business Sweden särskild expertkompetens och 

erfarenhet rörande tillståndet på den kinesiska marknaden och de svårigheter svenska 

modeföretag möter i sin etablering där.  

 

>7=!",22BC-#-1)-33C++!
 

#"!"$%>(5-,%
 
Företagen som studerats är ett litet respektive medelstort svenskt modeföretag som verkar på 

internationella marknader. I definitionen har vi utgått från Europeiska Kommissionens (2013) 

beskrivning av små och medelstora företag, där ett litet företag karaktäriseras av 10 till 49 

anställda och ett medelstort av 50 till 249 anställda. Studiens företag har cirka 10 respektive 

cirka 130 anställda. 

 

Företagen har valts ut med anledning av deras erfarenheter från den kinesiska marknaden, 

samt beslut att avveckla hela eller delar av sin försäljningsverksamhet i Kina. 

Intervjupersonerna på de två företagen är grundare och VD respektive tillföreträdande VD 

och internationell försäljningschef, vilka med anledning av sin ställning har god kännedom 

om deras företags agerande. Hädanefter kommer informanterna från företagen betecknas “VD 

Företag A” och “VD Företag B” för att förenkla för läsaren. Vi är medvetna om att endast en 

intervjuperson på varje företag inte är heltäckande och att ett större urval hade givit studien ett 

bredare fundament att bygga vidare på. Dock besitter informanterna stor expertis inom 

frågans område gällande etableringssvårigheter i Kina, vilket gör dem till en stor 

kunskapskälla. Utifrån frågeställningens delvis konfidentiella karaktär var det vidare mycket 

svårt att få access till informanter som hade tillstånd att uttala sig i ämnet som berör strategier, 
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vilket vi var försäkrade om att verkställande direktör på respektive företag hade. Då det är 

kritiskt att rätt person svarar på frågorna (Saunders et al., 2012), anser vi att dessa personer 

med god insyn i affärsmässiga och strategiska beslut rörande företagens agerande i Kina, har 

bidragit till värdefull och riktig information. Tillsammans med studiens övriga informanter 

med expertkompetens inom området etablering i Kina, utgör urvalet ett relevant underlag för 

att studera fenomenet och frågeställningen som ges.  

 

En telefonintervju genomfördes med Ulrica Risso (Promoter av Sverigebilden utomlands och 

svensk handel med särskild inriktning på svenskt mode och design) på Utrikesdepartementet. 

Rissos insyn i regeringens satsning Dubbla Exporten samt svensk modeexport har bidragit till 

en förståelse ur ett rikstäckande perspektiv. Katarina Daniels (Business Developer Creative 

Industries) och Sofie Nilsson (Business Unit Representative Shanghai) på Business Sweden, 

har bistått oss med information genom personlig intervju samt mailintervju om hur de arbetar 

för att främja svensk modeexport i allmänhet, och i synnerhet mot tillväxtmarknaden Kina. 

Nilssons position i Shanghai skapar förståelse för och ger insyn direkt kopplad till den 

kinesiska modemarknaden, något som bidrar till värdefull och relevant information. Vi är 

vidare medvetna om att endast en intervju med Utrikesdepartementet och två med Business 

Sweden inte är heltäckande. Dock innehar även dessa informanter, i likhet med företagens 

urval, stor expertis inom området för frågan och utgör därför goda kunskapskällor med vilka 

vi kan studera det fenomen som frågan berör. 

 

Företagens erfarenheter i Kina bidrar med hur svårigheterna i praktiken kan visa sig, och 

Business Sweden med mycket god kännedom om den kinesiska modemarknaden och 

exportfrämjande insatser gällande mode, samt vad som krävs av företag vid expansion 

utomlands. En av informanterna från Business Sweden befinner sig vidare på plats i Kina 

(Shanghai) vilket är mycket värdefullt och möjliggör ett tillgodogörande av dagsaktuell 

information gällande Kinas modemarknad. Utrikesdepartementets medverkan ger insikt i 

regeringens satsningar för främjandet av svenskt mode i världen och Kina, vilket är en viktig 

del i studien då vi undersöker etableringssvårigheter i Kina, och hur dessa tar sig uttryck för 

små och medelstora företag. Med detta underlag anser vi att fenomenet, de svårigheter som 

särskilt kan urskiljas vid etablering i Kina, kan studeras med underlag från fem experter inom 

frågeställningens område.  
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Tabell 1: Studiens intervjupersoner 
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En personlig intervju, tre telefonintervjuer samt en mailintervju har genomförts i syfte att 

samla in primärdata i studien. Den personliga intervjun och samtliga telefonintervjuer är av 

semistrukturell karaktär där intervjuguider legat till grund för samtalen samtidigt som 

informanterna själva fått utveckla sina resonemang vidare. Semistrukturella intervjuer blir 

fördelaktiga i vår explorativa undersökning eftersom studien kräver ett anpassningsbart och 

flexibelt förhållningssätt. I enlighet med Saunders et al. (2012) blir de medverkandes bidrag 

vägledande för senare skeden av undersökningen. Intervjuguiderna skickades ut på förhand 

till samtliga intervjupersoner för att på så vis skapa en större förståelse för studiens syfte, samt 

ge dem en chans att sätta sig in i ämnet ordentligt. Att skicka frågor i förväg kan påverka 

svaren på olika sätt, bland annat finns en risk att svaren förlorar sin spontana karaktär samt att 

intervjupersonen förbereder svar som gynnar sin uppdragsgivare snarare än att ge en rättvis 

bild. Dock kan i förhand delgivna frågor även bidra till mer informativa och djupgående svar 

(Saunders et al., 2012), något vi tror är viktigt i denna studie med tanke på några av frågornas 

komplexitet.  
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Samtliga frågor är formulerade utifrån ett gemensamt bakomliggande syfte; att erhålla 

information kring svårigheter och utmaningar som svenska små och medelstora modeföretag 

möter i en expansion till Kina. Frågorna är i grunden desamma men tillägg och/eller olika 

formuleringar förekommer beroende på vilka kompetensområden informanterna besitter samt 

om de tillfrågade representerar ett företag, en organisation eller ett organ. I enlighet med 

Saunders et al. (2012) tilläts även ordningsföljden på frågorna under intervjuerna att variera 

beroende på den riktning konversationen tog. Vald teori och undersökning av sekundärdata i 

form av rapporter är det som utgör grunden för de intervjufrågor som ställts. Samtliga 

intervjuguider har testats i en pilotstudie med två personer, den ena med lång erfarenhet inom 

universitetsväsendet och den andra med grundläggande akademisk utbildning, i syfte att 

säkerställa frågornas tydlighet och mottagarens perception. 

 

Den personliga intervjun samt telefonintervjuerna spelades in och transkriberades för att 

undvika bortfall av information vilket Saunders et al. (2012) menar ökar risken för 

feltolkningar. Vidare genomfördes mailintervjun under ett par veckors tid där informanten 

fick möjlighet att besvara frågorna i sin egen takt, i syfte att erhålla genomtänkta och väl 

övervägda svar. Med utgångspunkt i valt teoretiskt ramverk valdes sedan väsentliga delar av 

samtliga intervjuer ut för vidare analys.  
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Studien antar en kvalitativ ansats då tillgången på svenska modeaktörer med 

försäljningsverksamhet i Kina för närvarande är liten, och åtkomsten till företag som är villiga 

att medverka dessutom är starkt begränsad. Studiens forskningsfråga behandlar ett delvis 

konfidentiellt ämne och berör dagsaktuell verksamhet hos svenska modeaktörer, något som 

gör studien komplex. De medverkande modeföretagen med erfarenheter av den kinesiska 

marknaden har som följd av detta blivit tilldelade anonymitet, vilket kan medföra minskad 

reliabilitet. Samtidigt menar Saunders et al. (2012) att det kan vara fördelaktigt att behandla 

studier som berör känsliga ämnen med kvalitativ metod, då det av informanter kan upplevas 

opassande att delge konfidentiell information via en kvantitativ metod som ett frågeformulär. 

Det kan vidare vara svårt att säkerställa att personer med rätt kompetens besvarar enkäten, 

vilket leder till förlorad kontroll och minskad validitet (Saunders et al., 2012).  
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Den kvalitativa studiens storlek på två företag innebär att urvalet är för litet för att kunna 

appliceras på hela populationen svenska modeföretag med försäljningsverksamhet i Kina.  Ett 

litet urval leder enligt Saunders et al. (2012) till att inga generaliseringar kan göras, vilket 

således är fallet i denna studie. En kvantitativ ansats med ett större urval hade kunnat bidra till 

att göra undersökningen generaliserbar, samtidigt som numeriska mättekniker ökar 

reliabiliteten och möjlighet till replikation. I detta fall är dock en kvalitativ studie att föredra 

då vi studerar och belyser ett angeläget ämne med få tillgängliga aktörer, och gör en 

djupdykning i orsaker till svårigheter som små och medelstora företag möter på den kinesiska 

marknaden. Ett mindre urval tillåter oss också att samla in mer detaljerad data och med större 

noggrannhet utforma de frågor som ställs i undersökningen (Saunders et al., 2012). 

 

Informanterna på de två modeföretagen i studien är båda högsta beslutsfattare och innehar 

kompetens rörande företagens verksamhet i Kina. Deras position tillåter dem att med insikt 

uttala sig i ämnet. Relevant position är något Saunders et al. (2012) menar ökar en studies 

validitet. Vi är medvetna om att ett större antal intervjupersoner inom respektive företag 

skulle öka validiteten ytterligare och minska risken för vinklad information, då Saunders et al. 

(2012) förklarar att en enskild informant kan ge en partisk och fördelaktig bild av sig själv 

eller sin uppdragsgivare.  

 

Vidare besitter informanterna från Utrikesdepartementet och Business Sweden särskild 

kompetens inom området för svenska företags utlandsexpansion, och finns på plats både i 

Sverige och i Kina (Business Sweden). Aktuella satsningar gällande modeföretags 

utlandsetablering samt ett dagligt arbete med liknande frågor gör våra kontaktpersoner på 

Utrikesdepartementet och Business Sweden relevanta för vår studie, i syfte att erhålla en 

nyanserad bild av fenomenet. 

 

>7>!LF/5#+,:)#2,3/5,)-!!
 

Valt teoretiskt ramverk har legat till grund för utformningen av vår intervjuguide och de 

frågor som ställts till studiens intervjupersoner. Teorin behandlar svårigheter och utmaningar 

utländska aktörer möter vid expansion till en ny marknad, i synnerhet till tillväxtmarknaden 

Kina. Att som svensk modeaktör expandera till Kina står i centrum för studien och frågorna 

som ställts har som syfte att skapa en så omfattande bild som möjligt av de svårigheter som 
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finns. Erfarenheter från två svenska modeaktörer samt kunskap och erfarenhet från 

branschkunniga har bidragit till detta. I utformningen av frågorna har hänsyn tagits till de 

olika perspektiv intervjupersonerna ger samt att studien är av explorativ karaktär, även om 

samtliga frågor grundar sig i vald teori och fyller samma syfte. För att skapa en så omfattande 

bild som möjligt behandlar frågorna flera teman. 

 

Teman i de två modeföretagens intervjuer var följande: (1) Kina som marknad, (2) Företaget i 

Kina samt (3) Kinaetablering. Inom det första temat (1) ställdes frågor om den kinesiska 

marknaden: varför företagen valt att etablera sig i Kina, hur närvaron av svenska modeföretag 

ser ut på marknaden, samt varför de valt att avveckla hela eller delar av sin verksamhet. 

Under nästa tema (2) berörde frågorna inledningsvis anpassningar, tillvägagångssätt, 

konkurrenter, samt nätverk och relationer.  Därefter ställdes frågor om svårigheter med 

expansionen, vilket ledde in samtalet än mer på de utmaningar företaget upplevt vid sin 

etablering på den kinesiska marknaden. Det tredje temat (3) fokuserade på vad svenska 

mindre modeföretag behöver vid en Kinaetablering samt vad företag bör tänka på vid en 

sådan expansion. Tillägg och kommentarer användes i slutet av intervjun för att få fram 

ytterligare information som ej tidigare berörts tillräckligt djupt. 

 

I intervjuer med Business Sweden samt Utrikesdepartementet var syftet att erhålla en mer 

övergripande bild av svensk modeverksamhet i Kina, och ta del av deras erfarenheter av 

svenska modeföretags expansion till landet med fokus på de svårigheter och utmaningar 

företag möter i sin expansion. Frågeteman utformades utifrån intervjupersonernas främsta 

kompetensområden, med utgångspunkt i vald teori. I intervjun med Utrikesdepartementet 

ställdes frågor om regeringens program Dubbla Exporten och vad den innebär för svenska 

modeföretag som vill etablera sig i Kina. Även frågor om hur svenska modeföretag står sig på 

världsmarknaden i dagsläget, och vilka Utrikesdepartementet uppfattar vara de största 

svårigheterna med en expansion till Kina lade grunden för intervjun.  

 

Intervjuer som genomfördes med Business Sweden i Sverige respektive Shanghai, gav oss 

möjlighet att betrakta företeelsen ur två olika perspektiv. Frågorna var likartade och 

behandlade Business Swedens arbete med att främja svenska modeföretags utlandsexpansion, 

och svårigheter att som svenskt modeföretag expandera till tillväxtlandet Kina. Vi förklarade 

att studien behandlar svårigheter för små och medelstora svenska modeföretag, i syfte att 

erhålla svar som är gällande för denna definition, då Business Sweden främjar all export 
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oberoende av företagsstorlek, svårigheter således kan skilja sig. Intervjun med Business 

Sweden i Shanghai fokuserade främst på hur de på plats arbetar för att främja svenska 

modeföretag, samt vilka svårigheter företagen ställs inför i sin expansionsprocess, medan 

intervjun med Business Sweden i Sverige inriktades på frågor om främjande av svenska 

modeföretags expansion generellt, med fokus på tillväxtmarknader.  

 

>7@!'+?5%:5!:$0!3B#-0/+/5!
 
I studien har ett flertal olika intervjumetoder använts, något som dels avgjorts av geografiska 

förutsättningar men även begränsad tillgång på tid hos våra informanter. Intervjuformer som 

personliga möten, telefonintervjuer samt mailkontakt är av olika karaktär och bidrar således 

med en diversifierad datainsamling till studien. Styrkorna i att genomföra en intervju under ett 

personligt möte är bland annat att det bidrar till rik information, mycket på grund av det 

förtroende som byggs upp mellan intervjuare och informant. Samtalet öppnar även för 

möjligheten att föra djupa diskussioner och ställa följdfrågor. Att bygga förtroende är något 

som varit av stor vikt i vår studie då vi berör ett ämne som kan uppfattas som känsligt. 

Spontana resonemang kan fördjupas, detaljer redogöras för och sammantaget ger det 

personliga intervjutillfället en chans för informanten att sätta sig in i ämnet ordentligt 

(Saunders et al., 2012). Nackdelar med personliga intervjuer är att informanten kan påverkas 

av intervjuaren enligt intervjuareffekten, vilket kan skapa snedvridna svar. Uttryck, klädsel, 

plats för mötet samt det intryck intervjupersonen får av personen som intervjuar påverkar 

utgången av intervjun (Saunders et al., 2012). Vi inledde kontakten med Daniels via mail och 

telefon och togs sedan emot för ett möte på Business Swedens huvudkontor i Stockholm. 

Under mötet fick vi ta del av ett fördjupat resonemang kring svensk modeexport samt Daniels 

egna uppfattningar och tankar i ämnet. 

 

Telefonintervjuer som genomförts har i samtliga fall inletts med en mailkontakt. Detta för att 

tydligt förklara syftet med vår uppsats och informanternas bidrag - vad vi önskar få ut av 

intervjun. Möjligheten att genomföra telefonintervjuer istället för personliga möten har ökat 

våra chanser att få access, något som är av stor vikt i vår studie. Att inte ha personlig kontakt 

minskar dock möjligheten att ta del av hela intervjupersonens respons, med icke-verbal 

respons inkluderad. Under intervjuerna spelades samtalen in och transkriberades i efterhand. 
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Nilsson på plats i Shanghai bidrog med svar på frågor via mail, en intervjuform som 

underlättade det geografiska avståndet och olika tidzoner. Att få svar på frågor i skrift är även 

tidseffektivt för oss då materialet inte behöver transkriberas. Mailintervju, där informanten 

själv får bestämma i vilken mån, samt hur snabbt denne svarar på frågorna, kan dock innebära 

en viss risk samtidigt som en längre svarsperiod skapar möjligheter för mer övervägda och 

genomtänka svar. Vidare ställs stora krav på oss skribenter att formulera tydliga och 

lättförståeliga frågor. Ett mindre engagemang från informantens sida på grund av avsaknad av 

tillit mellan intervjuare och informant, kan också påverka kvaliteten av gensvaren samtidigt 

som ett resonemang av mer spontan karaktär uteblir. Intervjupersonens resonemang grundar 

sig endast i den text som skickats då sociala signaler uteblir vid en mailintervju (Saunders et 

al., 2012). Emellertid har vi fått tillåtelse att återkomma med följdfrågor samt förtydligande 

av svar, något som möjliggjort en fördjupning av svaren.  

 
@7!'+<8,/)3!5/3<2+#+!
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Företag A är ett litet modeföretag med ca 10 anställda och Företag B ett medelstort 

modeföretag med ca 130 anställda. Företag A har vid tiden för studien ett flertal butiker i 

Sverige och är aktiva på två marknader i Europa, samtidigt som de fortsatt har en “shop-in-

shop” i Shanghai. Företaget hade tidigare ytterligare en butik i samma stad, vilken nyligen 

avvecklades efter ett års verksamhet. Företag B har butiker i Sverige och på ett flertal 

marknader runt om i Europa, samt USA och Kanada. Företaget hade tidigare två butiker på 

den kinesiska marknaden, men tog nyligen beslutet att avveckla hela sin verksamhet i landet, 

ett år efter inträdet.  

 
@7=!I,)/3,3%#!(#5%)#8/)!
 

De båda företagen menar att kännedomen om svenska modevarumärken på den kinesiska 

marknaden idag är mycket begränsad. Det är fortfarande få konsumenter som vet att H&M är 

svenskt. Modemärken som inte har sitt ursprung i Asien definieras vanligen som europeiska 
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eller västerländska, men är ofta inte specificerade på lands- eller regionsnivå (Företag B). 

Denna uppfattning delas även av Daniels samt Nilsson på Business Sweden som menar att det 

endast är ett fåtal som känner till det stora modeföretagets ursprungsland. Dock menar 

Daniels att om vi väntar i ytterligare 5 år kommer förhoppningsvis högprofilierade 

modevarumärken i Sverige att hinna växa och bli mer internationellt kända, även i Kina. Hon 

förklarar att marknadsföring kring varumärket måste gå hand i hand med att finnas tillgänglig 

i landet för att konsumenterna också ska få kännedom om att företaget finns. Nilsson förklarar 

att svenska modeföretags närvaro i Kina fortfarande är i sin uppstartsfas då endast ett 

begränsat antal aktörer har försäljning i landet. Detta även om det idag växer fram mer 

individualistiska och modemedvetna individer i Kina som reser utomlands och blir 

inspirerade av att köpa svenska modemärken. Shanghai och Peking nämner hon vara de städer 

där kännedomen om svenska modevarumärken är som störst, mycket på grund av 

modetidningars rapportering om ”det svenska modeundret” samt svensk eller skandinavisk 

design. Shanghai, menar Företag A är den mest internationella staden i Kina, då Shanghai i 

större utsträckning har internationella referenser än andra städer.  

 

– Hos den lilla klicken som är intresserade, beresta, pålästa och bryr sig, så är det positivt 

med svenska modemärken – men resten, 99,9 % av befolkning tror jag inte vet att H&M är 

svenskt. 

  VD, Företag A 

 

Samtliga informanter i studien är överens om att konkurrensen bland modeföretag i Kina idag 

är mycket hård. Både asiatiska koncept och utländska märken från hela världen försöker ta sig 

in på marknaden på en och samma gång. Enligt VD för Företag A är de allra flesta koncept 

från Asien, Europa och USA redan på plats i Kina och konkurrerar om de bästa butikslägena. 

Svårigheter samt höga kostnader med att ha butik och bedriva traditionell detaljhandel i landet 

menar Nilsson ökar nödvändigheten att hitta alternativa lösningar, och i större utsträckning 

använda sig av exempelvis sociala medier och e-handel. Ett stort problem i Kina, framförallt 

för svenska modevarumärken, menar VD för Företag A, är bristen på “multibrand-butiker” då 

det ofta är via dessa mindre designers har möjlighet att komma ut med sina produkter och 

bygga sitt varumärke. Att det mestadels är “monobrand-butiker” som finns på den kinesiska 

marknaden betyder att företag måste öppna egna butiker eller jobba hårt för att ta sig in på 

varuhus och få sin egen yta där. Att det inte finns “multibrand-butiker” i Kina på samma sätt 
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som i Sverige, tror Daniels kan göra etableringsprocessen för företagen både längre och mer 

kostsam. 

 

– Det är extremt många utländska brands som försöker ta sig in på marknaden och 

konkurrensen är stenhård. 

Sofie Nilsson, Business Sweden Shanghai 

 
@7>!I:(F2/H#!I,)#!
 

Även om flera av informanterna nämner Kina som en gigantisk potentiell marknad som 

intresserar många företag, menar de samtidigt att den ur vissa aspekter inte är helt mogen. 

Enligt VD för Företag A är inte de kinesiska konsumenterna redo för alla de utländska 

koncept som nu träder in på marknaden, och de kan knappt skilja på vad som är vad. VD för 

Företag B menade också att marknaden inte är ”där” än, då konsumenterna inte var redo för 

deras varukoncept, något som var en bidragande faktor till deras avveckling. Även svårigheter 

på grund av enorm administration och juridik menar VD:n bidrar till att Kinas marknad är 

“krånglig”. Daniels förklarar vidare att Kinas komplexa marknad kommer kräva mer internt 

kunskapsbyggande från deras sida, samt en omfattande kartläggning av hur det fungerar 

gällande agentnät och försäljningskanaler. Risso menar att en så gigantisk marknad som Kina 

egentligen inte är för alla, företag måste ha stor kapacitet och ändå blir det en tuff utmaning. 

Svårigheter med att garantera hela värdekedjan skapar också problem då många svenska 

företag är inriktade på mer hållbar produktion, vilket kan göra att flertalet företag kommer 

återvända till Europa där hållbarheten kan garanteras på ett helt annat sätt. VD för Företag A 

berättar hur de stötte på problem när de i försök att få ner varupriserna sökte nya 

produktionsmöjligheter i Kina. Eftersom deras nisch är att sälja kläder av högsta kvalitet 

använder de material som är både ekologiska och fairtrade, något som tyvärr inte var möjligt i 

Kina. 

 

– Det är nog många som vill dit, men det är nog väldigt, väldigt få som ser hur de ska komma 

dit. 

VD, Företag B 
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Nilsson beskriver Kina som en mycket svår marknad, främst eftersom landet är stort som en 

hel kontinent och att konsumenternas efterfrågan därmed skiljer sig enormt mycket från 

exempelvis östkusten och de större städerna så som Peking och Shanghai. Höga kostnader för 

att ha butiker kräver också att företag som vill etablera sig har väl uttänkta strategier. Att veta 

hur man vill positionera sig samt om företaget skall inrikta sig på en storstad eller föra 

försäljning inåt landet, menar hon är mycket viktigt att ha klart för sig innan expansionen. 

 

– Kina är en svår marknad – det är det första ett svenskt brand måste greppa. 

 

Sofie Nilsson, Business Sweden Shanghai 

 

Både Daniels och VD för Företag B menar att den affärskultur som råder i Kina är mycket 

annorlunda från den som svenska modeaktörer är vana vid på andra marknader. Som 

utländskt företag måste man anpassa sig efter kinesisk kultur, något Företag B menar att de 

gjorde i diskussions och förhandlingssituationer. Eftersom mycket handlar om att bygga på 

lång sikt, är det viktigt att inte tappa ansiktet i diskussioner och att möta de personer som 

företaget förhandlar med på ett bra sätt (VD Företag B). VD:n menar vidare att skandinaviska 

bolag har fördel i detta, jämfört mot exempelvis amerikanska företag då vi har en tendens att 

vara mer anspråkslösa i vårt förhållningssätt, något VD:n tror passar den kinesiska kulturen. 

Kulturella skillnader och missuppfattningar om hur företagsrepresentanter uppfattas menar 

Daniels är bland den största svårigheten och risken med att expandera till en marknad där 

olikheterna är påtagliga. 

 

– Ett ”ja” behöver inte betyda ett ”ja” som vi tycker, det kan vara: ”ja, om jag känner för 

det” eller ”ja men kanske, om det här uppfylls”. 

Katarina Daniels, Business Sweden 

 

Många asiatiska koncept är enligt VD för Företag A starka i Kina, mycket för att de har lättare 

med kulturen och att deras marknad ligger på ett geografiskt kortare avstånd. VD för Företag 

B berättar att det idag finns många kinesiska varumärken som bygger upp en image om att 

vara  europeiska, exempelvis genom att profilera sig som italienska aktörer. De skandinaviska 

företag som blivit väldigt starka i Kina har enligt VD för Företag A gått in tidigt, satsat hårt 

och varit på plats i många år, samtidigt som de innehaft en massiv budget. 
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Att förstå vad de kinesiska konsumenterna efterfrågar är också något företag behöver ta 

hänsyn till vid expansion. VD för Företag B menar att konsumenter i Kina haft ett tidigt fokus 

på lyx men att medelklassen i och med deras ökade inkomst idag lägger större fokus på 

”affordable luxury-produkter”, men att det fortsatt är viktigt att varumärket är synligt när 

konsumenterna köper dyrare produkter. Nilsson förklarar att det finns många rika 

konsumenter i Kina idag, men att många av dessa är nyrika och osäkra på sin smak, vilket 

leder till att många väljer ”säkra lyxmärken” istället för att våga andra märken. 

 

Om man frågar branschen, menar Risso att Kina inte är ett av de länder som svenska 

modevarumärken vill gå till idag. Det är inte ens med på topp fem. Norden, Tyskland, 

Storbritannien, Frankrike och USA (New York) är det som gäller, och det är också där 

konsumenterna som skulle köpa svenskt mode finns. Vidare förklarar hon att tillväxt ses som 

ett sekundärt mål hos många modevarumärken idag, och att det främst handlar om att bygga 

upp ett varumärke och erhålla viss status i branschen; att synas i modemetropolerna Paris, 

London och New York är det som spelar roll i den egna rankingen. Enligt Risso är det främst 

stora aktörer som fortsatt är intresserade av en expansion till Kina, medan små och medelstora 

företag inte visar lika stort intresse.  

 

Närvaro av korruption på den komplexa marknaden påverkar också möjligheten för svenska 

företag att etablera sig i Kina. Försök till mutor, exempelvis gällande butikslägen är enligt de 

båda Företagen vanligt förekommande, något VD för Företag B också menar gör Kina till en 

annorlunda marknad att agera på. Daniels förklarar att den kinesiska marknaden ur denna 

synpunkt inte är helt mogen än, och att företag definitivt inte har något att vinna på att 

använda korruption som medel. Hon menar att Kina har en otrolig potential, men att landet 

fortfarande styrs som en diktatur, något som visar att det krävs strukturella förändringar innan 

marknaden kan få ett ordentligt uppsving. 

  

@7@!I,)#/+#;2/5,)-!
  

Att ha en partner i Kina är ett viktigt och användbart sätt att förvärva kunskap om marknaden 

enligt båda Företagen, samt Daniels och Nilsson. Framför allt blir detta gällande om du som 

företag har mindre kapacitet och finansiella muskler som gör att du inte har kraft att gå in i 

Kina på egen hand (Daniels). Det kan vidare vara mycket svårt och/men nyckfullt att hitta rätt 
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partner som kan marknaden (Nilsson), och företagen måste själva kartlägga marknaden för att 

finna just rätt partner. Marknadskunskap är vidare avgörande för de företag som väljer att gå 

in på marknaden på egen hand, medan en samarbetspartner kan bistå med sådan information 

(Daniels). VD för Företag B förklarar att det är en jättefördel att ha en partner som besitter 

kunskap om marknaden som företaget saknar, samtidigt som att de anser att det är viktigt att 

själva marknadsundersöka och ta reda på så mycket fakta som möjligt om det segment 

företaget har för avsikt att arbeta i. Nilsson förklarar vidare att det är svårt att på förhand veta 

hur marknaden kommer att se ut:   

 

– Det är svårt att sia om vad som ska slå eller inte. En del har tur eller lyckas få någon bra 

ambassadör (kanske en koreansk känd såpaskådis) som bär deras kläder och blir plötsligt 

väldigt kända. 

Sofie Nilsson, Business Sweden Shanghai 

 

Hon menar dock att viss anpassning till Kina är en nödvändighet, och att hon mycket sällan 

har sett märken lyckas som inte anpassat sig till landet: 

 

Det går inte att bara göra det “det svenska sättet” eller ”det amerikanska sättet” bara för att 

det funkar där. 

Sofie Nilsson, Business Sweden Shanghai 

 

VD för Företag A förklarar att det är svårt att hamna på rätt prisnivå på den kinesiska 

marknaden och beskriver att de konsumenter som tittar på prislappen inte köper deras 

produkter, varför de skulle behöva anpassa sig mycket för just Kina. Företag B anpassade sina 

varor till viss del och då avseende storlek. VD för Företag B beskriver den kinesiska 

marknaden som bubblande och expansiv, och företagets Kinaetablering byggde på ett 

samarbete med en partner för att lansera varumärket i landet. De tog således chansen när 

erbjudandet kom, och det var följaktligen inte från början företagets strategi att etablera sig 

där just då, utan partnern var intresserad och ville gå in. VD för Företag B menar att det 

kändes naturligt att satsa eftersom partnern hade kunskapen om produkter och marknaden. I 

slutändan ansåg företaget dock att partnern inte hade den kunskap de tyckte att de borde haft, 

vilket vidare var en av anledningarna till att företaget valde att avveckla sin verksamhet i 

Kina. 
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Nätverk och relationer är enligt VD för Företag B viktigt att bygga och jobba med i Kina, 

betydligt viktigare än i Europa. Företag A hade en partner på plats i Kina som både hade ett 

brett affärsmässigt och personligt kontaktnät i landet, och VD:n uppfattar det vara väldigt 

svårt för företag att etablera sig på marknaden om de inte har några kontakter eller tidigare 

erfarenheter från landet. Kontakter kan dessutom vara avgörande för att få tillgång till vissa 

butikslägen, med tanke på att marknaden ur denna aspekt är korrupt. 

 

I förhållande till mindre aktörer har stora bolag större finansiella muskler och kapacitet, vilket 

ger dem andra förutsättningar att lyckas på nya marknader (Daniels; Nilsson). Risso förklarar 

att man behöver vara en ganska stor aktör för att kunna svara upp mot de förväntningar just 

Kina har, och att ”marknaden kanske inte är något för de absolut minsta, eller knappt de 

medelstora”. Daniels förklarar att många företag som vill sköta sina affärer och verksamhet i 

Kina på egen hand samlar kraft och resurser, och tar god tid på sig för att sedan satsa. Risso 

tydliggör också att etableringar tar tid. Stora aktörer med finansiella muskler kan gå in själva, 

och genom att äga sina egna butiker utan partner får de total kontroll över verksamheten 

(Nilsson). VD för Företag A säger att det krävs en massiv budget för att få något inflytande på 

den kinesiska marknaden överhuvudtaget, och förklarar att mycket kapital är vad som krävs 

för att ha möjligheten att öppna egna butiker. Finansiella resurser ger vidare att företag kan 

lansera ett stort antal butiker och marknadsföra sig, en möjlighet som således är mer 

begränsad för mindre och okända aktörer (Nilsson). Det är vidare ett relativt vanligt problem 

att företag missbedömer vilka resurser som faktiskt krävs vid utlandsetablering. Stora bolag 

med tidigare erfarenheter från många marknader vet också vilka risker som kommer med en 

nyetablering då de byggt upp intern kunskap, vilket ligger till deras fördel (Daniels). Företag 

A ligger lågt i Kina och anser att det är alltför överhettat och krävs för mycket “muskler”. De 

anser sig ha god kunskap om marknaden, som VD delvis tillgodogjort sig sedan 1999, och 

menar också att företaget har fått en plats, men att ”Kina är en total framtidsbubbla och ett 

stort hål att kasta pengar i just nu”. Den fristående butiken i Shanghai avvecklades för ett 

halvår sedan, och idag har företaget endast en shop-in-shop i landet. 

 

– Vi har varit där, ställt ut på mässor […] men jag vet inte. […] Som liten designer i Sverige 

hade jag inte haft så bråttom att ta mig till Kina egentligen. 

VD Företag A 
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Idag satsar modeföretagen främst på Europa, med England och Tyskland i spetsen, men de 

båda tydliggör att de kommer att finnas i Kina i framtiden. VD för Företag B säger slutligen 

att rätt produkt, kapital och ”reason for being” är tre faktorer man anser krävs vid etablering 

på den kinesiska modemarknaden.  

 

D7!A)#2?3!
 

 

Enligt teorin behöver ett företag både marknadsspecifik kunskap, som främst erhålls på plats i 

landet, samt generell internationell kunskap för att etablera sig och prestera på en ny marknad 

(Johanson & Vahlne, 1977; Carlsson et al., 2005). Det har framkommit i studien att den 

kunskap företag erhåller från andra marknader, inte är till vidare hjälp vid expansion och 

etablering i Kina. På grund av Kinas komplexa och annorlunda marknad, blir det därför extra 

viktigt och avgörande att företagen besitter den marknadsspecifika kunskap som krävs för att 

agera där. Om mindre svenska företag likt de medverkande i studien, saknar denna, ställs de 

inför stora svårigheter att etablera sig på marknaden. Som följd av att kunskap om den nya 

marknaden främst erhålls på plats, samtidigt som att det krävs lång närvaro på en marknad 

olik hemmamarknaden (Johanson & Vahlne, 1977; Carlsson et al., 2005), ställs små och 

medelstora företag inför särskilda utmaningar. Ett praktiskt exempel från studien är företagen 

som endast verkade på marknaden under en begränsad period. Limiterade resurser och 

kapacitet försvårar möjligheten att hålla sig kvar på marknaden tillräckligt länge för att också 

erhålla den kunskap och erfarenhet som behövs.  Det är vidare vanligt att företag 

missbedömer vilka enorma resurser en utlandsetablering kräver. Förhastade 

expansionssatsningar och oförmåga att vara kvar på marknaden en längre tid kan enligt 

studien således resultera i att företag inte erhåller den kunskap som marknaden kräver vilket 

leder till ogynnsamma utfall. Även om företag har generell internationell erfarenhet, visas 

denna kunskap vara otillräcklig och sånär som oanvändbar i Kina, om de i tillägg inte har 

erfarenhet och kunskap från närliggande regioner till landet. Att tillväxtmarknader i allmänhet 

är förenade med ytterligare risker i jämförelse med mogna marknader (Jansson, 2007), gör det 

vidare än mer viktigt för nya aktörer att erhålla marknadsspecifik kunskap och erfarenhet vid 

etablering på en sådan marknad.  
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Den enorma, och allt mer intensiva konkurrens som råder bland både utländska och inhemska 

modeaktörer på den kinesiska marknaden, utgör enligt studiens resultat stora utmaningar för 

små och medelstora svenska företag. Stor rivalitet om dyra butikslägen och nackdelar som 

kommer av att inte tillhöra ett nätverk, tillsammans med den kraftigt ökade konkurrensen från 

utländska varumärken, är tydliga utmaningar som gör sig gällande på modemarknaden, och då 

särskilt för små och medelstora företag. Kapacitetsbegränsningar som följer av att vara en 

mindre aktör (Acs et al., 1997; Knight, 2001) påverkar således i hur hög grad företagen kan 

vara konkurrenskraftiga. Enligt teorin kan medvetna strategiska val gällande 

konkurrenskrafter leda till en starkare position på marknaden och därmed göra konkurrensen 

mindre påtaglig (Porter, 1979). Emellertid visar studien att små och medelstora svenska 

företag har ett dåligt utgångsläge i Kina, då de inte har möjlighet att påverka den 

konkurrenssituation som råder. Brist på relationer och nätverk, vilka inhemska aktörer 

fördelaktigt tar del av, ger att svenska företag inte har samma möjlighet att etablera sig i Kina. 

Relationsaspekten beskrivs i studien som avgörande vid etablering på den kinesiska 

marknaden, och vidare mycket viktigare där än i Europa. Företag utan plats i ett nätverk, och 

vars ledning har otillräcklig kännedom gällande de nätverk som existerar, betraktas som 

“outsiders”, vilket i enlighet med teorin bidrar till stora svårigheter att ta en plats på den 

kinesiska marknaden (Johanson & Vahlne, 2009; Vahlne et al., 2012). I studien framkommer 

det också att en företagspartner kan bidra med kunskap och tillgång till nätverk, men att 

partnern inte alltid besitter relevant kunskap och/eller det nätverk som krävs, vilket gör det 

viktigt att noggrant utreda den partner som bäst passar företaget. Studien visar vidare att 

svenska företag på grund av Liability of Foreignness exponeras för större utmaningar i 

förhållande till inhemska kinesiska företag. Kinesiska myndigheter har dessutom en tendens 

att gynna lokala aktörer (Child & Yuan, 1996; Peng et al., 2008), något som blir påtagligt i 

samband med de höga kostnader och svårigheter som kommer av att bedriva traditionell 

detaljhandel i landet. Att det även förekommer asiatiska företag som ger sken av att vara 

europeiska, tillsammans med fördelen att vara lokal aktör, resulterar i än större utmaningar för 

svenska små och medelstora aktörer att etablera sig i Kina.  

 

Teoretiska resonemang förklarar att en anpassning till den institutionella miljön på den nya 

marknaden, där företag verkar för att erhålla legitimitet, påverkar chansen för överlevnad 

(Meyer & Rowan, 1977; DiMaggio & Powell, 1983). Studien belyser att en etablering i Kina 

tar lång tid, och förklarar att framgångsrika etableringar där utländska företag erhållit goda 

resultat, beror av att de samlat på sig de stora resurser som krävs, satsat kraftigt och varit på 
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plats i många år. Små och medelstora företag kan i motsats till de större aktörerna ha svårt att 

vänta ut tiden på plats i Kina som följd av mer begränsade resurser. Brist på finansiella 

tillgångar limiterar också möjligheten att gå in stort och följaktligen erhålla 

marknadsinflytande och ta en plats på marknaden. Vidare ser Kinas modemarknads struktur 

annorlunda ut än vad svenska företag är vana vid hemma och många andra marknader. Det 

framkommer i studien att det inte finns så kallade “multibrand-butiker”, vilket försvårar 

etablering av mindre svenska modeaktörer då denna strategi ofta är synonym med mindre 

företag som vill etablera sig utan egna butiker. Denna strukturella skillnad kan således bidra 

till att företag står inför en längre och mer kostsam etableringsprocess. 

 

Studien visar på vikten av att kunna hantera och förhålla sig till den kinesiska affärskulturen i 

enlighet med Jansson (2007) och Yu och Ramanathans (2012) resonemang, då den är mycket 

annorlunda i jämförelse med vad företag utan tidigare erfarenhet från Kina är vana vid. Att 

förhålla sig till den lokala affärsmiljön belyses vara svårt, men även som en förhållandevis 

hanterbar utmaning för svenska företag, då de kan dra nytta av sitt anspråkslösa 

förhållningssätt. En anpassning till den institutionella miljön vad gäller den korruption som 

enligt Dong och Torgler (2013) och Transparency International (2013) råder i Kina, är 

däremot enligt studien en stor institutionell utmaning som dessutom är svår att påverka. För 

mindre aktörer med begränsade resurser blir korruptionen särskilt påtaglig då den försvårar 

för företagen att etablera sig på bra butikslägen. Företag som inte köper sig en plats riskerar 

således att få ett sämre utgångsläge på marknaden. Vidare visar studien att svenska företag 

inte vill gå med på att använda sig av sådana metoder. Mindre och okända företag utan vidare 

marknadsinflytande i Kina blir i och med stor konkurrens troligtvis mer exponerande för 

korruption än stora aktörer, vilka istället kan ta hjälp av status och kapacitet för att konkurrera 

om de bästa butikslägena. Mindre svenska modeaktörer som önskar etablera sig på den 

kinesiska marknaden riskerar således att möta korruption redan tidigt i etableringsfasen, vilket 

kan göra det svårt att ta sig in på marknaden överhuvudtaget. Vidare förklarar studien att 

Kinas struktur ur detta perspektiv ännu inte är mogen då närvaro av korruption påverkar 

utländska aktörers förmåga att bedriva verksamhet.  

 

Att analysera den kinesiska marknaden i termer av konsumentefterfrågan på förhand, kan 

enligt teorin förhindra att oväntade kostnader uppkommer i samband med en eventuell 

anpassning av produkter (Knight, 2001). Det framkommer i studien att varumärkens 

anpassningar till konsumenters preferenser på den kinesiska marknaden är nödvändig för att 
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ha möjlighet att erhålla gynnsamma resultat, men att det kan vara en svårighet då Kinas 

struktur vad gäller produktion och miljöanpassning kan skilja sig från svenska företags 

preferenser. Studien visar att det är svårt för företag att arbeta med hållbar produktion och 

kontrollera värdekedjan i Kina, då landet inte erbjuder samma produktionsförutsättningar och 

försäkran som kan återfinnas i exempelvis Europa. Att anpassa sitt varumärke efter den 

kinesiska marknadens betalningsvilja och samtidigt behålla företagets värderingar i form av 

hållbar produktion blir således en svårlöst ekvation för svenska företag som inriktat sig på 

hållbar produktion.  

 

Sammantaget är alla de berörda svårigheter och utmaningar som svenska små och medelstora 

modeföretag ställs inför på den kinesiska marknaden, betydelsefulla för deras expansion- och 

etableringsmöjligheter i landet, även om vissa är särskilt signifikanta.  

 
M7!E,3%<33,:)!
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Vilka särskilda svårigheter och utmaningar möter svenska små och medelstora företag inom 

modeindustrin idag vid expansion och etablering på tillväxtmarknaden Kina? 

 

Studien visar att små och medelstora företag idag ställs inför flertalet affärsmässiga 

svårigheter och utmaningar på Kinas komplexa marknad, där några av dessa har särskild 

betydelse för modeföretags etableringsmöjligheter i landet. Utifrån föregående analys och 

reflekterande diskussion kan vi dra slutsatserna att bristande marknadsspecifik kunskap, 

begränsad kapacitet och oetablerade relationer vid expansion och etablering på den kinesiska 

marknaden är särskilda svårigheter som svenska små och medelstora företag inom 

modeindustrin ställs inför.  

 

Den mest avgörande aspekten som utgör stora svårigheter för svenska små och medelstora 

modeföretag i deras etablering på den kinesiska marknaden, är enligt studien brist på 

marknadsspecifik kunskap. Specifik kunskap om den kinesiska modemarknaden har 

uppdagats vara mycket kritisk för överlevnad på marknaden. Företag som dessutom saknar 
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erfarenhet från närliggande regioner och/eller länder till Kina får än svårare att etablera sig, då 

Kinas marknad är av komplex karaktär där företag i mycket begränsad mån kan dra nytta av 

sin generella internationella kunskap och erfarenhet.  

 

Små och medelstora företags begränsade kapacitet i jämförelse med större aktörer, utgör 

vidare en särskild svårighet som inte bör underskattas vid etablering på den kinesiska 

marknaden. Betydande kostnader som kommer av att verka på marknaden blir tillsammans 

med en lång etableringsprocess ytterst påtagliga för mindre företag. Kapacitetsbegränsningen 

medför även svårigheter att få marknadsinflytande på den konkurrenstäta marknaden, vilket 

ger företagen ett ofördelaktigt utgångsläge i förhållande till sina konkurrenter. Ytterligare en 

affärsmässig utmaning relaterad till att vara resursbegränsad, är den korruption som råder och 

påverkar små och medelstora företags möjligheter att etablera sig och bedriva verksamhet i 

Kina.  

 

Relationer och nätverk har i studien visat sig vara en avgörande aspekt vid små och 

medelstora företags etablering i Kina. Brist på relationer och att inte tillhöra ett nätverk skapar 

enorma svårigheter på den kinesiska marknaden då företag får svårt att agera som en 

“outsider”. Den grundläggande nackdelen som kommer av att vara främling på en ny marknad 

kan i tillägg inte heller avhjälpas utan inhemska relationer, varför bristen skapar särskilda 

svårigheter för små och medelstora företags etablering i Kina.  

 
M7=!N/*2/%+,:)!
 

Studiens empiriska resultat och analys kan vidare diskuteras i förhållande till de satsningar 

som idag görs för att främja svenska modeaktörers möjlighet att etablera sig på den kinesiska 

marknaden. Givet de flertalet svårigheter som svenska små och medelstora företag enligt 

studien ställs inför i Kina, kan det reflekteras över hur pass stor möjlighet dessa mindre 

företag har att etablera sig på marknaden idag. Indikationen på att den kinesiska marknaden 

ännu inte är mogen på grund av den institutionella företeelsen korruption, kan argumenteras 

för att vara en anledning till att vänta ut landets instabila struktur innan företag satsar på en 

expansion. Det kan dock även reflekteras över hur länge företag bör vänta med en expansion 

till Kina, då det redan är trångt på marknaden och mängder av utländska aktörer nu försöker 

ta sig in i landet på en och samma gång. Samtidigt kan influenser från stora utländska aktörer 
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med marknadsinflytande sannolikt påskynda processen av strukturförändringar, vilket 

svenska mindre företag kan dra nytta av på sin väg till Kina. I takt med att den kinesiska 

marknaden integreras allt mer i världsekonomin, är det vidare troligt att de 

etableringssvårigheter som idag kan identifieras för mindre utländska bolag, kan komma att 

minska.  

 

Fortsättningsvis går det även att diskutera hur stor potential den kinesiska marknaden har för 

svenska små och medelstora modeföretag, och vad dessa aktörer i nuläget har att vinna på en 

expansion till Kina. Som det även framkommer i studien är Kina enligt branschen inte en 

prioriterad marknad, och modeindustrins mindre aktörer drivs primärt av statusambitioner 

framför tillväxt. Med tanke på de svårigheter som i dagsläget kan kopplas till en etablering i 

Kina, och att svenska små och medelstora företag riskerar att försvinna i mängden på den 

konkurrenstäta marknaden, kan det vidare reflekteras över om Europa med dess 

modemetropoler har större potential i förhållande till den kinesiska marknaden. 

 

Satsningar för att främja svenskt mode i Kina för små och medelstora företag kan mot 

bakgrund av de svårigheter som identifierats, behöva pågå under en längre tid för att ge den 

effekt som krävs, samtidigt som den kinesiska marknaden i tillägg behöver tid på sig för att 

mogna. 

 
M7>!O,8#5/!*:53%),)-!
 

Studiens resultat ger en indikation på vilka enorma problem och utmaningar svenska små och 

medelstora modeföretag står inför vid etablering på den kinesiska marknaden. Den belyser 

vidare att de betydande svårigheterna och utmaningarna som framkommit inte bör 

underskattas, då dessa påverkar möjligheten att etablera verksamhet i landet. Studien visar 

även att det finns särskilda svårigheter som kan vara direkt avgörande i detta avseende. Att på 

förhand ha kännedom om dessa kan således underlätta för företag att utforma lämpliga 

strategier inför en expansion, samtidigt som Kinas otroliga potential kan sättas i perspektiv till 

de utmaningar företagen ställs inför. Då nuvarande forskning på området främst behandlar 

stora multinationella företag har vår studie bidragit med ett nytt perspektiv, och de svårigheter 

och utmaningar som små och medelstora modeföretag ställs inför vid en expansion till Kina.  
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Då studien avgränsas till att behandla svenska modeföretags etableringssvårigheter, kan en 

motsvarande undersökning för en annan bransch ge annorlunda resultat. Studien är med andra 

ord endast applicerbar på modebranschen och behandlar aspekter som har relevans för denna. 

Även om undersökningen är begränsad vad gäller urval och resultat, och inte kan svara för 

hela populationen, framkommer ändå särskilda aspekter som har relevans för fortsatt 

forskning på området. Vidare forskning med större urval uppmuntras skarpt, för att på så sätt 

ta fram mer generaliserbara resultat kring identifierade svårigheter som i högre grad kan 

användas i praktiken. Att utifrån en mer omfattande studie kartlägga de svårigheter och 

utmaningar som små och medelstora modeföretag ställs inför på den kinesiska marknaden, 

ges vidare en möjlighet att ta fram åtgärder och lösningar för hur företag lättare kan 

överkomma dessa svårigheter, vilket kan vara av stor vikt för företagsledningar samt framtida 

exportfrämjade projekt och satsningar.  
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Informanter: Företag A & Företag B 
 
 
Kan du berätta lite om din roll på Företaget? 
 
 
Kinesiska marknaden 
 
Vilka faktorer spelade in när ni tog beslutet att expandera till denna tillväxtmarknad? 
 
Varför valdes Shanghai som första plats för försäljning? 
 
Hur uppfattar du närvaron av svenska modeföretag i Kina respektive Shanghai? 
 
Hur kommer det sig att ni i dagsläget avvecklar verksamhet i Kina? 
 
Hur upplever du den kinesiska marknaden jämfört med andra marknader ni är aktiva på? 
 
Hur viktig är Kina som marknad? 
 
 
Företaget i Kina 
 
Har ni gjort några anpassningar gällande era produkter/butiksdesign etc? 
 
Hur uppfattar du att ert modekoncept mottogs i Kina?  
 
Hur uppfattar du företagets konkurrens i Kina? 
 
Hur gick ni tillväga då ni expanderade till Kina? 
 
Hur viktigt är det med nätverk på den kinesiska marknaden? 
 
Vad var svårast med expansionen till Kina? 
 
Hur ser du på en framtida expansion till Kina? 
 
 
Kinaetablering 
 
Vad anser du vara viktigt att tänka på som modeföretag vid en expansion till Kina? 
 
Vilka främsta faktorer anser du behövs för att etablera sig i Kina? 
 
 
Övriga tillägg och kommentarer 
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Informant: Katarina Daniels, Business Sweden 
 
 
Kan du berätta lite kort om ditt arbete på Business Sweden? 
 
Hur anser du att svenska modeföretag står sig på världsmarknaden idag? 
 
Hur arbetar Business Sweden för att främja svenska modeföretag i deras expansionsprocess? 
 
Ser behovet av exportstöd olika ut beroende på företagets storlek? Hur skiljer det sig mellan 
små- och medelstora respektive stora aktörer? 
 
Vilka uppfattar du vara de mest attraktiva marknaderna för svensk modeexport 
idag/framtiden? 
 
En av de åtgärder regeringen tagit fram i samband med programmet Dubbla Exporten är att 
genomföra exportfrämjande insatser riktade till fyra av de största tillväxtländerna; Brasilien, 
Ryssland, Indien och Kina. Vilka särskilda insatser krävs till just Kina? 
 
Vilka svårigheter/utmaningar är associerade med att expandera till tillväxtmarknader? 
 
Vilka är de främsta motiven att som svenskt modeföretag etablera sig på tillväxtmarknader? 
 
Hur arbetar ni med relationsskapande och nätverkande i era exportsatsningar? 
 
Hur god insikt har ni vad gäller den kinesiska modemarknaden, och vilka svårigheter kan 
identifieras att som svensk aktör etablera sig där? 
 
Hur uppfattar du närvaron av svenska modeföretag på den kinesiska marknaden idag? 
 
Hur arbetar Business Sweden för att underlätta för svenska modeföretag vid expansion till 
Kina? 
 
Vilka är de största hindren/svårigheter svenska modeföretag möter vid expansion till Kina? 
 
 
Övriga tillägg och kommentarer 
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Informant: Sofie Nilsson, Business Sweden Shanghai 
 
 
Kan du berätta lite kort om ditt arbete på Business Sweden? 
 
Hur uppfattar du närvaron av svenska modeföretag på den kinesiska marknaden idag? 
 
Hur stor kännedom finns det om svenska klädmärken i Kina överlag? 
 
Hur arbetar Business Sweden på plats i Kina (Shanghai) för att främja svenska modeföretag i 
deras expansionsprocess? 
 
En av de åtgärder regeringen tagit fram i samband med programmet Dubbla Exporten är att 
genomföra exportfrämjande insatser riktade till fyra av de största tillväxtländerna; Brasilien, 
Ryssland, Indien och Kina. Vilka särskilda insatser krävs till just Kina? 
 
Vilka svårigheter/utmaningar uppfattar du att svenska modeaktörer står inför på den kinesiska 
marknaden? 
 
Upplever du att svårigheterna skiljer sig mellan stora aktörer respektive små- och medelstora 
företag vid en Kinaetablering? 
 
Vilka kan du se är de främsta motiven att som svenskt modeföretag etablera sig i Kina? 
 
Hur arbetar ni med relationsskapande och nätverkande i ert arbete? 
 
Vilka uppfattar du vara de mest attraktiva marknaderna för svensk modeexport 
idag/framtiden? 
 
 
Övriga tillägg och kommentarer 
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Informant: Ulrica Risso, Utrikesdepartementet 
 
 
Kan du berätta lite kort om ditt arbete på Utrikesdepartementet? 
 
Hur anser du att svenska modeföretag står sig på världsmarknaden idag? 
 
Hur god insikt har ni vad gäller den kinesiska modemarknaden och vilka svårigheter har ni 
identifierat att som svensk aktör etablera sig där? 
 
Hur uppfattar du närvaron av svenska modeföretag på den kinesiska marknaden idag? 
 
Vilka är de största svårigheterna svenska modeföretag möter vid expansion till Kina? 
 
Vad gör Utrikesdepartementet för att underlätta för svenska modeföretag vid deras expansion 
till Kina? 
 
 
Dubbla Exporten 
 
Tillväxtmarknaden Kina är en av 20 utvalda marknader som skall främja svensk handel i 
samband med programmet Dubbla Exporten. Varför har Kina valts ut? 
 
Kan du berätta lite om ditt arbete med Dubbla Exporten? 
 
Vilka konkreta åtgärder kommer att gynna just svensk modeexport? 
 
Vilka företag inom modeindustrin vill ni främja? 
 
Har modeföretagen själva visat intresse för att delta i era satsningar? 
 
Hur långt sträcker sig Utrikesdepartementets insatser? Ger ni hjälp på hemmaplan eller även 
på plats i Kina? 
 
 
Övriga tillägg och kommentarer 
 
 


