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Executive summary 

 
Europa står för en tredjedel av den globala marknaden vilket ger stora möjligheter för 
vidareexpandering utöver landsgränser. I dagsläget är marknaden växande då de ekonomiska 
oroligheterna börjar avta samtidigt som medvetenheten om skomodet har ökat. I och med 
detta växer både möjligheter och utmaningar för företag. Det handlar inte bara om att etablera 
sig på en annan marknad utan också om att lära sig om denna marknad. I och med att 
skobranschen fortsätter att utvecklas och öka är det en av de mest snabbt växande branscherna 
i världsekonomin där utmaningen är att hänga med i modetrenderna som ändras snabbt. 
Förutsättningarna för att lyckas internationellt beror mycket på marknadskunskap av de 
marknader som företaget vill expandera till.  
 
De starkaste skomarknaderna i Europa är Storbritannien, Tyskland och Frankrike. Efter en 
marknadsundersökning av dessa tre länder framstod Tyskland som den mest lämpliga 
skomarknaden för NilsonGroup. 
 
En analys av all empirisk data för den tyska skomarknaden har genomförts. Arbetet har 
resulterat till rekommendationer för hur NilsonGroup kan etablera sig på den tyska 
skomarknaden.  
 

• Tyskland har många stora regionala skillnader och därför är det viktigt att tänka på 
vart företaget ska lanseras. Det som rekommenderas är den västra och södra delen av 
Tyskland. Detta eftersom handeln är mest centrerad i den regionen.  
 

• Det finns även betydande skillnader mellan kulturella aspekter. Därför borde 
NilsonGroup ta hänsyn till kulturen som råder i affärsverksamheten i Tyskland. Detta 
för att undvika väldigt kostsamma och pinsamma misstag, samt för att bygga en bättre 
förståelse mellan potentiella samarbetspartners.  
 

• För att kunna verka på den tyska skomarknaden och undvika de politiska hinder som 
finns, är en rekommendation att kontakter knyts för att förstå och förutse de 
regeringsbeslut som kan påverka NilsonGroup på ett positivt eller negativt sätt.  
 

• Det finns mycket att vinna på genom att använda sig av exempelvis agenter, grossister 
eller internationella handelsbolags kunskaper om den tyska skomarknaden. 
 

• Marknadsföringen i Tyskland kommer att vara kostsam. Eftersom konkurrensen är 
hård med sin marknadsföring föreslås det att en marknadsföringsplan görs för hur de 
potentiella konsumenterna ska nås. 
 

• Den rekommenderade etableringsstrategin är filial verksamhet. Detta eftersom risken 
blir mindre i jämförelse med ett helägt dotterbolag.   



Definitioner av centrala begrepp 

 

Bransch: Enskilda företag eller personer som erbjuder en viss typ av tjänst eller vara inom ett 
område. (Ne, 2011, A).  I detta fall är det inriktat mot skor.   
 
 
Internationell marknadsföring: Utförandet av en verksamhet där ett företags varor och tjänster 
erbjuds till konsumenter i mer än en nation. Detta för att uppnå vinst (Ghauri & Cateora, 
2010, s.7).  
 
 
Etablering utomlands: Ett företag som startar sin affärsverksamhet i ett nytt land. 
 
 
Expandering: När ett företag utökar sin verksamhet.   
 
 
Marknadsanalys: En funktion som länkar konsumenten och allmänheten till marknadsföraren 
genom information om marknaden för att fastställa möjligheter och problem (Gilbert & 
Churchill, 1995, s.10). 
 
 
NilsonGroup: NilsonGoup är Sveriges ledande detaljistföretag i skobranschen. Det är en 
koncern som omfattar skobutikerna DinSko, Skopunkten, Nilson Shoes, Jerns och Radical 
Sports. (NilsonGroup, 2010, A).  
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1. Introduktion 
 

I detta kapitel beskrivs NilsonGroup, varför Tyskland är det mest lämpliga landet för dem att 

etablera sig i, och bakgrunden till problemet som kommer att undersökas. Kapitlet behandlar 

även en problemdiskussion och syftet med studien.

 

1.1 NilsonGroup 
År 1955 startades den första skobutiken av Rolf Nilsson med namnet Firma Skodon i 
Åskloster, Sverige. År 2000 förenades alla skodetaljistbolagen i ett bolag med namnet 
NilsonGroup AB. Koncernen består av skobutikerna DinSko, Jerns, Nilson Shoes, Radical 
Sports och Skopunkten. Butikerna finns i Sverige, Norge, Finland och Danmark med totalt 
293 butiker. (NilsonGroup, 2010, A & B) Vid tidigare etablering i Skandinavien har 
NilsonGroup använt sig utav filial verksamhet som etableringsstrategi. NilsonGroup är i 
dagsläget ett dotterbolag till Skofemman AB som är ett dotterbolag till N3 Group AB. 
(NilsonGroup, 2010, s.2-3, K) 
 
Endast i Sverige finns det totalt 233 butiker, Norge har 44, Finland 15 och Danmark har en 
butik. Koncernens huvudkontor ligger i Varberg medan kontor för inköpsverksamhet och 
produktutveckling ligger i Kina och Vietnam. Koncernen omsatte ca tre miljarder kronor år 
2010 (NilsonGroup, 2010, A & I). 
 
NilsonGroup har en stark kontroll över sina produkter som de vill ska vara säkra för kunderna 
att använda. De arbetar både med fysikalisk kvalitet och kemikalisk, vilket innebär att de 
testar hur bra skorna håller men också vilka ämnen som finns i skorna. NilsonGroup arbetar 
efter vissa utvalda egenskapskriterier för att hålla koll på kvaliteten och har tillsammans med 
experter utformat dessa. Detta måste leverantörerna hålla sig till, samtidigt som regelbundna 
stickprovstester görs på beställningarna för att kontrollera om leverantörerna följer detta. För 
NilsonGroup är det viktigt att skorna inte innehåller skadliga ämnen som kan negativt påverka 
miljön eller människan. Kvalitet är någonting som NilsonGroup värderar högt, och två gånger 
per år gör de reklamationsuppföljning som anger de största problemområden inom den 
fysikaliska kvaliteten. (NilsonGroup, 2010, C & E) 
 
NilsonGroup håller sig även till kemikalielagar och det regelsystemet som finns i EU vid 
gällande av de kemikaliska fokusområdena. Mycket fokus läggs på den nya kemikalielagen 
REACH som finns i hela EU och anpassningen till den. Skulle resultatet visa alldeles för höga 
nivåer av ett skadligt ämne stoppas produkten innan den skeppas ut till Sverige och ut till 
butikerna. I deras produkter förekommer skinn och päls men bara från djur som är uppfödda 
för köttproduktion och att dessa är en biprodukt. Inom NilsonGroup finns ett ständigt 
pågående miljöarbete där koncernen vill öka den egna samt medarbetarnas kunskap om 
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miljöfrågor inom alla verksamhetsområden. År 2004 utfördes den första miljöutredningen 
inom koncernen. Ett år senare startades en miljögrupp som idag ansvarar för samordning, 
utveckling samt uppföljning av miljöarbetet. NilsonGroup arbetar med fem huvudområden 
inom miljö: produkt, energi, transport, förpackning och medvetenhet. (NilsonGroup, 2010, D, 
E, F & H)  
 
NilsonGroup utgår från fyra kärnvärden i deras företagskultur. Företag inom koncernen ska 
arbeta efter kundens perspektiv, det vill säga medarbetarna ska tänka på kunden och arbeta 
efter deras behov. Arbetssättet ska vara enkelt, det vill säga undvika att använda alltför många 
mellanhänder och sträva efter att arbeta med bra kvalitet till låga kostnader. Det ska alltid 
finnas en utmaning och rum för att skapa något nytt. Dessutom ska det finnas en laganda och 
tillit mellan medarbetarna. Allt detta för att skapa en god atmosfär inom företagen. 
NilsonGroups uppgift går ut på att göra det enkelt och inspirerande. Konsumenterna ska tycka 
att det är kul att handla skor. Genom att uppnå kärnvärden och deras uppgift kan 
NilsonGroups personal vara och utvecklas till attraktiva arbetsgivare. I dagsläget finns totalt 
1300 medarbetare, där 90 % är kvinnor. För NilsonGroup är det viktigt att kunna attrahera, 
behålla och utveckla personal helst med mixade arbetsgrupper både avseende kön, ålder och 
etnisk bakgrund. (NilsonGroup, 2010, G) 
 

1.1.1 DinSko 
DinSko erbjuder allt från vardagliga skor till en lite mer elegant stil från noll år och uppåt. De 
har ett skoutbud till låga priser men som också har en hög modegrad. Skorna som erbjuds ska 
vara praktiska men ha en stil utifrån de senaste trenderna. Det finns ett brett sortiment av skor 
där butiken varje vecka får in nyheter om det senaste skomodet. (DinSko, 2011) 
 

1.1.2 Skopunkten 
Skopunkten erbjuder skor till en bred målgrupp till låga priser. Utbudet är från vanliga tofflor 
till festliga pumps. Skopunkten har ett koncept som innebär att köper kunden två par skor får 
kunden 50 % rabatt på det billigaste paret. Tre par skor innebär att kunden betalar ett fullt pris 
för två par, och får de billigaste gratis. (NilsonGroup, 2010, J) 
 

1.1.3 Nilson Shoes 
Nilson Shoes är en heltäckande butik som erbjuder allt från klassiska skor till de senaste 
trenderna med både låga och höga priser. Det som står i fokus är kvalitet tillsammans med 
modern design. Nilson Shoes innefattar även butikerna Jerns och Radical Sports. 
(Nilsonshoes, 2011) 
 

1.1.3.1 Jerns 

Jerns har den mer klassiska varianten av skor där stil, kvalitet och service är centralt. 
Sortimentet som erbjuds är dam och herrskor av högsta kvalitet från välkända varumärken. 
(Nilsonshoes, 2011) 
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1.1.3.2 Radical Sports 

Här finns de stora kända sportvarumärken som Nike, Adidas, Puma, Lacoste, Fred Perry och 
Converse. Radical Sports har ett brett utbud av sneakers. (Nilsonshoes, 2011) 
 

1.2 Varför är Tyskland det mest lämpligaste landet för NilsonGroup? 
I dagsläget är NilsonGroup etablerade i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Enligt 
etableringsansvarige Clas Lövland finns det en fundering för en vidare expandering inom 
Europa (C. Lövland, telefonintervju, 21 mars, 2011). En litteraturundersökning av vilka 
faktorer som är viktiga att känna till vid marknadsundersökningar har gjorts för att lättare få 
en sammanfattning av hur olika skomarknader i Europa ser ut idag. Några av dessa faktorer är 
vilka konkurrenter som finns, marknadens segmentering, marknadens framtid, m.m. Med 
hjälp av dessa faktorer och med hänsyn till NilsonGroup kunde flera skomarknader i Europa 
granskas. Tre länder, Tyskland, Storbritannien och Frankrike, är mest potentiella för 
NilsonGroup att etablera sig i. Detta eftersom både storleken och försäljningen var högst i 
samtliga tre länder. En närmare undersökning genomfördes för att se skillnaderna mellan 
dessa tre länder. (se Bilagorna 2, 3 och 4). En sammanställning av de tre valda länderna har 
genomförts i en matris (se Bilaga 5). Denna matris utfördes för att ge en lättare överblick av 
skillnaderna mellan länderna och för att kunna fastställa det lämpligaste landet för 
NilsonGroup att etablera sig i. Sammanställningen visade att Tyskland är det lämpligaste 
landet av de tre länderna som undersöktes. Dessutom har en tabell av ländernas totala 
konsumtion varit till grund för val av land (se Bilaga 1). Efter sammanställningen kontaktades 
även företagets etableringschef Clas Lövland för att få en synpunkt på vad han tror är det mest 
passande landet för NilsonGroup av de tre valda länderna. Detta för att se deras ställning mot 
Tyskland. Han ansåg att Tyskland var det mest lämpliga landet för NilsonGroup att etablera 
sig i. Detta eftersom de tidigare hade haft kontakt med Storbritanniens skomarknad och ansåg 
att det var en komplicerad marknad. Frankrike ansågs inte lika lämplig som Tyskland (C. 
Lövland, telefonintervju, 8 april, 2011). I och med detta har Tyskland valts att undersökas 
djupare.  
 

1.3 Problembakgrund 

Den europeiska skomarknaden expanderade kraftigt under 2000-talet, tills år 2008 då det 
ekonomiska läget i världen fick marknaden att minska på grund av osäkerheten som 
lågkonjunkturen förde med sig. Europa står för en tredjedel av den globala marknaden vilket 
ger stora möjligheter för vidareexpandering utöver landsgränser. Marknaden beräknas växa 
igen under 2011 då de ekonomiska oroligheterna börjar avta samtidigt som medvetenheten 
om skomodet har ökat (CBI, 2010, s.7, B). Detta eftersom skor anses vara en viktig 
modeaccessoar (Fair trade center, 2009). Men också vädret har varit en bidragande faktor till 
den ökade konsumtionen eftersom vinterperioden krävde bättre anpassade skor. Efterfrågan 
för passande skor i Europa ökade kraftigt under de olika säsongsskiftena (CBI, 2010, s.7, B).  
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Europa är en av de mest utåtriktade ekonomierna i världen (European Commission, 2008). 
Skomarknaden i Europa är väldigt konkurrenskraftig framför allt på grund av sin design och 
kvalitet (European Commission, 2010). I dagsläget råder en snabbt växande globaliserad 
värld, där företag allt mer och mer etablerar sig på nya marknader. I och med detta växer både 
möjligheter och utmaningar för företagen. Det handlar inte bara om att etablera sig på en ny 
marknad utan också om att lära sig om denna marknad. Att etablera sig på en ny marknad har 
blivit en strategi för företag att överleva på de flesta marknaderna. Det finns en trend där 
företag expanderar först i närliggande länder för att skapa självförtroende i företaget och 
sedan gå vidare. (Etablering Utomlands, 2010) Skobranschen fortsätter att utvecklas och öka. 
Det är en snabbt växande bransch i världsekonomin där utmaningen är att hänga med i 
modetrenderna som kan ändras snabbt (TGW Logistic Group, n.d.). Det finns stora skillnader 
i Tyskland som kan vara bra att känna till vid en etablering. Den tyska marknaden skiljer sig i 
hög grad från den nordiska marknaden. Detta kan medföra många problem ifall olikheterna 
inte är identifierade. (Etablering Utomlands, n.d.) NilsonGroup är etablerade endast i 
Skandinavien och deras nästa steg bör vara att expandera vidare.  
 

1.4 Problemdiskussion 
Kundmedvetenhet och företagens innovationer inom skomodet ökar kraftigt vilket bidrar till 
att fler företag vågar ta steget ut på en mer främmande marknad. Förutsättningarna för att 
lyckas internationellt beror mycket på marknadskunskap av de marknader som företaget vill 
expandera till. Att vara experter på skor räcker inte ända fram. En marknadsundersökning där 
en identifiering och eliminering av de sämre marknaderna är väsentligt för en lyckad 
expansion internationellt. Eftersom den Europeiska marknaden växer sig allt större samtidigt 
som företagets engagemang för expandering i världen ökar finns idag en starkare vilja att 
expandera längre från sin hemmamarknad. Med erfarenheten av expandering till närliggande 
länder, är nu nästa mål för NilsonGroup att expandera utanför Skandinaviens gränser. Där 
befinner sig de större marknaderna, och med det, stora möjligheter.  
 

1.5 Problemformulering 
Hur bör NilsonGroup etablera sig i Tyskland? 
 

1.6 Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka den tyska skomarknaden för att underlätta 
NilsonGroups etablering i Tyskland. Detta genom att utvärdera de faktorer som kan påverka 
etableringen. 
  



 

2. Metod 

Här presenteras den metod som

 

2.1 Operationaliseringsmodellen
Operationaliseringsmodellen visar arbetets uppbyggnad och 
inblick över hur undersökninge
 
 

Figur 1. Operationaliseringsmodellen. 
 

1. Marknadsundersökning
Under steg ett insamlades data från 
etableringsmarknaderna
Marknadsundersökningen för de 
presenteras i Bilaga 2, 
den rätta marknaden för NilsonGroup. 

 
2. Marknadsmixen 

Under steg två undersöktes 
skomarknaden. Data samlades in från litteratur
och internetkällor. 

 

Steg 1
• Marknadsundersökning

Steg 2
• Marknadsmixen

Steg 3
• Okontrollbara faktorer

Steg 4
• Etableringsstrategi

5 

som har valts vid genomförandet av undersökning

2.1 Operationaliseringsmodellen 
Operationaliseringsmodellen visar arbetets uppbyggnad och tillvägagångssätt
inblick över hur undersökningen genomfördes under varje steg. 

Figur 1. Operationaliseringsmodellen. Egen modell. 

Marknadsundersökning 
Under steg ett insamlades data från NilsonGroup och 
etableringsmarknaderna (Storbritannien, Frankrike och Tyskland)
Marknadsundersökningen för de tre undersökta länderna och sammanstäl

2, 3, 4 och 5. Data sammanställdes och evaluerades för att finna 
den rätta marknaden för NilsonGroup.  

Under steg två undersöktes produkt, pris, plats och påverkan för den tyska 
Data samlades in från litteratur, intervju, interna 

 

Marknadsundersökning

Marknadsmixen

Okontrollbara faktorer

Etableringsstrategi

 
dersökningen. 

 

tillvägagångssätt. Den ger en kort 

NilsonGroup och de potentiella 
(Storbritannien, Frankrike och Tyskland). 

undersökta länderna och sammanställningen 
Data sammanställdes och evaluerades för att finna 

produkt, pris, plats och påverkan för den tyska 
interna företagsbroschyrer 
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3. Okontrollerbara faktorer 
Under steg tre undersöktes de okontrollerbara faktorerna som kommer påverka 
NilsonGroups etablering i Tyskland. Data samlades in från litteratur, intervju, interna 
företagsbroschyrer och internetkällor. 

 
4. Etableringsstrategi 

Under steg fyra har en etableringsstrategi för NilsonGroup rekommenderats.  
 

2.2 Insamling av data 
Under studiens gång har en insamling av data varit allt från hur olika skomarknader i Europa 
har sett ut i dagsläget till hur en etablering kan ske på den tyska skomarknaden. All data 
kommer från litteratur, internetkällor, intervjuer och interna företagsbroschyrer.  
 
Litteratur 
Litteraturen har använts främst för att hitta lämpliga teorier bl.a. om hur en etablering av ett 
företag går till på en ny marknad och vilka faktorer som kan påverka ett marknadsinträde, dvs. 
vilka inträdesbarriärer som finns. Litteraturen har dessutom använts för att ta reda på vilka 
faktorer som är viktiga att känna till vid marknadsundersökningar. Detta för att lättare få en 
sammanfattning av hur olika skomarknader i Europa ser ut idag. Men även för att hitta 
inspiration för metodkapitlet.  
 
Internet 
Data från internet har samlats från artiklar, hemsidor och tidskrifter. Artiklar från internet som 
har använts handlar om skomarknaden i Tyskland och skor i allmänhet, dvs. hur de är 
utformade och vilka miljökrav som finns. Hemsidor av olika företag och organisationer har 
använts för att hitta information om flera skomarknader i Europa och hur dessa ser ut i 
dagsläget. Dessutom har olika hemsidor använts där några organisationer arbetar med att 
hjälpa olika företag att etablera sig på en ny marknad.  
 
Källor från internet har varit av störst betydelse för arbetet. Detta eftersom litteratur inte gav 
mycket information om t.ex. hur den tyska skomarknaden ser ut i dagsläget, och information 
om NilsonGroup. Denna information går inte att hitta i böcker eftersom skomarknaden ändras 
mer eller mindre för varje år.  
 
Intervju 
Studien innehåller även information utifrån tre intervjuer. Syftet med intervjuerna har varit att 
samla in relevant information med hänsyn till problemet. Intervjuerna är till för att få en bättre 
förståelse av NilsonGroups etableringsplaner, skobranschen, den tyska skomarknaden och hur 
ett företag kan etablera sig på denna marknad. Intervjufrågorna har därför varit utformade 
efter dessa aspekter. Frågorna har även varit utformade för att undersökningspersonen fritt ska 
kunna komma med sina egna åsikter. Detta för att få ett bredare informationsperspektiv, ge 
ytterligare förståelse för problembakgrunden och för att stärka argument från andra källor i 
arbetet. Respondenterna har kontaktats för att se om det finns ett intresse för att hjälpa till och 
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svara på ett antal frågor. Därefter har intervjuerna skickats genom e-post till två av 
respondenterna och den tredje skedde via telefonintervju. Detta för att respondenterna befann 
sig på långt fysiskt avstånd, bl.a. i Tyskland och södra Sverige, vilket gjorde det svårt att 
anordna ett möte. Därför ansågs e-post och telefonintervju vara den smidigaste vägen för att 
kommunicera. Intervjuerna ägde rum 21 mars, 8 april, 13- och 23 maj 2011. 
 

2.3 Urval 
Urval av undersökningspersoner är en central del i undersökningen. Urvalet av 
undersökningspersoner för detta arbete ska inte ske slumpmässigt, utan väljas i förhand för att 
på bästa sätt lyfta fram det huvudsakliga i arbetet. Intervjupersonerna hittades via företagets 
hemsida och kontaktades därefter innan intervjuerna för att se om det fanns ett intresse. De 
utvalda personerna är Clas Lövland etableringsansvarig på NilsonGroup, Alexander Tirpitz 
general manager på ”German Center for Market Entry”, och Jelena Mijacevic som är en 
konsument bosatt i Tyskland. Lövland kontaktades för att få information om deras 
etableringsplaner. Tirpitz hade mycket information om hur den tyska marknaden ser ut i 
dagsläget, men också hur ett företag bör etablera sig i Tyskland. Mijacevic kontaktades för att 
hon har erfarenhet ur ett konsumentperspektiv på den tyska skomarknaden. Anledningen till 
att endast hon intervjuades var för att ta reda på vilka kanaler tyska skoföretag generellt 
använder sig av. 
 
Svaren kompletterades med personer som har varit i åtanke att intervjuas. Dessa är Thomas 
Bozoyan som är chef på ”Germany Trade and Invest”, samt Mattias Hoier som arbetar på 
”Exportrådet” i Tyskland. Eftersom dessa två personer inte hade tid för ett möte, bifogade de 
en pdf fil med intern information från företaget, så kallade företagsbroschyrer. Denna 
information behandlar det ämne som studeras i studien, dvs. hur en etablering kan genomföras 
på den tyska skomarknaden och vad som är viktigt att tänka på vid ett marknadsinträde. 
Broschyrerna från ”Business Opportunity Germany” och ”Exportrådet” går inte att hitta på 
Internet. Om en granskning önskas kontakta författarna (se Bilaga 8). 
 

2.4 Bearbetning av data 
Vid behandling av data har en inomfallsanalys använts där den framtagna informationen 
genom sekundär- och primärkällor har analyserats med hjälp av den teoretiska referensramen. 
En modell har skapats över de faktorer som kan påverka ett företag när det ska etablera sig i 
Tyskland. Denna kunskap kommer förhoppningsvis underlätta NilsonGroups val av 
etableringsstrategi.  
 

  



8 

 

Pris Produkt

Påverkan Plats

2.5 Marknadsmodellen 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
Figur 2. Marknadsmodellen, Egen modell 
 
Eftersom Tyskland är det land som NilsonGroup potentiellt kan etablera sig i, är det därför 
viktigt att företaget har mycket kunskap om den tyska skomarknaden. På den tyska 
skomarknaden har faktorer som ekonomiska, politiska, kulturella, distribution och 
konkurrensfaktorer varit väsentliga. Detta eftersom alla dessa faktorer påverkar 
omständigheterna i Tyskland, vilka är viktiga att känna till för att undvika osäkerhet och 
misstag. Det är viktigt att NilsonGroup tillämpar sin marknadsmix för den tyska 
skomarknaden. Detta genom att ta reda på vilka distributionskanaler som är vanligast i 
Tyskland och hur tyskarna vanligtvis marknadsför sig. Dessutom genom att ta reda på hur 
tyska konsumenterna handlar, dvs. vilka typer av skor och hur de värdesätter priserna, kan det 
lättare tas reda på vilken prisnivå det rör sig om och vilka erbjudanden konkurrenterna har. 
Detta för att kunna göra en jämförelse mellan konkurrenterna och NilsonGroup. På så sätt blir 
det lättare för NilsonGroup att försöka anpassa sig efter det och välja en etableringsstrategi.  
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3. Teori 
 

I detta kapitel redogörs teorier med hänsyn till problemformuleringen och syftet. Teorierna 

behandlar de inträdesbarriärer som anses vara relevanta vid ett inträde på den tyska 

skomarknaden. Dessa teorier utgör även grunden för den empiriska studien. 

 

3.1 Marknadsmixen 
De faktorer som beslutsfattaren kan påverka och använda sig utav för att nå det uppsatta målet 
kallas de 4 P:na som utgör marknadsmixen: Produkt, Pris, Plats och Påverkan. (Axelsson & 
Agndal, 2005, s.161) 

 

3.1.1 Pris 

Konkurrensmedlet pris är viktigt, både för kunden och för säljaren. Kunden står sig oftast 
positivt till ett lågt pris men det finns också undantag. Många konsumenter förknippar ett lågt 
pris med dålig kvalité, vilket innebär att de hellre spenderar mer pengar på en produkt med 
högre pris. Det finns även statusvaror som t.ex. klockor där konsumenterna betalar stora 
summor pengar för en klocka med ett populärt märke, trots att klockans funktion är väldigt 
enkel. En klocka kan även anses ha ett högt estetiskt värde för många kunder. När säljaren ska 
sätta pris på en produkt behövs flera hänseenden övervägas:  
 

• Hur högt är konkurrenternas priser på liknande varor?  
• Vilka substitut finns? 
• Hur mycket kostar varan att producera? 
• Vad är produkten värd för kunden? 

Priset kommer oftast ligga nära dess produktionskostnad då det finns många aktörer på 
marknaden med liknande produkter och substitut. Axelsson och Agndal påpekar att kostnad, 
värde och konkurrens är de tre viktigaste faktorerna vid prissättningen men att det även inte 
alltid behöver vara fallet. Oavsett hur attraktivt ett pris är kan kundens finansiella situation 
göra att priset inte spelar någon roll. (Axelsson & Agndal, 2005, s. 175-176) 
 

3.1.2 Produkt 
När det talas om produkt tänker alla främst på fysiska produkter såsom skor, kläder och bilar. 
Enligt Axelsson & Agndal definieras produkt som ett erbjudande som ska tillfredsställa en 
önskan eller ett behov. Med produkt menas inte bara varor, utan det kan även vara en tjänst 
såsom resor, hårklippning och konserter. (Axelsson & Agndal, 2005, s.163) Perment menar 
att även personer, organisationer och idéer kan ses som produkter. (Perment, 2008, s.148) 
Något annat som kan ligga till värde för kunden är en utmärkande produktdesign. Armstrong 
& Kotler menar att det inte bara handlar om att skapa attribut till varan eller tjänsten, utan det 
handlar mer om att forma upplevelsen av produktanvändning för kunden. Med detta menas att 
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de som utformar produkten ska tänka mer på hur kunderna kommer att använda produkten 
och dra nytta av den. (Armstrong & Kotler, 2008, s.205) Albertsson & Lundqvist styrker detta 
och menar att det handlar om att se till att produkten blir både enkel och optimal att använda. 
(Albertsson & Lundqvist, 1997, s.186) 
 

3.1.3 Påverkan 

Detta konkurrensmedel omfattar de medel som företaget använder sig utav för att 
kommunicera ut till allmänheten. (Axelsson & Agndal, 2005, s.192) Konkurrensmedlet kan 
användas då företaget vill påverka mottagaren på ett sätt, dvs. få kunden att köpa produkten. 
Kommunikationen kan skilja sig åt beroende på vilken målgrupp som företaget strävar efter 
att nå. Sammanfattningsvis innebär påverkan att skapa medvetenhet om produkten och 
upplysa kunden om den. Budskapet och målgruppen är de centrala delarna. (Axelsson & 
Agndal, 2005, s.193) 
 

3.1.4 Plats 
Konkurrensmedlet plats innebär att produkten görs fysiskt tillgänglig för kunden. Grossister 
och detaljister är några utav de specialiserade aktörerna som har som uppgift att leverera 
produkten till kunden, samt göra det möjligt för kunden att få ett bredare sortiment av 
produkter. (Axelsson & Agndal, 2005, s.179) Produktens tillgänglighet delas upp i kvalitet 
och kvantitet. Kvantitet innebär antal platser där produkten finns tillgänglig. Kvalitet, å andra 
sidan, innebär hur produktpaketet är utformat. En distributionskanal omfattar ett antal 
mellanhänder, dvs. alla de stopp som produkten måste passera för att nå fram till kunden. 
Slutledet (detaljhandeln) är det sista stoppet innan kunden får tillgång till produkten. I 
butikshandeln kan det innebära försäljning i permanent eller stationär butiks- eller 
varuhuslokal. (Axelsson & Agndal, 2005, s.179-181) 
 
Plats visar också att kundens beslutprocess inte görs förrän kunden befinner sig i butiken. 
Produktens plats i butiken kan därför påverka kunden starkt och därför kan faktorer som t.ex. 
prisnedsättningar, butikens atmosfär och butikens layout vara avgörande för kundens beslut. 
(Fam, Merrilees, Richard, Jozsa, Li & Krisjanous, 2011, s.167) 
 

3.2 Okontrollerbara faktorer 
När ett företag är internationellt verksamt påverkas det av okända faktorer och är ibland 
oigenkännliga för marknadsföraren, vilket gör uppgiften komplicerad. Dessa är ekonomiska, 
konkurrens, teknologiska, struktur av distribution, geografi och infrastruktur, kulturella, 
politiska och legala faktorer. (Ghauri & Cateora, 2010, s.98)  

 
3.2.1 Ekonomiska faktorer 
Den ekonomiska miljön innebär allmänna uppgifter om den ekonomiska tillväxten och viktiga 
ekonomiska indikatorer inom det utvalda landet (Ghauri & Cateora, 2010, s.151). Samtliga 
faktorer kan vara avgörande för företaget vid köp, sälj och produktion av varor i landet 
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(Axelsson & Agndal, 2005, s.549). Inträde på en internationell marknad innebär att företag 
måste konfronteras med en mängd olika ekonomiska risker. (Ghauri & Cateora, 2010, s.125) 
Ekonomiska faktorer kan således sätta gränser för företagets produkter och därför krävs det att 
den ekonomiska miljön som företaget verkar i, utvärderas för att kunna tillämpa en sådan bra 
marknadsföring som möjligt i landet. Den ekonomiska miljön ska således kunna ge företaget 
en lönsamhet, dvs. att företaget vinner någonting utav att ha verksamheten i det landet. 
Ekonomiska faktorer påverkas av landets ekonomiska välfärd. Ett land som har dålig 
infrastruktur kan frambringa kostnader för företaget då de behöver spendera kapital på 
uppbyggnad av kontor, fabriker eller affärer. (Hill, 2007, s.79). Ekonomiska risker i ett land 
kan vara en inflation, vilket är en stor risk för företag som vill etablera sig i det landet. Om en 
konkurs skulle inträffa i det landet kan utländska investerare sluta investera i landet och till 
och med sälja alla deras marknadsandelar, vilket skulle försvaga landets förutsättningar för 
affärsverksamhet. (Hill, 2007, s.79-80) 
 

3.2.2 Konkurrens faktorer 
Vid inträde på en internationell marknad finns det en betydlig framträdande konkurrens bland 
företag vid gällande av kvaliteten, priset och produkterna vilka spelar en avgörande roll 
(Ghauri & Cateora, 2010, s.245). Det finns en universell enighet bland företag runt om i 
världen att leverera den bästa produkten, prestandan och kvaliteten till ett bra värde (Domzal 
& Unger, 1987, s.24). Därmed blir ett företags inträde på en internationell marknad väsentligt 
av vilka konkurrenterna är och vad de gör. På produktnivå innebär konkurrens med andra 
företag som erbjuder liknande produkter att konkurrensen kan vara hård (Axelsson & Agndal, 
2005, s.71). Därför konkurrerar företag med varandra om vem som kommer att uppfattas vara 
i hög grad bättre av kunderna. Företag strävar efter att skapa starka fördelar och stabila 
positioner för att uppnå skydd mot konkurrens (Axelsson & Agndal, 2005, s.73). 
Innan ett företag bestämmer sig för att inträda på en internationell marknad är det väsentligt 
att en analys av konkurrenterna görs. Ju mer information om konkurrenterna som finns 
tillänglig, desto bättre kan ett beslut tas om den utvalda marknaden i fråga är lämplig eller 
inte. (CBI, 2010, s.32, A) 
 

3.2.3 Teknologiska faktorer 
Den teknologiska miljön innebär en hög grad av teknologiska utvecklingar. Det handlar om 
utvecklingstrender som bör vara viktiga att titta på eftersom utvecklingen inom denna miljö 
sker snabbt. Det kan innebära att befintliga teknologin snabbt kan bli omodern. (Axelsson & 
Agndal, 2005, s.549) 
  

3.2.4 Struktur av distribution 
Distributionskanalen har en viktig funktion vid affärsverksamhet. För att effektivisera 
försäljningen av konsumentprodukter till kunden finns så kallade mellanhänder. Mellanhänder 
finns till för att underlätta producentens försäljning av en vara, istället för att producenten 
själv säljer produkten direkt säljs produkten vidare till mellanhänder som sen säljer vidare 
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produkten till konsumenten. Detta görs för att producenten oftast har långt fysiskt och 
psykiskt avstånd till kunden vilket försvårar både kommunikation och försäljning för 
producenten och kunden. Distributionskanalens mellanhänder innefattar oftast grossister och 
återförsäljare. Producenten säljer en stor mängd produkter till grossisten som tillhandahåller 
med produkter från flera producenter. Grossisten säljer sen vidare produkterna till en 
återförsäljare som har direktkontakt med konsumenten. En distributionskanal kan vara både 
kort och lång. En kort kanal kan innebära att konsumenten köper direkt från producenten, 
detta förekommer främst vid försäljning genom internet då kommunikationsflödet blir 
betydligt enklare. En lång kanal kan innehålla långa kedjor av mellanhänder, dvs. fler än en 
grossist och/eller återförsäljare. (Axelsson & Agndal, 2005, s.99-100)  
 
Hill (2007, s.592-594) diskuterar positiva och negativa aspekter med långa och korta 
distributionskanaler. Det påpekas bl.a. att ju längre distributionskanalen är, desto högre pris 
kommer den slutgiltiga produkten att ha eftersom varje mellanhand vill göra vinst. Detta 
betyder oftast att företag köper in skor från ett utvecklingsland där produktionen av produkten 
är låg vilket medför ett lågt inköpspris. Företag kan även tvingas till att använda sig av en 
kortare kanal vid för höga inköpspriser. Axelsson & Agndal (2005, s.102) påpekar även att 
kommunikation inom distributionskanalen är minst lika viktig. Vem ska sätta priset på 
produkten, hur ska produkten designas och vem ska göra reklam för produkten. En lyckad 
marknadsföringsstrategi kräver nära samarbete mellan producent och distributör. 
 

3.2.5 Geografi och infrastruktur  
Geografi är ett stort område och omfattar läran om jordens yta, klimat, kontinenter, länder, 
människor, industrier och resurser. Ghauri & Cateora hänvisar att geografi är en faktor av den 
okontrollerbara miljön som varje marknadsförare möter men som inte tas mycket hänsyn till. 
De menar också att om inte företaget har en förståelse för en kultur, kan det bli svårt att förstå 
människornas attityder på en marknad. Ett företag kan få en djupgående inverkan på dess 
internationella marknadsföringsstrategier, samt för geografiska platser för resurser och andra 
råvaror om företaget har en förståelse av världens befolkning och dess förväntade tillväxt i 
regioner och länder. Genom en studie av geografi kan en marknadsförare få mer förståelse om 
varför ett företag har utvecklats som det har. (Ghauri & Cateora, 2010, s.75) Fysiskt avstånd 
är en annan viktig aspekt inom geografi faktorn påpekar Axelsson & Agndal. Detta eftersom 
olika länder befinner sig olika långt från hemlandet. Och på det sättet blir det fysiska 
avståndet viktigt att ta hänsyn till. Faktorer som är värda att betona inbegriper transporttider, 
transportkostnader, tidsskillnader och klimatskillnader. (Axelsson & Agndal, 2005, s.548) 
Även infrastruktur anses vara en viktig faktor i den okontrollerbara miljön. Om inte en 
marknadsförare har en tillräcklig infrastruktur, kan inte dennes fulla potential utföras. De 
viktigaste frågorna för en marknadsförare vid en utvärdering av infrastrukturens betydelse 
berör de typer som krävs för lönsam handel och inverkan på ett företags förmåga att kunna 
marknadsföra på ett effektivt sätt om ett lands infrastruktur är outvecklad. (Ghauri & 
Caterora, 2010, s.182) 
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3.2.6 Kulturella faktorer 
Begreppet kultur kan definieras på många olika sätt. Kulturteoretikern Hofstede definierar 
kultur som en mental programmering och anser att kultur inte ska ses som något medfött, utan 
det är ett inlärt fenomen. Detta eftersom kultur är något som delas mellan människor som 
lever inom samma sociala miljö. När företag arbetar internationellt är det viktigt att känna till 
landets kultur som företaget ska etablera sig i. Enligt Hofstede ligger de största kulturella 
skillnaderna mellan länderna i människornas olika värderingar. (Hofstede, 2005, s.2-4) Hill 
(2007, s.91-92) skriver att kultur omfattar människornas kunskap, tro, konst, moral, lag och 
andra förmågor. Han menar även att normer och värderingar är de centrala delarna av en 
kultur. 
 
Alla länder har sina egna normer och tabun. När ett företag utformar globala 
marknadsföringsstrategier är det viktigt att de känner till hur kultur påverkar kundernas 
reaktioner i var och en av världsmarknaderna. Det är ytterst relevant att säljarna förstår de 
olika sätt konsumenterna tänker och använder produkterna innan företaget planerar ett 
marknadsföringsprogram. Om företag skulle ignorera kulturella skillnader och normer kan 
detta leda till väldigt dyra och pinsamma misstag menar Armstrong & Kotler. Genom att 
förstå kulturen kan företag utnyttja detta till sin fördel vid utarbetandet av kampanjer och 
förbereda dessa internationellt. (Armstrong & Kotler, 2008, s.457) Ghauri & Cateora påstår 
att affärsmänniskor som arbetar internationellt måste vara lyhörda till affärsmiljön och villiga 
att anpassa vid behov. Hänsyn till miljön påverkar internationella affärsmänniskornas attityder 
och beteende. Detta motiverande mönster beror bl.a. på deras personliga bakgrund, deras 
personligheter och deras position i verksamheten. (Ghauri & Cateora, 2010, s.117-118) 
Språket som talas i ett land är en relevant faktor för kulturen och enligt Hollensen är det 
kulturens spegelbild. Kultur består av olika element. Exempelvis resulteras materiell kultur 
från teknik och är direkt relaterat till hur samhället utför dess ekonomiska verksamhet. Sociala 
institutioner påverkar människornas beteende och hur de är mot varandra. Utbildning är den 
process som överför kunskaper, idéer och attityder. Attityder styr över det som uppfattas vara 
rätt, vad som är viktigt och vad som är önskvärt. Religion kan ses som grund för 
transkulturella likheter under delad tro. (Hollensen, 2007, s.221-227) Kultur finns även inom 
företag. Denna typ av kultur består av värderingar, normer, känslor, önskemål och 
förhoppningar som är osynliga men väldigt tydliga för kritiska chefer. Denna typ av kultur har 
en maktfull kraft som minskar osäkerheten, skapar stabilitet och ger mening åt människors liv. 
För att kunna underlätta dessa resultat är det viktigt att cheferna känner till företagets kultur. 
(Gorman, 1989, s.14) Kulturen i en organisation förändras och utvecklas över tiden till följd 
av förändringar i de olika påverkande faktorerna. Dessa faktorer och komponenter i 
organisationskulturen är komplexa och sammanflätade. (Wilson, 2001, s.362) Målet är ett 
utbyte av användbar kunskap som ska leda till innovation. Om företag ska fortsätta kunna 
driva sin verksamhet måste företag vara anpassade i en snabbt föränderlig miljö. (Fard, 
Rostamy & Taghiloo, 2009, s.49) 
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3.2.7 Politiska och legala faktorer 
Politiska och legala faktorer är en viktig faktor för både inhemsk och utländsk 
affärsverksamhet. Ghauri & Cateora (2000, s. 48) beskriver regeringen som en tyst partner 
med total kontroll. Ett företag påverkas alltså av politiska krafter på hemmamarknaden och 
värdlandet. En stabil och vänlig regering skapar det perfekta klimatet för ett internationellt 
företag. Dock är inte alltid alla regeringar stabila eller vänliga och det är inte alltid det 
perfekta klimatet varar för evigt. Orsaker till att en stabil regering blir instabil kan vara ett 
maktskifte inom landets politik där den nytillsata regeringen har helt andra mål än den förra. 
De politiska och legala krafterna måste bedömas som en pågående affärsverksamhet för att 
lättare kunna förutse och planera inför kommande oroligheter. De ekonomiska riskerna som 
påverkas av politiska beslut kommer ofta plötsligt och utan varning. Dessa ekonomiska risker 
är viktiga delar i den politiska miljön som få företag kan undvika (Ghauri & Cateora, 2000, s. 
52). 

3.2.7.1 Valutaregleringar 

Vid brist på utländsk valuta i ett land kan företag tvingas till att behålla den utländska valutan 
inom landet och där med stoppas vinster och investeringar från företaget till hemlandet. 
(Ghauri & Cateora, 2000, s. 52-53) 

3.2.7.2 Lagar om produkter med lokala delar 

Vissa länder kan tvinga företag som importerar delar till deras produkt att innehålla en viss 
mängd av lokalt producerade delar. Detta för att främja den lokala produktionen (Ghauri & 
Cateora, 2000, s. 53). 

3.2.7.3 Importbegränsning 

Vissa länder har selektiva begränsningar för import av varor. Detta för att få utländska 
industrier att köpa mer varor i värdlandet och för att skapa marknader för den lokala industrin. 
Detta kan utvecklas till ett stort problem då det inte finns nog med utbud av varor i landet. 
(Ghauri & Cateora, 2000, s. 53) 

3.2.7.4 Kontroll av skatter 

Skatter ses som en politisk risk eftersom det kan användas för att kontrollera utländska 
investeringar. Detta kan ske utan förvarning och i många fall strider det även mot formella 
avtal. Störst risk för okontrollerbara skattehöjningar finns i utvecklingsländer där ekonomin 
ses som ständigt hotad av ekonomiskt underskott, vissa regeringar ser skattehöjningar som det 
snabbaste sättet att få in pengar (Ghauri & Cateora, 2000, s. 53). 

3.2.7.5 Prisregleringar 

Produkter som anses vara väsentliga för befolkningen som t.ex. läkemedel, mat, bensin och 
bilar är ofta utsatta för prisregleringar. Alla företag påverkas inte direkt av en höjning av 
bensinpriset men oavsett om företaget säljer bensin eller inte påverkas konsumenterna av 
dessa prishöjningar. Eftersom konsumenter värdesätter dessa produkter högt prioriteras de 
över andra produkter som indirekt blir lidande av de höjningar i pris eller skatt som uppstått 
på en produkt. (Ghauri & Cateora, 2000, s. 53) 
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3.2.7.6 Arbetskraft 

Fackföreningar har i många länder starkt stöd från regeringen. Företag kan ofta stoppas från 
att sparka arbetskraft. Löneavtal kan bli komplicerade och vissa tjänster måste ges till de 
arbetande. Det kan också vara väldigt känsligt för ett utländskt företag att sparka inhemsk 
arbetskraft. (Ghauri & Cateora, 2000, s. 53-54) 
 

3.3 Etableringsstrategier 
När ett företag bestämmer sig för att etablera sig på en ny marknad måste en 
etableringsstrategi väljas. (Ghauri & Cateora, 2000, s.260) De etableringsstrategier som tas 
upp här ligger närmast NilsonGroups verksamhet. 
 
3.3.1 Joint venture 
Joint venture innebär att det finns ett partnerskap mellan två parter där verksamheten sker 
utomlands. Eftersom det är två parter inblandade minskar kontrollen. (Axelsson & Agndal, 
2005, s.561) Denna distributionsform ses något mindre riskfyllt när det gäller inträde på 
marknader, därför att den lokala partnern kan upplysa den andra om eventuella kulturella 
hinder som råder på den marknaden. (Ghauri & Cateora, 2010, s.278) Globalisering har varit 
en stor orsak till att fler företag väljer att samarbeta, och är därmed en effektiv strategi när det 
gäller att handskas med de okontrollerbara faktorerna på den utvalda marknaden. Denna 
distributionsform har ökat och förväntas ytterligare att öka bland företagen som ser ett 
samarbete som en effektiv strategi. (Yu & Tang, 1992, s.331) 
 

3.3.2 Manufacturing 

För marknadsinträde i ett nytt land måste företag välja hur och vart de vill producera sina 
produkter. Väljer företaget att producera lokalt kan de, beroende på land, spara pengar på 
billig arbetskraft. Har landet dyr arbetskraft kan trots det besparingar göras på andra fronter. 
De besparingar som kan göras genom lokal produktion kan vara lägre transportkostnader eller 
tillgänglighet av råmaterial. Lokal produktion kan även användas som en 
marknadsinträdesstrategi genom att öka landets välfärd genom nyskapande av jobb. 
Sökandet av billig arbetskraft beskrivs som en allt mer vanlig strategi för företag som vill 
minimera sina produktionskostnader. (Ghauri & Cateora, 2000, s. 263) 
 
3.3.3 Filial 
Filial är en institution eller avdelning inom ett företag som finns på en annan plats än 
huvudkontoret. (Ne, 2010, B) Det som skiljer en filial från ett bolag är att regelsystemet i en 
filialverksamhet är mer begränsat. Därför är en filialverksamhet enklare att bedriva än en 
dotterbolagsverksamhet. Med en filial finns det inget behov av ett registrerat kapital, i och 
med detta kan ingen stämpelskatt utgå. En filial beräknas oftast ha ett budgetunderskott under 
de första perioderna, senare vid stabilisering finns det en möjlighet att förändra verksamheten 
till ett dotterbolag. Detta innebär också att det svenska företaget har ett fullt ansvar i regel för 
de förpliktelser som finns i den utländska verksamheten. (Bjarnås, Estberg & Snellman, 1992, 
s.21) 
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3.3.4 Helägt dotterbolag 

Detta innebär att om det svenska företaget skulle bestämma sig för att göra en nyetablering 
genom att bilda ett dotterbolag, bedrivs den utländska verksamheten i egen juridisk person. 
Den är då helt åtskild från den svenska verksamheten. Den utländska verksamheten har då 
egna rättigheter och skyldigheter. (Bjarnås et al., 1992, s.22) Ett helägt dotterbolag är ett 
företag som en annan enhet förfogar över. Dotterbolaget och moderbolaget går därmed in i en 
koncern. Anledningen till att företag väljer att bilda ett dotterbolag kan vara en fråga om att 
upprätthålla en verksamhet i ett annat land än det egna landet. Ett helägt dotterbolag kan ge 
intäkter till moderbolaget, om exempelvis moderbolaget skulle drabbas av en ekonomisk 
nedgång. (Nimade, n.d.) 
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4. Empiri  
 

 I detta kapitel framkommer den empiriska data som har samlats in bl.a. från två intervjuer, 

interna företagsbroschyrer och andra källor. Kapitlet beskriver situationen i den tyska 

skomarknaden utifrån de kontrollerbara och okontrollerbara faktorerna. 

 

 
4.1 Marknadsmixen 
Utifrån de kontrollerbara faktorer som råder i Tyskland kan företaget se hur omständigheterna 
ser ut på den tyska skomarknaden.  
 

4.1.1 Pris 

Tyskar är mycket priskänsliga för skor, speciellt efter lågkonjunkturen. Män värdesätter 
komfort, passform och kvalité framför trendiga modeskor som oftast kostar lite mer. Kvinnor 
är mer modemedvetna än män, och är därför villiga att betala mer pengar för skor. 
Konkurrensen i Tyskland är hård och därför är det viktigt att tänka på deras prisnivå på skor. 
Det är viktigt att inte gå ut med ett för högt pris för annars finns det en risk att skrämma iväg 
de priskänsliga tyskarna som har det lätt att hitta substitut hos konkurrerande företag. (CBI, 
2010, s.1-3, E) 
 
Kvinnor: Jobbantalet för kvinnor har ökat från 59 till 65 % under år 2004 till 2008 vilket är ett 
högt antal jämfört med resterande länder inom Europa som har ett genomsnitt på 59,1 %. Det 
finns ett ökande antal kvinnor med högutbildade yrken som allt oftare köper finskor till sig 
själva som en form av självbelöning, vilket dem ofta är beredda att betala ett högt pris för. 
(CBI, 2010, s.1-3, E) 
 

Män: Att segmentet för män är så pass mycket mindre kan bero på att majoriteten av män i 
Tyskland inte är särskilt angelägna av att köpa nya skor. Många tyska män köper sina skor 
under reaperioder som pågår under sommaren och vintern. (CBI, 2010, s.1-3, E) 
 
Barn: Barn har blivit mer inflytelserika i köpbesluten av skor där de från och med 12 års 
åldern vet vad de vill ha för skor. Det är viktigt att erbjuda den yngre målgruppen de skor som 
efterfrågas eftersom dem är de framtida konsumenterna. Med detta menas att de yngre inte 
tänker lika mycket på pris och komfort, utan mer på design. (CBI, 2010, s.1-3, E) 
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4.1.2 Produkt 

Konsumenternas efterfrågan på skor är fördelad enligt följande: 
 
Vardagliga skor: Denna produktgrupp fortsatte att expandera under 2008 och består av 52 % 
av den totala marknaden (4,4 miljarder €). Några av de märken som är mest förekommande 
bland produktgruppen är Bufallo, Clarks, Converse och Diesel. (CBI, 2010, s.2, E) 
 

Sportskor: Efter ett fall under 2006 har sportskor ökat och består nu av 22 % av marknaden 
(1,8 miljarder €). Märket är mycket viktigt i denna produktgrupp såsom Adidas, Puma, Nike 
och Reebok. (CBI, 2010, s.2, E) 
 

Formella skor: Med en marknadsandel som minskar ligger produktgruppen nu på 20 % 
marknadsandel (1,7 miljarder €). (CBI, 2010, s.2, E) 
 

Finskor: Denna produktgrupp ligger på 6,3 % marknadsandel (540 miljoner €) men har ökat 
under åren. Några välkända märken är Chanel, D & G, DKNY och Hugo Boss. Under 
lågkonjunkturen har konsumenter blivit mer skeptiska till högt prissatta märkesskor. (CBI, 
2010, s.2, E) 
 
Kvinnor: Tyska kvinnor börjar bli mer intresserade för mode och trender. De har även visat 
ett ökande intresse för mer elegant designade vardagliga skor, träskor och finskor samt att 
högklackade skor passar vardagslivet bättre eftersom de numera används oftare av moderna 
kvinnor på arbetsplatsen. Den dominerande färgen under sommarperioden hos kvinnoskor är 
svart som står för 40 % av all försäljning, övriga färger är brun 13 %, blå 9 %, grå 9 % och 
andra färger 29 %. Under vinterperioden står sig svart 49 % och brunt 29 % starkast. (CBI, 
2010, s.2-3, E) 
 

Män: Män värdesätter passform, komfort och kvalité högst och är mer i behov av vardagliga 
skor som håller länge. Den dominerande färgen under sommarperioden hos män är även den 
svart som står för 55 % av all försäljning, övriga färger är brun 30 % och andra färger 20 %. 
Under vinterperioden står sig svart 51 % och brunt 37 % starkast. (CBI, 2010, s.2-3, E) 
 

Barn: För barnskor är skillnaden mellan kill- och tjejskor viktig när det kommer till deras 
smak. Den populäraste färgen under sommarperioden är blå 21 %, svart 15 %, brun 15 % och 
andra färger 49 %. Under vinterperioden är svart, brunt och blått starkast. (CBI, 2010, s.2-3, 
E) 
 

4.1.3 Påverkan 

Mijacevic som är konsument och bosatt i Tyskland påpekar att de flesta skoföretagen främst 
använder sig utav TV för att marknadsföra sig, men även stora billboards inne i storstäderna 
är populära. Deichmann använder sig utav TV-reklam, kataloger, sponsring och stora 
billboards. De har även ”Celebrity Endorsement” vilket innebär att de använder sig utav 
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kändisar för att göra reklam för dem. Deichmann har supermodellen Cindy Crawford som 
ansikte utåt. Zalando marknadsför sig via TV-reklam, sociala medier men främst via Internet 
och försöker därigenom nå ut till sina kunder genom att erbjuda en shoppingupplevelse där de 
marknadsför sig via mottot ”det ska vara enkelt och shoppa”. HR Group (Reno) når ut via 
TV- reklam, sociala medier och billboards. Reno körde med en kraftfull kampanj år 2009 som 
gick ut på att göra reklam i modemagasin för både kvinnor och män. De gick även ut i radio 
och marknadsförde sig. Även de har Celebrity Endorsement som ett marknadsföringsverktyg 
och använder sig utav ett känt ansikte för att göra reklam för deras produkter. (J. Mijacevic, e-
post intervju, 23 maj, 2011) 
 

4.1.4 Plats 

Den tyska marknaden är mindre koncentrerad än många andra ledande skomarknader i EU. 
Även fast det finns många starka grupper av återförsäljare finns det gott om 
distributionskanaler. Många av dessa borde vara intressanta för företag som exporterar från 
utvecklingsländer. Grossister får en allt mer minskad betydelse på marknaden när fler och fler 
företag specialiserar sig på endast skor. Grossistmarknaden är uppdelad bland små grossister 
som verkar på den lokala marknaden och specialiserar sig på en speciell skotyp. Dessutom 
större grossister som erbjuder en större bredd av skor och som ofta tjänar den österrikiska, 
schweiziska och östra EU marknaden vilket kunde spara tid ifall en exportering till dessa 
länder skulle önskas. (CBI, 2010, s.7-8, E) 
 

4.2 Okontrollerbara faktorer 

Utifrån de okontrollerbara faktorer som råder i Tyskland kan företaget se hur 
omständigheterna ser ut på den tyska skomarknaden. Teknologiska faktorn valdes bort för att 
NilsonGroup har sin produktion i Kina och Vietnam, samt att den är etablerad sedan länge. 
Dessutom valdes infrastruktur bort eftersom ingen stor vikt läggs på infrastruktur vid 
etablering av ett skoföretag som inte planerar att producera skor i etableringslandet. 
 

4.2.1 Ekonomiska faktorer 

Tyskland har efter Kina, USA och Japan den fjärde största ekonomin i världen. Ekonomin i 
landet är i hög grad utvecklad tack vare den nationella marknaden, samt den stora gruppen av 
mellanstora företag som finns i landet. Detta utgör i många avseenden ryggraden i den tyska 
ekonomin. (Sveriges Ambassad, n.d.)  
 
Under kommande år kommer Tyskland att vara den mest attraktiva skomarknaden bland 
detaljister. I Tyskland är den årliga tillväxten 1,9 % och enligt en studie gjord av EMEA 
Research som tog hjälp av de 200 främsta butikskedjorna i 56 länder är Tyskland det mest 
attraktivaste landet att operationalisera i. Detaljister vill utöka sin bevakning över Europas 
största marknad, samt förstärka deras positionering inför den framtida uppgången i landet. Ett 
samarbete med tyska detaljister ger internationella möjligheter inom detaljhandeln då tyska 
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detaljister är de mest globalt verksamma i en internationell jämförelse. I genomsnitt är 
tyskarna verksamma i 11,7 länder och genererar över 40 % av sin försäljning från utländska 
verksamheter. (Business Opportunity Germany, 2011, s.4) 
 

4.2.2 Konkurrens faktorer 

Tyskland är Europas största marknad för skor. De största konkurrenterna är skospecialiserade 
butikskedjor som finns runt om i Tyskland samt modebutiker. (Business Opportunity 
Germany, 2011, s.4) 

Deichmann  
Översikt: Deichmann är den största utav de alla skoföretagen i Tyskland och som hade en 
försäljning på 3.4 miljarder € under år 2009. De har totalt 2 800 butiker i 20 länder och 28 000 
anställda världen runt. De erbjuder ett brett utbud av skor för hela familjen där de erbjuder 
moderna kvalitetsskor till gynnsamma priser.  
 
I Tyskland: Försäljningen i Tyskland låg på 1.64 miljarder € år 2009. Enbart i Tyskland har de 
13 000 anställda och bedriver sin verksamhet i 1 192 butiker runt om i landet. År 2009 sålde 
de 72 miljoner par skor. 
 
Utvecklingar: Under år 2011 planerar Deichmann att öppna 240 nya butiker, öka antalet 
anställda i Tyskland med 400 stycken och göra ett marknadsinträde i Serbien. 
 

Märkesnamn: Deichmann, Roland, Puma, Adidas, Nike etc. (Business Opportunity Germany, 
2011, s.6) 

HR Group 
Översikt: År 2009 beräknades HR Group ha uppnått en försäljning på 650 miljoner €. De har 
2 000 butiker i 20 Europeiska länder och 6 000 anställda i Europa. 
 
I Tyskland: I Tyskland uppgick beräkningarna till 540 miljoner € i försäljningen. De har 4 000 
anställda och 550 butiker i Tyskland. För år 2009 blev 40 miljoner par skor sålda. 
 
Utvecklingar: HR Group har satsat på online försäljning från och med år 2010. 
 
Märkesnamn: Reno (Business Opportunity Germany, 2011, s.7) 
 

Schuhhaus Siemes 
Översikt: Schuhhaus Siemes har 4 000 anställda världen runt, 140 butiker i fyra Europeiska 
länder. 
 
I Tyskland: I Tyskland är försäljningen beräknad till 385 miljoner € under år 2009. De har 134 
butiker i Tyskland. 
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Utvecklingar: Även Schuhhaus Siemes har haft online försäljning sedan maj 2010. 
 
Märkesnamn: Leone, Siemes (Business Opportunity Germany, 2011, s.8) 
 

Ludwig Görtz 
Översikt: Ludwig Görtz har 3 800 anställda runt om i världen och 280 butiker i fyra 
Europeiska länder. 
 
I Tyskland: I Tyskland är försäljningen beräknad upp till 330 miljoner € under år 2009. De har 
230 butiker i landet samt sysslar med online försäljning sedan år 2003. 
 
Utvecklingar: Sedan 2010 har de online försäljning i Österrike. 
 
Märkesnamn: Görtz, Görtz17, GörtzSchies, Hess (Business Opportunity Germany, 2011, s.9) 
 

Leiser 
Översikt: Leiser har en verksamhet i två Europeiska länder. De har 1 200 anställda och har 
bl.a. 150 butiker. 
 
I Tyskland: I Tyskland beräknades försäljningen vara 200 miljoner € under år 2009.  
 
Utvecklingar: De har onlineförsäljning sedan år 2004. Leiser fick priset som bästa 
återförsäljare år 2009. 
 
Märkesnamn: Leiser, Bunte, City, Elsner, Hako, SchuhKlein, Schuhhof, Herto, STOP!, 
Schudiscount (Business Opportunity Germany, 2011, s.10) 
 

Zalando 
Översikt: Zalando är Tysklands största renodlade onlinespelare. Företaget grundades år 2008. 
De hade 2.8 miljoner besökare enbart i juli 2010 på hemsidan. Zalando har 50 % 
varumärkeskännedom i Tyskland. 
 
I Tyskland: De har 150 anställda, gratis frakt och 100 dagars fri kostnads retur. 
 
Utvecklingar: År 2009 startade de onlineförsäljningen i Österrike och år 2010 i Holland. 
 
Märkesnamn: Zalando täcker det mesta av alla märkesskor som finns. (Business Opportunity 
Germany, 2011, s.11) 
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4.2.3 Struktur av distribution 

Den tyska skomarknaden är mindre koncentrerad än många andra ledande skomarknader i 
EU. Trots att det finns många starka grupper av återförsäljare finns det gott om 
distributionskanaler. Många av dessa borde vara intressanta för företag som exporterar från 
utvecklingsländer. Grossister får en alltmer minskad betydelse på marknaden när fler och fler 
företag specialiserar sig på endast skor. Grossistmarknaden är uppdelad bland små grossister 
som verkar på den lokala marknaden och specialiserar sig på en speciell skotyp. Dessutom 
större grossister som erbjuder en större bredd av skor och som ofta tjänar den österrikiska, 
schweiziska och östra Europeiska marknaden vilket kunde spara tid ifall en exportering till 
dessa länder skulle önskas. (CBI, 2010, s.7, E) 
 
För företag som exporterar eller importerar skor från utvecklingsländer är agenter, grossister 
och internationella handelsföretag att föredra eftersom de besitter stora kunskaper om den 
tyska och Europeiska marknaden (German business portal, n.d.). 
 
4.2.4 Geografiska faktorer  
Det finns stora regionala skillnader i Tyskland vilket tyder på att det inte är en homogen 
marknad. Det finns flera centrum i landet, och därför råder det inte ett enda självklart 
centrum. (Exportrådet, 2011, s.15) Inom den nordvästra delen av landet i Ruhr-området finns 
en stor industri verksamhet. Handel och media finns beläget i Hamburg. Frankfurt har hand 
om den finansiella knutpunkten och Berlin omfattar handel, media, bioteknik och 
administration, samt södra och västra Tyskland som har bilindustrin som huvudpunkt. 
(Sveriges Ambassad, n.d.) Det är viktigt att lokalisera företagets produkter, 
marknadsstrategier och företagskultur för att kunna anpassa sig till de lokala förhållandena, 
dvs. att kunna etablera sig rätt geografiskt för att nå ut till rätt målgrupp. (A. Tirpitz, personlig 
intervju, 13 Maj, 2011)  
  
4.2.5 Kulturella faktorer 
Enligt svensk-tyska handelskammaren har Tyskland under en lång tid varit Sveriges största 
handelspartner. Tyskland erbjuder goda möjligheter för svenska företag. Firmor som skapar 
affärsrelationer med tyskarna anses oftast vara stabila, och dessutom är de tyska 
konsumenterna lojala. För att ett företag ska lyckas göra en nyetablering på den tyska 
skomarknaden är det väldigt viktigt att företaget är väl förberett. Detta eftersom Tyskland har 
en decentraliserad struktur i landet, vilket innebär att varje delstad i Tyskland kan ses som ett 
eget land. Om företaget ska lyckas på marknaden måste de kunna möta de tyska villkoren för 
att kunna uppnå bästa möjliga resultat. (Sydsvenska industri- och handelskammare, 2009, s.2) 
 
I tyska företag är beslutsvägarna hierarkiska. Chefen är chef och det är ingen annan som 
bestämmer. De anställda lyder sina chefer och gör det de har blivit tillsagda att göra. 
Beslutsvägarna går inte över sina befogenhetsgränser utan de är formalistiska och långa. Det 
kan ta längre tid för tyskarna att fatta beslut och göra förändringar. Dessa beslut ska vara 
tydliga och gärna skriftliga. Exportrådets tips när företag ska göra affärer i Tyskland är att 
bl.a. vara förberedda och samla in mycket information om konkurrenterna, deras prisnivå, 
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vilka särdrag marknaden har, vilka distributionsvägar som finns osv. Eftersom tyskarna är 
mer processbenägna än svenskarna finns det formaliteter överallt, där deras avtal är utformade 
av advokater och väldigt detaljerade. Vid affärer med tyskarna föredrar de att tala tyska. Om 
ett företag ska göra en etablering i Tyskland kan det ta en tid, därför är det bra om företaget 
har en finansiell uthållighet och satsar långsiktigt. Vid affärsmöten är tyskarna väldigt 
punktliga med tiden, där mötet startar med en kort inledning för att sedan direkt diskutera 
affärer. En annan viktig aspekt är att klädseln är diskret och välklädd under mötet. Detta anses 
vara mer professionellt i Tyskland. (Exportrådet, 2011, s.13 & 16) 
 
Vad som anses vara ett bra arbete har alla olika uppfattningar om. För tyskarna är det 
egenskaper som punktlighet, artighet, pålitlighet, hög prestation, snabbhet, disciplin och 
styrka som kännetecknar bra arbete. Detta eftersom det hjälper tyskarna att undvika osäkerhet 
och hitta sin plats i samhället och i hierarkin påpekar Uta Shultz. (SveTys, 2008, s.6) 
 
Vid affärsförhandlingar med tyskarna får alla vänta på tecken när de ska sätta sig, oftast har 
de också placeringar vart alla ska sitta. Tyskarna har ett fast protokoll som de följer under 
mötet, dessutom är de extremt byråkratiska. All material som tas med på mötet ska ha en 
engelsk och tysk kopia. Tyskarna är väldigt strikta och det gäller att ha tålamod och inte visa 
irritation eftersom tyskarna är väldigt detaljorienterade och föredrar att förstå allt innan ett 
avtal genomförs. I och med att deras beslutsvägar är hierarkiska innebär det att besluten fattas 
i toppen av företaget. När beslut har fattats går det inte att ändra på det, därför är det viktigt att 
båda parterna är överens. (Kwintessential, n.d.) 
 
4.2.6 Politiska och legala faktorer 
Eftersom Tyskland är medlem i EU finns det en stor bredd av regler att följa. Den 
dominerande som kom i kraft år 2007 handlar om kontroll av kemikalier som importeras till 
Europeiska länder. Kemikaliepolicyn som kallas REACH kontrollerar, evaluerar, registrerar 
samt godkänner gamla och nya kemikalier för import inom EU från utomstående länder. 
REACH består av nästan 400 sidor med regleringar för import av kemikalier. Utöver REACH 
så finns det en mängd olika lagar och regleringar som ska följas av alla Europeiska länder 
som t.ex. paketering, hantering av material, transporter, säkerhet och märkning av varor. 
(CBI, 2010, s.1, F) Tirpitz instämmer att lagar och regleringar för speciellt import av varor är 
viktigt att känna till. De handelshinder som finns inom EU skulle kunna skapa stora problem 
för företag som importerar från Kina eller liknande länder (A. Tirpitz, personlig intervju, 12 
Maj, 2011)  
 
Politiska lagar är även avgörande för tillträde på den tyska marknaden. Det som bör tas till 
hänsyn är att krav efterfrågas genom lagstiftning och genom etiketter, koder och 
förvaltningssystem. Kraven är baserade på miljö, konsumenternas hälsa och säkerhet, samt 
sociala avseenden. (CBI, 2010, s.15, E) Vid intervjun med Tirpitz framgick det även att den 
tyska byråkratin är viktig att förstå eftersom den anses vara mycket seriös och allvarlig. Det är 
inte ovanligt med långa väntetider vid beslutstaganden och därför är det viktigt att ingå 
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samarbete med en lokal partner för att kunna påskynda denna process (A. Tirpitz, personlig 
intervju, 12 Maj, 2011). 
 
En undersökning av Euromoney, (2006, s. 171) visar att Tyskland betraktas som ett 
lågriskland för företag som vill slå sig in på den tyska marknaden. De politiska och legala 
krafterna betraktas alltså ha liten risk för komplikationer för företag. (Prenhall, 2010, s.75) 
 

4.3 Intervju med Alexander Tirpitz, 13 Maj, 2011  

I syfte för att utreda vad som är utmärkande för inträde på den tyska marknaden gjordes en 
intervju med Alexander Tirpitz som är grundaren och general manager för ”German Center 
Market Entry” (GCME). GCME arbetar med att främja internationalisering och stödja de 
internationella samarbetena mellan företag. De har som fokus att tillgodose utländska företag 
med information kring den tyska marknaden. För att få djupare kunskap och förståelse för hur 
ett företag ska förbereda sig och agera på denna marknad ansågs denna intervju vara 
passande.  
 
Tirpitz beskriver att GCME är en kvalifikations och rådgivande företag, särskilt specialiserat 
inom området internationalisering och anpassat efter utländska företag som planerar att göra 
ett marknadsinträde på den tyska marknaden. De bedriver undersökningar om vad som kan 
vara en framgångsfaktor och utreder problem som kan uppstå i samband med 
internationaliserade företag.  
 
GCME har som uppgift att tillhandhålla dessa företag med rådgivning och tjänster. Som 
general manager påpekar Tirpitz att han ansvarar för ett företagets strategiska utveckling och 
den ekonomiska administrationen av GCME. Tirpitz har som fokus på japanska företag och 
dess etablering i Tyskland. Han har arbetat ett år på GCME, då detta är ett nyetablerat företag 
som grundades i första hand som ett spin-off företag från Free University i Berlin 2010. När 
det gäller den tyska skomarknaden framhåller Tirpitz att han även har en god generell 
kunskap inom det. 
 
I dagsläget är den tyska skomarknaden ganska segmenterad, det vill säga att det finns ett stort 
utbud av skor med många olika varumärken och typer av skor. Tirpitz berättar att det är 
väldigt viktigt för ett nytt företag på den tyska marknaden att känna till deras positionering 
såsom sportskor, affärsskor, hög kvalitet eller massproduktion. Om ett företag känner till 
deras positionering kan detta leda till en väldigt bra marknadsanalys. Tirpitz menar även att 
det inte bara handlar om att känna till positioneringen på den tyska skomarknaden utan att 
företaget också bör ha kunskap om och förstå deras potentiella kunder på djupet. Detta främst 
för att vinna kundens förtroende men samtidigt för att kunna hitta rätt försäljningskanaler för 
att nå sin målgrupp. Om ett företag gör ett inträde på en ny marknad utan någon kunskap om 
omständigheterna i den nya marknaden är det ”självmord” påpekar Tirpitz.  
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Vid en etablering i Tyskland skriver Tirpitz om fem viktiga punkter, som i förebyggande syfte 
kan underlätta ett företags inträde på den tyska marknaden. 
 

1. Marknadsanalys. 
2. Strategiutveckling. 
3. Val av företagsplacering och identifiering av nödvändiga partners. 
4. Ansökan om nödvändiga tillstånd och avtal. 
5. Lagenlig etablering av företaget. 

 
Utöver dessa punkter framhävs även vikten av att förstå den tyska byråkratin som enligt 
Tirpitz är mycket allvarlig, och han påpekar att långa väntetider är att förvänta. För att 
påskynda denna process borde ett samarbete med en lokal partner vara nödvändigt. Dessutom 
är det viktigt att lokalisera företagets produkter, marknadsstrategi och företagskultur för att 
kunna anpassa sig till de lokala förhållandena. Annars är risken att bl.a. försäljningen och 
rekrytering kan gå långsamt. Tirpitz beskriver Tyskland som en av de största marknaderna i 
Europa när det gäller köpkraft. I Tyskland finns det även bra möjligheter för goda 
investeringar och högt kvalificerade medarbetare. Dessutom är Tyskland en perfekt knutpunkt 
för vidareexpansion till övriga Europa. Han menar att landet inte har några specifika problem 
som skiljer sig från andra branscher vid etablering av ett skoföretag i Europa. Dock påpekas 
det att de handelshinder som finns inom EU skulle kunna skapa problem för företag som 
importerar från Kina eller liknande länder. Men det gäller för alla länder inom EU. 
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5. Analys 
 

I detta kapitel analyseras data från empiriska studien i koppling med teorin. Detta för att 

kunna dra slutsatser om hur NilsonGroup bör genomföra sin etablering i Tyskland. 

 

Ekonomiska faktorer 

Enligt Axelsson & Agndal (2005, s.549) handlar den ekonomiska miljön om allmänna 
uppgifter om ekonomin i landet som kan vara bra att känna till vid inträde på den tänkta 
marknaden. Ekonomiska faktorer kan vara landets ekonomiska välfärd och som ska i senare 
skede kunna ge ett företag en lönsamhet. Intresset för Tyskland kommer att öka och att landet 
är den mest attraktiva skomarknaden bland detaljisterna. Den väntade uppgången i landet gör 
att fler detaljister vill stärka sin position i Tyskland. Tyska detaljister är verksamma i ett 
flertal länder och Tyskland verkar ha tagit till sig en internationell strategi som ger flera 
internationella samarbeten, men också möjligheter. (Business Opportunity Germany, 2011, 
s.4) Detta skulle enligt vår mening kunna ge flera internationella fördelar för NilsonGroup i 
form av att flera kontakter skulle kunna knytas. Ju fler internationella kontakter NilsonGroup 
får, desto större möjligheter finns det till eventuella framtida expanderingar i andra länder. 
 
Konkurrens 

CBI (2010, s.32, A) framhäver att innan ett företag gör ett inträde på en ny marknad är det 
väsentligt att en analys av konkurrenterna görs. Enligt Axelsson & Agndal (2005, s.71) kan 
konkurrensen bli särskilt tuff om det finns flera konkurrenter som erbjuder liknande 
produkter. Tirpitz påpekar att den tyska skomarknaden i dagsläget är relativt segmenterad och 
det finns ett stort utbud av skor med olika varumärken. Tyskland består av flera konkurrenter 
som Deichmann, HR Group, Schuhhaus Siemes, Ludwig Görtz, Leiser och Zalando.  
(Business Opportunity Germany, 2011, s.6-11) I och med att Deichmann är Tysklands största 
och populäraste skoföretaget skulle de enligt oss utgöra det största hotet mot NilsonGroup. 
Även Zalando, som har ett otroligt stort produktutbud och som också är populära i Tyskland 
skulle ses som ett hot. Dessa två är de mest potentiella hoten mot NilsonGroup. 
 
Enligt Ghauri & Cateora (2010, s.245) är den framträdande konkurrensen bland företag 
kvalitet, pris och produkt, som spelar en avgörande roll. Nationella Deichmann som opererar 
både i det egna landet samt i andra länder är utan tvekan den största konkurrenten bland 
skoföretagen. De hade högst omsättning vid försäljning år 2009 samt erbjuder moderna 
kvalitetsskor till rimliga priser (Business Opportunity Germany, 2011, s.6). Deichmann kan 
därför vända sig till en bred målgrupp, någonting som kan vara svårt för NilsonGroup att 
övervinna, samt att det är landets egna skoföretag som säkerligen har ett stort förtroende hos 
konsumenter. NilsonGroup har många varumärken som konkurrenterna saknar, detta skulle 
kunna vara en fördel för NilsonGroup, och det skulle kunna skapa nya trender, samt att de blir 
unika på marknaden. 
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Struktur av distribution 

Axelsson och Agndal (2005, s.99-100) beskriver distributionskanalen som en viktig funktion 
vid effektivisering av produktförsäljning. Trots att den tyska marknaden är decentraliserad 
finns det gott om distributionskanaler. NilsonGroup bör använda sig av de många agenter, 
grossister och internationella handelsföretag som finns i Tyskland för att förhindra svårigheter 
och underlätta för de oroligheter som kan uppstå vid en vidareexpandering till ett nytt land. 
För ett företag som importerar skor från ett land som befinner sig på långt fysiskt avstånd är 
leden av mellanhänder oftast längre än vid inköp från en nationell producent. Detta påverkar 
oftast priset på den slutgiltiga produkten eftersom mellanhänderna är fler. Detta bör inte 
påverka NilsonGroup mycket eftersom de har etablerade relationer med producenter i Kina 
och Vietnam och även fast mellanhänderna kan vara fler än vid kortare fysiskt avstånd har 
den redan etablerade relationen bra förutsättningar att fungera vid en vidareexpandering. 
Speciellt till ett land som Tyskland vars infrastruktur borde underlätta framförallt transporten 
av produkter.  Den redan etablerade produktionen i Kina och Vietnam bör även kunna verka 
för att kunna hålla priset på produkten relativt lågt. 
 
Geografi 

Axelsson & Agndal (2005, s.548) tar upp transporttider, transportkostnader, tidsskillnader och 
klimatskillnader som viktiga geografiska faktorer. Fysiskt avstånd mellan Sverige och 
Tyskland frambringar inga större skillnader eller svårigheter för varken transportskillnader, 
tidsskillnader eller klimatskillnader. Främst för att Sverige och Tyskland har goda 
affärsrelationer. NilsonGroups produktion i Kina och Vietnam bör inte påverka transporten 
till Tyskland heller eftersom det inte är några längre fysiska avstånd till skillnad från 
Skandinavien och Asien. Det finns även bra möjligheter för ett eventuellt huvudkontor i 
Tyskland eftersom landets centrala läge i Europa borde ha en viktig del i eventuella 
vidareexpanderingar till övriga Europa. 
 
Eftersom den tyska marknaden är homogen finns det stora regionala skillnader. Det finns 
inget centrum för affärsverksamhet inom Tyskland utan landet är indelat i ett flertal större 
centrala delar. Hamburg och Berlin är en viktig knutpunkt för handelsbolag i Tyskland, vilket 
är bra att ha i åtanke för NilsonGroup.  
 
Kulturella faktorer 

För att ett företag ska lyckas med en etablering utomlands är det viktigt att lära sig om det 
utvalda landets kultur. De största kulturella skillnaderna mellan länderna finns enligt Hofstede 
(2005, s.2-4) i människornas olika värderingar. Ghauri & Cateora (2010, s.117-118) styrker 
detta och menar att det gäller att vara lyhörda, och vid behov, villiga att anpassa sig till den 
nya affärsmiljön. Kulturella skillnader gör att det kan ta tid för företag att etablera sig i 
Tyskland. Detta eftersom tyskarna har exempelvis ett annat förhållningssätt till att göra affärer 
och fatta beslut. Om NilsonGroup ska lyckas etablera sig i Tyskland och ha ett affärsmöte 
med tyskarna kan det vara bra att anpassa sig efter deras villkor exempelvis under affärsmöten 
eftersom det är deras hemmaplan. Enligt Exportrådet (2011, s.13) är de tyska företagens 
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beslutsvägar hierarkiska, där chefen sitter i toppen och fattar samtliga beslut. I jämförelse med 
svenskarna är tyskarna mer processbenägna i och med att de har formaliteter överallt, 
samtidigt som tyska advokater utformar deras avtal väldigt detaljerat. Många länder har olika 
uppfattningar om vad ett bra arbete innebär. För tyskarna innebär detta: punktlighet, styrka, 
artighet, snabbhet, disciplin och hög prestation skriver Uta Shultz på SveTys (2008, s.6). 
Kwintessential (n.d.) anser att vid ett affärsmöte under tyska villkor ska alla vara välklädda 
med en diskret färg på klädseln. Personer som deltar vid affärsförhandlingen ska invänta ett 
tecken på när och vart de ska sitta. Tyskarna är extremt byråkratiska och följer ett fast 
protokoll under mötet. All material som tas med till mötet ska ha en engelsk och tysk kopia. 
Tyskarna föredrar under affärsmöten att använda det tyska språket och komma direkt till 
saken för att diskutera affärer. De är även väldigt detaljorienterade och vill gärna förstå allting 
innan ett avtal utförs. Detta kan innebära att det tar en längre tid för dem att fatta ett beslut 
och göra en förändring. Därför gäller det att inte tappa tålamodet, annars är risken att det inte 
leder till en överenskommelse. Då ett beslut har tagits går det inte att göra några ändringar på 
det, därför ska båda parterna se till att alla vinner på det. Ifall NilsonGroup skulle ha ett 
affärsmöte med tyskarna är det viktigt att tänka på ovan nämnda kulturella aspekter. Tar 
företag inte hänsyn till detta kan det leda till väldigt kostsamma och pinsamma misstag.  
 
Politiska och legala faktorer 

Ghauri & Cateora (2000, s.48-52) beskriver hur företag påverkas av regeringens agerande vid 
fattandet av beslut. Beroende på land och tid kan regeringens agerande hjälpa eller stjälpa 
företagets affärsverksamhet på kort och/eller lång sikt. Euromoneys undersökning som tas 
upp i Prenhall (2010, s.75) visar att Tyskland är ett lågriskland när det kommer till politik 
vilket underlättar för företag som agerar på den tyska marknaden. NilsonGroup bör inte 
påverkas för mycket av de legala och politiska krafterna i Tyskland eftersom landet beskrivs 
som ett lågriskland. Det framgick dock under den personliga intervjun med A. Tirpitz (2011) 
att den tyska byråkratin tar lång tid på sig vid beslutsfattanden och att det är viktigt att knyta 
kontakter med lokala företag för att lättare och snabbare kunna förstå den tyska processen för 
beslutstaganden. Innan vidareetableringen till Tyskland sker bör NilsonGroup skaffa sig ett 
brett kontaktnät i Tyskland för att lättare kunna förstå och agera problemfritt på den tyska 
skomarknaden. 
 
Ghauri & Cateora (2000, s.52) tar även upp vikten av att regeringsbeslut kan komma plötsligt 
och utan förvarning, det är alltså viktigt att bedöma de legala och politiska krafterna som en 
pågående affärsverksamhet för att lättare kunna förutse och planera inför affärsavgörande 
beslut. Ett brett kontaktnät är även till stor hjälp här för att kunna förstå och förutse de 
regeringsbeslut som plötsligt kan påverka företaget både positivt eller negativt.  
 
Utöver Tysklands politiska och legala faktorer finns det viktiga lagar från EU. Den viktigaste 
lagen för skoproducerade företag är enligt CBI (2010, s.1, F) kemikaliepolicyn REACH som 
kontrollerar, evaluerar, registrerar samt godkänner gamla och nya kemikalier för import inom 
EU från utomstående länder. Utöver REACH finns det en EU standard för paketering, 
hantering av material, transporter, säkerhet och märkning av varor. För NilsonGroup som 
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redan verkar på marknader inom EU (Sverige, Finland och Danmark) bör detta inte vara några 
nyheter. REACH bör med andra ord inte komplicera produktionen i detta skede eftersom det 
med största sannolikhet redan är integrerat i produktionsledet.  
 
Etableringsstrategi 

Joint venture innebär enligt Ghauri & Cateora (2010, s.278) att två företag samarbetar på en 
marknad. I många fall består en av parterna av ett företag på den lokala marknaden som har 
god förståelse för marknaden och dennes aktörer. Den parten kan tillgodose den andra med 
viktig information angående de okontrollerbara faktorerna som råder i landet. A. Tirpitz 
(2011) styrker användningen av lokala samarbetspartners vid en nyetablering i Tyskland 
eftersom det underlättar etableringsprocessen. Med bra marknadsundersökningar och 
förståelse för den tyska marknaden finns inget behov för NilsonGroup att ingå i ett joint 
venture. I tidigare etableringar har filialer eller helägda dotterbolag använts vilket i nuläget är 
en trygg strategi för företaget eftersom den har använts flitigt. Dock kan stora fördelar 
utnyttjas av de lokala samarbetspartners som finns på den tyska marknaden för ytterligare 
marknadsinformation från distributionskanaler och aktörer med redan stor erfarenhet av 
nyetableringar.  
 
Ghauri & Cateora (2000, s.263) beskriver manufacturing som ett strategiskt val för vart 
produktionen bör ske. Vid lokal produktion går det att spara pengar vid t.ex. 
transportkostnader. Det går även att använda den lokala produktionen som en 
etableringsstrategi i ett nytt land genom att öka landets välfärd vid nyskapande av jobb. 
Medan produktion från ett utvecklingsland med billig arbetskraft är en vanlig strategi för 
många företag beroende på landet ett företag vill expandera till. Eftersom NilsonGroup inte är 
ett producerande bolag är detta inte en passande strategi för ett inträde på den tyska 
marknaden. Det redan etablerade samarbetet mellan NilsonGroup och deras partner i Kina och 
Vietnam förser företaget med de produkter som efterfrågas. Utöver detta sker produktionen i 
utvecklingsländer, vilket bidrar till mindre kostnader för produktion och arbetskraft. Det finns 
inget behov för NilsonGroup att etablera ett producerande företag i Tyskland. 

Enligt Bjarnås et al. (1992, s.21) beskrivs filial som ett mindre komplext alternativ till ett 
helägt dotterbolag. Detta innebär en mindre risk, i och med bl.a. skattereduceringar. Vid 
nyetablering i ett nytt land finns alltid risken att företaget går med förlust de första perioderna. 
Denna risk kan mildras genom en filial strategi då skatterna för bolaget blir mindre. Att 
etablera sig genom en filial verksamhet vilket NilsonGroup redan har god erfarenhet av sedan 
tidigare etableringar i andra länder, bör vara en fortsatt bra strategi för en nyetablering i 
Tyskland. När verksamheten har stabiliserats på marknaden och NilsonGroup har en 
marknadsandel som företaget kan bygga vidare på finns det en möjlighet att omvandla 
verksamheten till ett dotterbolag som då agerar fritt på marknaden. 
 
Ett helägt dotterbolag beskrivs av Bjarnås et al. (1992, s.22) som en verksamhet i egen 
juridisk person, vilket innebär att dotterbolaget har egna rättigheter och skyldigheter. 
Moderbolaget och dotterbolaget ingår då i en koncern. Ett annat alternativ för NilsonGroup är 
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att etablera sig genom ett helägt dotterbolag på den tyska skomarknaden. Fördelen med ett 
dotterbolag gentemot filial är att dotterbolaget kan agera fritt på marknaden utan att 
moderbolaget behöver ha för stor kontroll. Fördelen med att ingå i en koncern är även att 
företagen kan stötta varandra ekonomiskt under svåra omständigheter. Dock är summor som 
transfereras mellan dotter- och moderbolaget skattepliktiga. 

Enligt vår mening skulle en filial verksamhet vara en effektiv etableringsstrategi för 
NilsonGroup i Tyskland. Detta eftersom de redan har en inarbetat strategi av filial verksamhet 
i andra länder. Vid stabilisering av verksamheten på den tyska skomarknaden finns 
möjligheten att utveckla filialen till ett helägt dotterbolag. 
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6. Slutsats 
 

I detta kapitel beskrivs slutsatserna som har framkommit av den data som samlats in och 

analyserats. Detta för att få svar på problemformuleringen och syftet. I slutsatsen kommer 

även rekommendationer ges till NilsonGroup om hur de bör göra ett inträde på den tyska 

skomarknaden. 
 

Det har framkommit att marknadsmixen och de okontrollerbara faktorerna är väsentliga för ett 
företag vid en nyetablering i ett främmande land. 
 
Tysklands marknad för detaljhandel ser ljus ut i framtiden vilket innebär att en etablering till 
Tyskland borde ses som en bra satsning. De internationella kontakterna för NilsonGroup kan 
öka, vilket ger vidaremöjligheter för en vidareexpandering inom övriga Europa. Dock 
kommer inte NilsonGroups inträde på den tyska skomarknaden gå utan risker. Konkurrensen 
är hård då det finns stora internationella företag som Deichmann och Zalando vilka har stor 
erfarenhet på den tyska skomarknaden. Eftersom utbudet av skor från de tyska konkurrenterna 
skiljer sig från det NilsonGroup erbjuder finns det möjlighet att nischa marknaden. 
NilsonGroups märkesutbud för skor är svagt representerat i Tyskland, vilket kan vara en 
fördel för NilsonGroup. Det är även viktigt att tänka på skornas design, eftersom färgerna 
svart och brunt säljs mest på marknaden både under sommar- och vinterperioden, borde 
NilsonGroup utöka sitt sortiment med dessa färger. Några andra färger som kan vara bra att 
ha i åtanke under sommaren är blå och grå. Dessa färger gäller både kvinnor, män och barn. 
Det finns konsumenter som är mestadels ute efter färger. Finns inte den rätta färgen tillgänglig 
kan det innebära en risk att de inte ens ser produkten. Därför kan det vara bra att anpassa sig 
till de färger som säljs mest på den tyska skomarknaden eftersom detta kan leda till en ökad 
försäljning. Detta kan även få konsumenterna att känna sig mer bekväma och nöjda med sitt 
köp. Därför är det viktigt att ha kännedom om hur försäljningen ser ut på den tyska 
skomarknaden, dvs. vad konsumenter handlar, vilken typ av skor, vilka färger osv.  
 
De butiker som borde ha störst chans vid en nyetablering på den tyska skomarknaden är 
DinSko och Nilson Shoes. Detta eftersom tyska konsumenterna är mest i behov av vardagliga 
modeskor, och där skorna är av bra kvalitet men inte alltför dyra, vilket är precis det DinSko 
och Nilson Shoes erbjuder. Stor vikt bör alltså läggas på det pris som sätts på skor vid 
lanseringen i Tyskland. Det är även viktigt att inte sätta ett för aggressivt pris då framförallt 
tyska män är priskänsliga. De bör även tänka på vikten av prissättning under reaperioder då 
det finns stora möjligheter att locka till sig kunder under den perioden. Allteftersom 
NilsonGroups erfarenhet på den tyska marknaden ökar och kundens medvetenhet om 
företaget växer kan NilsonGroup börja tänka på att lansera de övriga butikerna. 
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Rekommendationer till NilsonGroup 

För att lyckas med etableringen på den tyska skomarknaden följer här några 
rekommendationer. 
 

- Placering av företaget 
Eftersom Tyskland har många stora regionala skillnader är det viktigt att 
tänka på vart företaget ska lanseras. Det som rekommenderas är den 
västra och södra delen av Tyskland. Detta eftersom handeln är mest 
centrerad i den regionen.  
 

- Kulturella anpassningar 
Det finns betydande skillnader mellan kulturella aspekter. Därför borde 
NilsonGroup ta hänsyn till kulturen som råder i affärsverksamheten i 
Tyskland. Detta för att undvika väldigt kostsamma och pinsamma 
misstag och bygga en bättre förståelse mellan potentiella 
samarbetspartners. Exempelvis ska engelska språket tillämpas om 
företag utanför Tyskland tar initiativ till att göra affärer och vice versa. 
 

- Hantering av landets politiska aspekter 
För att kunna verka på den tyska marknaden och undvika de politiska 
hinder som finns, är en rekommendation att kontakter knyts som kan 
hjälpa NilsonGroup förstå och förutse de regeringsbeslut som kan 
påverka företaget på ett positivt eller negativt sätt.  
 

- Användning av distributionskanaler 
Även fast NilsonGroup vill använda sig av en kort kedja av 
mellanhänder finns mycket att vinna på genom att använda sig av 
exempelvis agenter, grossister eller internationella handelföretags 
kunskaper om den tyska skomarknaden. 
 

- Att förstärka sin marknadsföring 
NilsonGroup bör vara beredda på att marknadsföringen i Tyskland 
kommer att vara kostsamt för företaget. Eftersom konkurrensen är hård 
med sin marknadsföring föreslås det att NilsonGroup gör en 
marknadsföringsplan för hur de skulle kunna nå ut till sina potentiella 
konsumenter. 
 

- Etableringsstrategi 
Den rekommenderade etableringsstrategin är filial verksamhet. Detta 
eftersom risken blir mindre i jämförelse med helägt dotterbolag. Denna 
strategi är redan inarbetad vid tidigare etableringar inom NilsonGroup.
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Bilaga 1. Total konsumtion i Europa 

Denna tabell visar en sammanställning av den totala konsumtionen i Europa mellan åren 

2004-2008 (CBI, 2010, s.6, B). 

 

 

  



 

 

Bilaga 2. Frankrike 

Marknad 

I Frankrike är konsumtionen beräknad upp till 8.4 miljarder € för år 2008. Frankrike förfogar 
över 17,0 % av all skoförsäljning i EU, och är därmed EU:s andra största marknad inom 
skobranschen. I genomsnitt köper det franska folket 5,7 par skor per invånare och sammanlagt 
köptes det 352 miljoner par skor under år 2008. En person spenderar i snitt 134 € per år, vilket 
innebär att Frankrike ligger bra till när det gäller EU:s genomsnittliga summa på 100 € per 
person eller 4,2 par skor per invånare. Förutom att landet befinner sig precis under Tysklands 
ledning har Frankrike även ledningen i modebranschen. Det franska folket tar därmed stor 
hänsyn till mode och stil, och visar ett stort intresse för detta. Den ekonomiska krisen har lett 
till en mindre konsumtion av skor och en större hänsyn till priset. I Frankrike sker konsumtion 
av skor oftast under olika försäljningsperioder där efterfrågan är som störst under de olika 
säsongerna som sommar och vinter. Ekonomin i landet har lett till att befolkningen inväntar 
specialerbjudanden som t.ex. försäljning av skor vid rea.  
 
Arbetslösheten som har ökat på senare år samt de ökade konsumtionsmönstren har lett till att 
Frankrike har fört in ett system som innebär att en stor vikt läggs ner på självservice och att en 
stor del av butikerna befinner sig ”out-of-town”, det vill säga på stormarknader eller via 
onlineförsäljning av skor. Onlineförsäljningen innebär att skor till lägsta möjliga pris lätt kan 
hittas eftersom den dåliga ekonomin gör att befolkningen värderar priset högt.  I och med 
detta kan ett brett utbud av märkesskor erbjudas till en bred målgrupp till lägsta möjliga pris. 
Frankrikes fortsatta arbetslöshet innebär att befolkningen är noggrann med sina utgifter. 
Yngre delen av befolkningen drabbades värst av arbetslösheten och enligt den franska 
Footwear Federation minskade skobranschen med 2 % år 2009. Det stora modeintresset är en 
av de ledande faktorerna till att skokonsumtionen fortsätter bland befolkningen trots 
arbetssituationen. (CBI, 2010, s.1-2, C) Skomarknaden i Frankrike beräknas de tre kommande 
åren (fram till 2013) ha ökat volymmässigt med 11,2%. (Euromonitor, 2009) 
 
Konsumenternas efterfrågan 

Vardagliga skor: Vardagliga skor som kan bäras dagligen fortsätter att öka och stod för 
hälften av efterfrågan på marknaden för år 2008. Även stövlar av läder och ”nubuck” (en typ 
av läder) har en stor efterfråga. Färgerna som anses attraktiva är svart, brunt, lila, rött och 
blått. 
 

Sportskor: Sportskor har inte lika stor efterfråga jämfört med vardagliga skor och stod endast 
för 20 % av efterfrågan. När det gäller detta segment anses märkesnamnen spela en stor roll 
som Adidas, Nike eller Puma. 
 

Formella skor: Formella skor minskar i efterfråga och står numera för 22 % av efterfrågan. 
 



 

 

Finskor: Finskor står för 7.6 % av efterfrågan och beräknas öka ytterligare. De aktörer som 
har ett försprång här är de italienska designmärkena Christian Louboutin, Yves Saint, Dior, 
Chanel och Louis Vuitton. Arbetssituationen i Frankrike och de låga priserna som erbjuds har 
lett till att flera fina märkesskor har förlorat sin ”image” vid försäljningen. Därför värderas 
omärkta skor fortfarande väldigt starkt av den franska befolkningen och anses ha en stor 
efterfråga. (CBI, 2010, s.2, C) 
 
Marknadens segmentering 

Kvinnor: Antalet arbetande kvinnor har ökat i Frankrike och därmed har denna 
segmenteringsgrupp ökat. Kvinnor mellan åldrarna 25-54 år har ökat vilket har stimulerat 
efterfrågan på damskor. Denna segmenteringsgrupp har en efterfråga på skor som både har 
komfort och en feminin stil och som kan användas på både arbetet och fritiden. Bland andra 
kvinnor finns det även en annan efterfråga på dyrare skor som har attraktiv design och som 
kan bäras med en ny outfit. På vintern är efterfrågan stor på kängor, stövlar och boots. 
Sommarens efterfråga i Frankrike är ballerinor, sandaler, flip-flops och sneakers m.m. 
Sammanfattningsvis är efterfrågan som störst på vardagliga skor. Kvinnor köper i huvudsak 6 
par skor per år. 
 
Män: Även efterfrågan bland herrskor har ökat då männen har börjat bli mer måna om sitt 
utseende och mode. Efterfrågan på klassiska designade skor har ökat, men också vardagsskor. 
Den ekonomiska krisen som drabbade landet gjorde att män har en vana att främst handla skor 
under försäljningsperioden. Män köper i huvudsak 4 par skor per år. 
 
Barn: Det beräknas att 61 % av barnen är delaktiga i köpprocessen av skor från åldern 4-5 år 
och uppåt. Detta anses vara en stor och potential marknad då föräldrarna står för köpbeslutet 
men barnen anses ha en stor påverkan på köpbeslutet. Denna segmenteringsgrupp föredrar 
vardagliga skor, sportskor, sneakers och inneskor. 
 
Region: Segmenteringsgruppen indelas efter region eftersom landet är stort och olika stilar 
förekommer. Innestäderna och landsbygden har betydliga kontraster när det gäller stilar och 
konsumtion av skor. Befolkningen på landsbygden konsumerar mindre och använder skor 
under en längre period eftersom arbetslösheten är stor. De har även mer konservativa smaker. 
De olika klimatskillnaderna i norr och söder ligger till grund för mycket av skillnaden i 
efterfråga för olika skostilar. (CBI, 2010, s.2-4, C) 
 
Potentiella konkurrenter 

Skobutiker som Chaussland, Besson, och Gémo är uppskattade samt lågprisaffärer som Gifi 
och la Foirefouille. Även stormarknader och onlineförsäljning är populärt av den orsaken att 
det finns ett brett utbud till lägsta möjliga pris. Då befolkningen börjar bli mer miljömedvetna, 
börjar de även ta hänsyn till rättvis och organisk handel. Det finns ett högt intresse bland den 
lite mer rikare delen av befolkningen att miljö konsumtion går hand i hand med rättvis handel. 
Då är märkena som El Naturalista, Art och Neosens aktuella. De mest kända varumärken i 
Frankrike som inte är omärkta och som generellt förbrukas är Clarks, Mephisto, Kickers, 



 

 

Geox, Camper, Dr Martens, Camel, Snipe, CAT, One Step, Merrell, Ness m.m. (CBI, 2010, 
s.1-2 & 5, C) 
 
Distributionskanaler 

I Frankrike används i allmänhet traditionella återförsäljare, inköpsgrupper och stormarknader. 
Agenter används när det handlar om att distribuera högkvalitets skor som oftast är 
specialiserade inom detta område. (CBI, 2010, s.67, C) 
 
Import 

Frankrike är den tredje största importören av skor strax efter Tyskland och Italien. Under 
2008 beräknas den totala importen ha varit 3,6 miljarder €, eller 377 miljoner par.  Det 
motsvarar 14 % av EU:s import och en ökning på 2 %. Importen spelar en stol roll för 
marknaden. (CBI, 2010, s.9, C) 
 
Marknadens framtid 

Framtiden ser ljus ut för lågkostnadsskor, som är inne med modet. Efterfrågan kommer att 
vara störst bland arbetande kvinnor som vill ha stövlar, etiska skor och barn skor. Frankrike 
har näst högsta födelsetalen i EU vilket kommer att stimulera framtida marknadstillväxten 
samt diversifiera efterfrågan på skor. Framtida efterfrågan på skor kommer att bestå av olika 
stilar där individen kan visa sin personlighet, uttryck eller känslor. (CBI, 2010, s.2-3, C) 

 
  



 

 

Bilaga 3. Storbritannien 

Marknad 

Storbritannien är den tredje största skomarknaden i Europa med en befolkning på 61,4 
miljoner människor. Fram till slutet av år 2007 handlade folk i Storbritannien för 129 € per 
invånare, vilket visar att konsumtionen var högre än genomsnittet i Europa som låg på 100 € 
per invånare. Men under år 2008 har Storbritanniens skobutiker haft det svårare att locka till 
sig kunder eftersom landet drabbades hårt av den globala lågkonjunkturen. Samtidigt 
inträffade en devalvering av pund som gjorde det svårt att hålla låga priser i skobutikerna. 
Konsumenterna på den brittiska skomarknaden har reagerat på olika sätt till lågkonjunkturen. 
Vissa väljer att handla billigare skor medan andra handlar mindre men köper bekväma och 
passande skor som håller längre. Lågkonjunkturen som inträffade år 2008 har inte ändrat 
konsumenternas syn på mode. Mode anses fortfarande vara en viktig aspekt. (CBI, 2010, s.1-
2, D)  
 
Konsumenternas efterfrågan 

Idag finns en stor efterfrågan på skor som är bekväma och håller länge. Skorna ska vara av 
bra kvalitet och inte alltför dyra. I framtiden anses “casual footwear” (fritidsskor), “formal 
footwear” (formella skor) och “evening footwear” (finskor) vara de mest eftertraktade skorna. 
Internationella varumärken har uppnått framgång i Storbritannien med billigare sortiment.  
 
Konsumenternas efterfrågan av skor är fördelad enligt följande: 
 
Vardagliga skor: Denna produktgrupp fortsatte att expandera under 2008 och består av 44 % 
av den totala marknaden, det vill säga 3,5 miljarder €. Trenden av att klä sig i mer ledig 
klädstil har ökat försäljningen av vardagliga skor. Några av de märken som är mest 
förekommande bland produktgruppen är Clarks, Kickers, Geox och Converse. 
 

Sportskor: Denna produktgrupp har minskat sedan 2006 och stod under 2008 för 23 % av den 
totala marknaden eller 1,9 miljarder €.  Dock steg volymen för sportskor på grund av rabatt 
försäljning. Några av de märken som är mest förekommande bland produktgruppen är Nike, 
Adidas och Reebok. 

 
Formella skor: Med en marknadsandel som minskar låg denna produktgrupp på 25 % 
marknadsandel, det vill säga 2 miljarder €. Formella skor minskar i efterfråga och står numera 
för 22 % av efterfrågan. 
 

Finskor: Denna produktgrupp är ett ökande segment och ligger på 7,7 % av marknaden, det 
vill säga 612 miljoner €. Modet kommer att förändras till smartare typer av klänningar, vilket 
kommer leda till en ökad efterfrågan av finskor. (CBI, 2010, s.1-2, D) 
 
 



 

 

 

Marknadens segmentering 

I Storbritannien finns ett brett utbud av olika skotyper, stilar och färger. Det största segmentet 
är damskor.  
 

Kvinnor: Kvinnor dominerar skomarknaden i Storbritannien, det vill säga kvinnor är mest 
uppmärksamma på de senaste modetrenderna, hur skorna ser ut och dess funktion. Antalet 
arbetande kvinnor har ökat i Storbritannien och därmed har denna segmenteringsgrupp ökat. 
Kvinnor mellan åldrarna 55 till 64 år, samt kvinnor i högre yrkesroller har ökat vilket har 
stimulerat efterfrågan på damskor. Denna segmenteringsgrupp ser gärna till att vara 
konservativa och väljer därför bekväma skor med bra kvalitet som håller länge medan de 
yngre konsumenterna är mer uppmärksamma på nya stilar av skor och därför reagerar 
snabbare på nytt mode. Den största efterfrågan av damskor var under 2008 cowboyboots, 
ballerinor, gladiatorsandaler, flip-flops och pumps.  
 
Män: Även efterfrågan bland herrskor har ökat då männen har börjat bli mer måna om sitt 
utseende och mode. Män i Storbritannien har oftast väldigt få par skor som passar till flera 
tillfällen och använder samma skor längre än vad kvinnor gör med sina skor. Den största 
efterfrågan av herrskor var under 2008 vardagliga skor och sneakers.  
 
Barn: Det låga födelsetalet kommer att ha effekten av en begränsad framtidstillväxt av detta 
segment. Barnskor har främst handlats i sportbutiker, stormarknader och genom internet. Den 
största efterfrågan av barnskor var under 2008 vardagliga skor och sportskor. (CBI, 2010, s.3-
4, D) 
 

Potentiella konkurrenter 

C & J Clark har sedan 1990-talet varit den största tillverkaren, exportören, distributören och 
återförsäljaren i Storbritannien. En av världens största producenter och distributörer av 
allmänna skor. Några andra potentiella konkurrenter för NilsonGroup i Storbritannien skulle 
kunna vara bl.a. Dr Martens som är ett känt varumärke med stort utbud av stövlar och skor. 
Browning Group erbjuder modeskor för medelstora marknadssegment, vilket är det segmentet 
NilsonGroup tillhör. Dessutom Hotter som är en tillverkare av bekväma skor med hög kvalitet 
skulle kunna bli en potentiell konkurrent för NilsonGroup. (CBI, 2010, s.6, D) 
 
Distributionskanaler 

Den icke-specialiserade distributionen dominerar försäljningen i de medelstora segmenten. 
Under den senaste tiden har försäljningen genom stormarknader och lågprisbutiker ökat. 
Försäljning av skor på nätet fortsätter att växa. Många icke-specialister väljer att köpa direkt 
från utländska leverantörer. När företag ska göra inträde på brittiska marknaden kan det vara 
intressant att kontakta inte bara vanliga grossister och importörer, utan även dessa icke-
specialiserade kanaler. Om företaget exempelvis vill sälja sportskor kan ett bättre resultat 
uppnås om företaget direkt kontaktar sportbutikerna. (CBI, 2010, s.7-8, D) 
 



 

 

Import 

Storbritannien har under de senaste åren blivit alltmer beroende av import. Landet är den 
fjärde största importören av skor. Under år 2008 beräknades den totala importen ha varit 3,3 
miljarder €, det vill säga 415 miljoner par. Det motsvarar 12 % av EU:s import. Deras 
utländska skoleverantörer är bl.a. Kina, Indien, Brasilien, Indonesien, Thailand, Kambodja, 
Turkiet och Sri Lanka. (CBI, 2010, s.10, D) 
 
Marknadens framtid 

År 2008 var ett tufft år när lågkonjunkturen inträffade och många länder drabbades hårt av 
detta. Enligt studier har dock Storbritannien växt med snabb fart sedan lågkonjunkturen. Detta 
på grund av att försäljningen hade ökat med stora steg eftersom priserna hade gått ner så 
mycket som möjligt, samtidigt som mode var fortfarande inne. Marknadens utsikter för 
framtiden ser i dagsläget ljus ut eftersom marknaden har återhämtat sig med snabb fart och 
kommer att fortsätta växa efter år 2011. Enligt studier framkommer det även att 
marknadsledande Clarks fortfarande kommer att dominera marknaden och utvecklas. I 
dagsläget och i framtiden satsar brittiska företag på bekvämlighet med bra kvalitet för äldre 
åldersgrupper och nytt mode för ungdomar. Dessutom kommer brittiska marknaden att satsa 
på att vidareutveckla marknadsnischer, exempelvis bättre designade miljöskor, hälsovänliga 
skor, skor för tonåringar, etniska grupper med mer. Det kommer även fokuseras på 
funktionella- och miljöskor. (Just-Style, 2009) Det tycks finnas stora förhoppningar om att 
den brittiska ekonomin kommer att fortsätta dra nytta av det svaga pundet. I dagsläget är 
brittiska företag mer optimistiska jämfört med tidigare år och balansen ser positiv ut. 
(Eurochambres, 2011) 
 

  



 

 

Bilaga 4. Tyskland 

Marknad 

Skomarknaden i Tyskland är en av Europas största. Under år 2004 – 2008 stod Tyskland för 
17,4 % av den totala Europeiska marknaden baserat på värde. Den värderades år 2008 till 8,6 
miljarder € i form av detaljhandel. Under samma period minskade dock marknaden med 0,5 
% men återhämtade sig redan år 2009 med en uppgång på 1,6 %. Det tyska folket köpte 330 
miljoner par skor under 2008 vilket är ett genomsnitt av 4 skor per invånare med en 
konsumtion av 104 € per år, vilket är bättre än genomsnittet för Europa som ligger på 100 € 
per invånare. Tyska kvinnor köper i genomsnitt 6 par skor per år medan män köper 2 par. 
Traditionellt köper det tyska folket nya skor vid behov och värdesätter bekvämlighet framför 
mode. Sedan år 2007 då den tyska ekonomin hamnade i lågkonjunktur har ökad arbetslöshet 
påverkat konsumenternas förtroende negativt. Trotts det ekonomiska läget så har efterfrågan 
av skor ökat under perioden 2004 – 2008, mycket på grund av den hårda vintern som fick 
efterfrågan på speciellt stövlar att öka kraftigt eftersom modet för tajta jeans, tunna byxor 
samt leggings kräver varma stövlar. Genomsnittspriset för stövlar är högre än skor vilket har 
gett kraft åt skoindustrin som Tyskland har tagit tillvara på genom att erbjuda stora variationer 
av stövlar i alla dess former – från fotled ända upp till knäna, för medelprisnivå. (CBI, 2010, 
s.1, E) 
 
Tyskland är långt ifrån det mest modeintresserade landet i Europa. Över lag så köper tyskar 
skor när det behövs och värdesätter komfort högre än mode. Det märks tydligt att män inte 
influeras lätt av trender och mode då det prioriteras komfort, passform och kvalité och att män 
i Tyskland inte spenderar mycket pengar på skor. Modeintresset för tyska kvinnor ökar dock 
desto mer, de är villiga att betala mer för högexklusiva skor. Populära TV serier och 
webbplatser som bloggar har stimulerat intresset för mode bland kvinnor. Den yngre 
generationen har visat ett ökat intresse för etiskt mode. Yngre konsumenter letar efter att 
kombinera mode med produkter som gör ett uttalande om sin oro för miljön. (CBI, 2010, s.1, 
E) 
 
Konsumenternas efterfrågan 

Konsumenternas efterfrågan av skor är fördelad enligt följande: 
 
Vardagliga skor: Denna produktgrupp fortsatte att expandera under 2008 och består av 52 % 
av den totala marknaden (4,4 miljarder €). Några av de märken som är mest förekommande 
bland produktgruppen är; Bufallo, Clarks, Converse samt Diesel. 
 

Sportskor: Efter ett fall under 2006 så har sportskor ökat och består nu av 22 % av marknaden 
(1,8 miljarder €). Märket är mycket viktigt i denna produktgrupp, så som; Adidas, Puma, Nike 
samt Reebok. 
 



 

 

Formella skor: Med en marknadsandel som minskar ligger produktgruppen nu på 20 % 
marknadsandel (1,7 miljarder €) 
 

Finskor: Ligger på 6,3 % marknadsandel (540 miljoner €) men har ökat under åren. Några 
vällkända märken är; Chanel, D&G, DKNY samt Hugo Boss. Under lågkonjunkturen har 
konsumenter blivit mer skeptiska till högt prissatta märkesskor. (CBI, 2010, s.1-2, E) 
 
Marknadens segmentering 

Att segmentera sig på den tyska marknaden kan ge fördelar då det finns segment som är 
betydligt mer koncentrerade än andra. De mest vanligaste segmenten är användare, säsong, 
färg, pris och region. Det är bevisat att kvinnor är det största segmentet där de står för 61,8 % 
av all konsumtion av skor, medan män står för 22,3 % och barn för 15, 9 %. Pris är även ett 
viktigt segment där det har visat sig att medium och finare skor säljer bättre än lågprisskor 
eftersom det tyska folket blir allt mer modemedvetna samtidigt som fler och fler tvingas 
fokusera på jobb tidigare i sina liv istället för att t.ex. skaffa barn tidigt. Skomarknaden blir 
också mer impulsiv eftersom den yngre generationen blir stimulerade av populära TV serier. 
(CBI, 2010, s.2, E) 
 

Kvinnor: Att segmentet för kvinnor är så pass stort kan förklaras av intresset för mode och 
trender bland kvinnor samt att fler och fler kvinnor skaffar jobb. Jobbantalet för kvinnor har 
ökat från 59 % till 65 % under år 2004 till år 2008 vilket är ett högt antal jämfört med 
resterande länder inom Europa som har ett genomsnitt på 59,1 %. Det finns ett ökande antal 
kvinnor med högutbildade yrken som allt oftare köper finskor till dem själva som en form av 
självbelöning, vilket dem ofta är beredda att betala ett högt pris för. Kvinnor har även visat ett 
ökande intresse för mer elegant designade vardagliga skor, träskor och finskor samt att 
högklackade skor passar vardagslivet bättre eftersom de numera används oftare av moderna 
kvinnor på arbetsplatsen. Den dominerande färgen under sommarperioden hos kvinnoskor är 
svart som står för 40 % av all försäljning, övriga färger är brun 13 %, blå 9 %, grå 9 % och 
andra färger 29 %. Under vinterperioden står sig svart 49 % och brunt 29 % starkast. 
 

Män: Att segmentet för män är så pass mycket mindre kan bero på att majoriteten av män i 
Tyskland inte är särskilt angelägna av att köpa nya skor. Många tyska män köper sina skor 
under de reaperioder som pågår under sommarn och vintern. De värdesätter passform, 
komfort och kvalité högst. Den dominerande färgen under sommarperioden hos män är även 
den svart som står för 55 % av all försäljning, övriga färger är brun 30 % och andra färger 20 
%. Under vinterperioden står sig svart 51 % och brunt 37 % starkast. 
 

Barn: För barnskor är skillnaden mellan kill- och tjejskor viktig när det kommer till deras 
smak. Barn har blivit mer inflytelserika i köpbesluten av skor där de från och med 12 års ålder 
vet vad de vill ha för skor. Det är viktigt att man erbjuder den yngre målgruppen de skor som 
efterfrågas eftersom dem är de framtida konsumenterna. Den populäraste färgen under 
sommaren var blå 21 %, svart 15 %, brun 15 % och andra färger 49 %. Under vintern så var 
svart, brunt och blått starkast.  



 

 

 

Region: Det är viktigt att veta vart segmenteringen ska ske på den tyska marknaden. Störst 
chans att lyckas med sin segmentering är att undvika de fattigaste delarna av östra, mellersta 
samt södra Tyskland där endast 5 % av alla skor såldes under 2008. (CBI, 2010, s.2-4, E) 
 
Potentiella konkurrenter 

Konkurrensen i Tyskland är hård då 65 % av marknaden består av skospecialister varav 34 % 
är affärskedjor, 24 % är inköpsgrupper samt 7 % är fristående butiker. Bland de ledande 
affärskedjorna finns Deichmann/Roland som består av 1 192 butiker bara i Tyskland samt 
Reno/Hamm som har runt 1 700 outlets över hela världen. Båda dessa kedjor är 
välrepresenterade köpcentra utanför storstäder och segmenterar sig främst mot äldre 
konsumenter. Användningen av internet bland konsumenter fortsätter att öka, 65 % av 
Tysklands befolkning har tillgång till internet och trender och tips snappas fort upp på sociala 
webbplatser och bloggar. Försäljningen av skor genom internet har ökat med 14 % de senaste 
åren.  Det fanns 6 383 detaljhandelsföretag för skor år 2007 samt 12 230 outlets. Antalet har 
minskat från 7 247 år 2000 på grund av konkurser och sammanslagningar, skomarknaden har 
blivit mer koncentrerad. (CBI, 2010, s.5-6 & 8, E) 
 
Distributionskanaler 

Den tyska marknaden är mindre koncentrerad än många andra ledande skomarknader i EU. 
Även fast det finns många starka grupper av återförsäljare så finns det gott om 
distributionskanaler. Många av dessa borde vara intressanta för företag som exporterar från 
utvecklingsländer. Grossister får en allt mer minskad betydelse på marknaden när fler och fler 
företag specialiserar sig på endast skor men det är en viktig kanal att tänka på. 
Grossistmarknaden är uppdelad bland små grossister som verkar på den lokala marknaden 
och specialiserar sig på en speciell skotyp. Dessutom större grossister som erbjuder en större 
bredd av skor och som ofta tjänar den österrikiska, schweiziska och östra EU marknaden 
vilket kunde spara tid ifall en exportering till dessa länder skulle önskas. (CBI, 2010, s.7, E) 
 
Import 

Tyskland är ett stort importerande land av skor vilket är intressant för företag som importerar 
skor från utvecklingsländer. Det importeras skor till ett värde av 4.3 miljarder € eller 560 
miljoner par. Det finns en mogen inhemsk skomarknad och den inhemska skoproduktionen 
står för en relativt liten marknadsandel. Som t.ex. är Tyskland helt beroende av import för 
stövlar, ballerinas och pumps. (CBI, 2010, s.10, E) 
 

Marknadens framtid 

Tyskland är den största marknaden för skor i Europa. Trots det ekonomiska läget så har 
skomarknaden i Tyskland vuxit med 1,6 %, mycket tack vara de många innovationer som 
gjordes för stövlar i vinterklimat (CBI, 2010, s.2, E). Under 2009 hade detaljhandeln dock en 
nergång då konsumtionen minskade (Etablering Utomlands, 2011). Läget ser ut att ha 
stabiliserats bra under 2010 för Tyskland då inte bara export industrin, utan också investerings 
och konsumentinriktade branscher har förbättrats markant och trenden sägs fortsätta även 



 

 

2011. Under 2011 beräknas Tyskland uppnå den lägsta arbetslöshetssiffran sedan 1991. 
(Eurochambres, 2011) Den tyska marknaden kännetecknas av hög import och påkostade 
reklamkampanjer. Båda dessa faktorer kommer göra att marknaden växer i framtiden. 
Det är viktigt att anpassa sin affärsverksamhet till den tyska marknaden. Wal Marts intåg på 
den tyska marknaden misslyckades vilket visar på att den tyska marknaden är hårt 
konkurrenskraftig och har sin egna unika stil. (Mills, 2007) En närmare inblick på den globala 
framtida marknaden ser det ljust ut även där. Med en stadig befolkningstillväxt samt starkare 
BNP tillväxt över världen, kommer efterfrågan på skor att öka. De närmaste fem åren räknas 
skobranschen öka med ett genomsnitt på 2,8 %. (Just-Style, 2010) 
 
Lagar och regleringar för samtliga tre länder 

Eftersom Tyskland, Frankrike och Storbritannien är medlemmar i EU finns det en stor bredd 
av regler att följa. Den dominerande som kom i kraft år 2007 handlar om kontroll av 
kemikalier som importeras till EU länder. Kemikaliepolicyn som kallas REACH kontrollerar, 
evaluerar, registrerar samt godkänner gamla och nya kemikalier för import inom EU från 
utomstående länder. REACH består av nästan 400 sidor med regleringar för import av 
kemikalier. Utöver REACH så finns det en mängd olika lagar och regleringar som ska följas 
av alla EU länder som t.ex. paketering, hantering av material, transporter, säkerhet och 
märkning av varor. Politiska lagar är även avgörande för tillträde på dessa marknader. Det 
som bör tas till hänsyn är att krav efterfrågas genom lagstiftning och genom etiketter, koder 
och förvaltningssystem. Kraven är baserade på miljö, konsumenternas hälsa och säkerhet, 
samt sociala avseendena. (CBI, 2010, s.1, F) 
  



 

 

Bilaga 5. Val av land 

Sammanställning av de tre länderna 

 
Matris 

Faktorer/Länder Frankrike Storbritannien Tyskland 

Marknad Väldigt bra   Bra  Väldigt bra  

Segmentering Väldigt bra  Väldigt bra  Bra  

Konkurrens Mindre bra Bra Mindre bra 

Distributionskanal Bra Bra Bra 

Framtid Bra Bra Bra 

Mest eftertraktade 

städer bland topp 

10 
 

Bra Bra Väldigt bra 

       

Egen arbetad matris 

 
En sammanställning av de tre utvalda skomarknaderna, nämligen Tyskland, Storbritannien 
och Frankrike, har genomförts i en tabell för att lättare visa vilket land som har flest bra 
förutsättningar för NilsonGroup att etablera sig i. Med bra förutsättningar menas något som är 
en fördel för landet som exempelvis hög försäljning som tyder på att konsumenter inom det 
landet är villiga att handla mycket. Eller att landet söker efter något som NilsonGroup 
erbjuder, exempelvis försäljning främst av damskor. Därefter har värderingar som ”väldigt 
bra, bra och mindre bra” lagts till för att lättare se skillnaden mellan dessa tre ländernas 
skomarknader och vilket land som har flest bra förutsättningar. ”Väldigt bra” kännetecknar ett 
land som har mer än 1 bra förutsättning. ”Bra” kännetecknar ett land som har endast 1 bra 
förutsättning, och ”mindre bra” kännetecknar ett land som har mindre bra förutsättningar som 
exempelvis att landet har en hård konkurrens. Med mindre bra förutsättningar menas att det är 
ingenting som påverkar att det inte går att etablera NilsonGroup i det landet, utan att det bara 
är en nackdel för NilsonGroup. Dessa värderingar har valts efter en granskning av flera 
länders skomarknader i Europa med hänsyn till den information NilsonGroup har. Utifrån 
detta framkom dessa tre länder som mest potentiella för NilsonGroup att etablera sig i. Med 
detta menas att dessa tre länder hade flest bra förutsättningar och inte hade många mindre bra 
förutsättningar för just NilsonGroup.  
 
Beskrivning av värderingarna 

Väldigt bra: Om landet/länderna har mer än 1 bra förutsättning. 
Bra: Kännetecknar om ett land har endast 1 bra förutsättning.  
Mindre bra: Kännetecknar om landet/länderna har mindre bra förutsättningar. 
  



 

 

Analys av matrisen 

Under denna del framkommer en analys av faktorerna för att komma fram till vilket land som 
har de bästa förutsättningarna för NilsonGroup. Vissa ord har markerats med kursiv stil, vilket 
innebär att dessa ord är de bra förutsättningar som finns för varje land och där 1poäng ges för 
varje bra förutsättning.  
 

Marknad 

Samtliga länder överskrider den genomsnittliga försäljningen på 100 € per invånare, där 
Frankrike ligger i ledning med 134 € per invånare, jämfört med Tysklands 104 € och 
Storbritanniens 129 €. Detta innebär att folk i Frankrike har köpt flest par skor per invånare 
under år 2010. Dessutom är modeintresset högst i Frankrike. Dock har Tyskland den största 
marknaden för skor i både volym och värde, men med en mindre försäljning per invånare än 
Frankrike. I och med att Tyskland är den största importören av dessa tre länder, hamnar landet 
därför i en bättre position än Frankrike och Storbritannien som kommer strax därefter. 
Tyskland är en storskalig importör av skor, samtidigt som landet har blivit helt beroende av 
import numera. Enligt CBIs undersökning är alla tre länder prismedvetna när gäller skor. 
Skorna får gärna ha ett lågt pris men ska vara inom modet och av bra kvalitet. Eftersom både 
modeintresset och skoförsäljningen per invånare är som störst i Frankrike, samt att Tyskland 
är största marknaden för skor i både volym och värde innebär detta att dessa två länder har 
bättre förutsättningar än Storbritannien. 
 
Segmentering 

Damskor är det största segmentet för samtliga länder. Eftersom arbetskvinnor försätter att öka 
i alla tre länderna, bidrar detta till att damsegmentet för skor blir större. Män börjar visa ett 

större intresse för mode i både Storbritannien och Frankrike medan männen i Tyskland inte är 
så modeintresserade utan är mest ute efter bekvämlighet och kvalitet till lågt pris. Detta 
innebär att det finns ett större intresse för mer praktiska skor i Tyskland som exempelvis 
DinSko erbjuder. Segmentering av ålder var liknande för samtliga länder där både ungdomar 
och kvinnor var ute efter mode, och de äldre (55år och uppåt) var mer ute efter kvalitet och 
bekvämlighet. I och med att Frankrike och Storbritannien har ett högre modeintresse bland 
männen, hamnar därför dessa länder i bättre position än Tyskland.  
 
Konkurrens 

Konkurrensen är hård i både Frankrike och Tyskland, då marknaderna består av ett flertal 
stora konkurrenter som säljer liknande typer och stilar av skor som NilsonGroups företag gör, 
vilket är en mindre bra förutsättning för dem. Detta gör att det blir svårt för NilsonGroup att 
konkurrera med dessa eftersom de företagen i Tyskland och Frankrike har under flera år varit 
ledande på marknaden. I Storbritannien är dock konkurrensen inte lika hård. Skomarknaden 
där består av ett fåtal stora konkurrenter, samtidigt som studier visar att internationella 
varumärken i Storbritannien har lyckats uppnå framgång där. Detta innebär för NilsonGroup 
en större möjlighet att konkurrera i Storbritannien. Men när det gäller onlineförsäljningen 
fortsätter den att växa i samtliga länder, som tyder på att det även finns en hård konkurrens på 



 

 

internet.  
 
Distributionskanaler 

Samtliga länder använder sig av liknande distributionskanaler, det vill säga bl.a. grossister, 
återförsäljare, producenter och onlineförsäljning. Utöver detta har varje land en annan kanal 
som är mest användbar för respektive land. Exempelvis i Frankrike använder de sig mest utav 
agenter vid försäljning av skor. I Tyskland är grossister en stark kanal eftersom grossisterna 
där har börjat specialisera sig mer på skor. Och i Storbritannien är icke-specialiserade kanaler 
mest användbara. Icke-specialiserade kanaler innebär t.ex. att NilsonGroup kan istället för att 
gå igenom flera mellanhänder ha direkt kontakt med skobutikerna. Alla tre länder har en kanal 
som används mest i respektive land, vilket är en bra förutsättning för alla tre länderna.  
 
Marknadens framtid 

Framtiden ser ljus ut för samtliga länder. Frankrike har det största födelsetalet av dessa tre 
länder och därmed en stor marknadstillväxt. Landet har en diversifierad efterfråga på 
lågkostnadsskor. Tyskland har den största marknaden av dessa tre länder, vilket är en bra 
förutsättning för framtiden. Landet har sin egna unika stil och det är viktigt att anpassa 
affärsverksamheten därefter. Storbritannien har återhämtat sig snabbast efter den ekonomiska 
nedgången av dessa tre länder. Det tycks finnas stora förhoppningar om att den brittiska 
ekonomin kommer att fortsätta dra nytta av det svaga pundet.  
 
Konkurrenskraftiga städer 

Enligt undersökningen European Cities Monitor 2010 framkommer det att Tyskland har fyra 
städer, nämligen Frankfurt, Berlin, Munich och Düsseldorf, som är bland de topp tio mest 
eftertraktade städerna för att starta upp affärsverksamhet. Frankrike och Storbritannien har 
endast en varsin stad representerad bland de tio mest eftertraktade städerna i Europa, dessa är 
Paris respektive London. I och med att Tysklands alla fyra städer ligger bland topp tio, har 
landet en fördel jämfört med resterande två länder. (Cushman & Wakefield, 2010 s.2 & 4-5) 
Eftersom Tyskland har flera konkurrenskraftiga städer finns det en möjlighet för 
vidareexpandering inom landet, på så sätt drar Tysklands städer en större fördel i jämförelse 
med Storbritannien och Frankrike. 
 
  



 

 

Resultat av matrisen 

Faktorer/Länder Frankrike Storbritannien Tyskland 

Marknad Väldigt bra (3) Bra (1) Väldigt bra (3) 

Segmentering Väldigt bra (2) Väldigt bra (2) Bra (1) 

Konkurrens Mindre bra (0) Bra (1) Mindre bra (0) 

Distributionskanal Bra (1) Bra (1) Bra (1) 

Framtid Bra (1) Bra (1) Bra (1) 

Mest 

eftertraktade 

städer bland topp 

10 

 

Bra (1) Bra (1) Väldigt bra (4) 

       

Summering 8 7 10 

Egen arbetad matris 

 
För att kunna mäta vilket land som har flest bra förutsättningar, har därför värderingarna 
omvandlats till siffror för att enklare komma fram till ett resultat. Genom att göra en uträkning 
med siffror istället för ord, blir det enklare att se vilket land som har flest bra förutsättningar 
eftersom marknaden skiljer sig åt på vissa faktorer. Varje land får ett poäng för varje bra 
värdering för att slutligen kunna räkna ut vilket land som har flest poäng. Det land som har 
flest poäng är det land som har de bästa förutsättningarna och som är lämpligast för 
NilsonGroup att etablera sig i. Tabellen tar upp faktorerna som togs upp i 
marknadsundersökningen. 
 
Resultat 

Enligt marknadsundersökningen visar resultatet av matrisen att Tyskland har de bästa 
förutsättningar för NilsonGroup att etablera sig i. Utifrån detta resultat kommer arbetet i 
fortsättningen att fokusera endast på Tyskland och hur NilsonGroup ska kunna göra en lyckad 
etablering där. 
   



 

 

Bilaga 6. Interview Guide for ”Enter 

Germany” Alexander Tirpitz 

 
Hi! 
We are three students from Mälardalens University in Sweden that are writing our bachelor 
thesis about how a Swedish footwear company can establish on a German market. We would 
first like to thank you for taking your time to answer these questions. The interview is based 
on some aspects that we think are important to know when a company establishes on a new 
market. We would appreciate if the interview could be little bit more like a discussion and not 
only straight answers. If there is any problem with understanding a question, please write 
back to us and we will try to explain better, otherwise you can choose to write “don´t know” 
on the questions! Please write your answer on a new document. 
 
Thank you for your participation! 
 
Background Information 

• What role do you have in your organization? 
• Can you describe a little bit short about your company and your task?  
• How long have you worked within the organization? 
• What knowledge do you have of German footwear market and the establishment of 

companies? 

The German market 
• How does the German footwear market look today? 
• What knowledge should a company have on the German footwear market? 

• Why is it important to have knowledge of the German market? 

Establishment 
• How should a company prepare for a foreign establishment in Germany? 

• What aspects do you consider to be the most important for an establishment in 
Germany? 

• What are the main problems that has encountered from the establishment of a shoe 
company in Germany? 

• What would be the biggest threat for an establishment in Germany? 

• What opportunities does an establishment of a company in Germany give? 

  



 

 

Bilaga 7. Övrig Intervju Guide 

Här framkommer de frågor som ställdes till de övriga respondenterna. 

 

Till Clas Lövland, etableringsansvarig för NilsonGroup, telefonintervju. 

1. Finns det ett intresse för nyetablering i Europa? 

2. Vilket av följande tre länder: Tyskland, Frankrike eller Storbritannien anser Ni skulle 

vara det mest lämpliga landet att etablera sig i? 

 

Till Jelena Mijacevic, konsument i Tyskland, e-postintervju. 

1. Hur marknadsför sig de olika skoföretagen i Tyskland och vilka är det vanligaste 
marknadsföringsverktygen som företagen använder sig utav? 

 
 

 
 

  



 

 

Bilaga 8. Kontaktuppgifter 

Vid behov av den information som finns i studien och som inte går att hitta på Internet eller i 

litteraturen, exempelvis företagsbroschyrer kan författarna nås via följande e-post adresser: 

 

Nadina Karamehmedovic 

naddizz@hotmail.com 

 

Jonas Lindman 

jonas_lindman@hotmail.com 

 

Nejra Medanhodzic  

nela_8911@hotmail.com 

 

 

 

 


