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Abstract 

More and more companies open up facilities and stores in countries all around the world. 

Entering a new country means a new culture, a new language, different norms and values 

and new people with a different way of thinking unlike what you are used to. In order to 

survive and be successful in this new country means that you have to adapt to the new 

culture and its components you encounter. 

The purpose of this thesis has been to identify possibilities and barriers in the Middle 

Eastern culture affecting international clothing companies. Furthermore it has been 

investigated how these companies must adapt their products and promotion to this culture.  

In order to obtain relevant data for achieving the purpose of the study interviews and 

observations was made at three international clothing companies in Tehran, Iran. These 

were Mango, United Colors of Benetton and adidas. Secondary data in form of articles and 

literature regarding culture, product and promotion was combined with the primary data 

collected. This was the underlying facts for the analysis. 

The results acquired showed that it is essential for international clothing companies to 

adapt their promotion to the Middle Eastern culture to a higher degree that the product. The 

promotion is affected by the censorship that is present where exposed parts of the body and 

hair are covered, which is due to the regulations regarding clothing. Moreover the 

promotional message that is being developed should be translated to the local language 

with precision so that the purpose of the message does not change. An incorrect translation 

can result in misunderstandings and harm the company´s brand and image. A great 

possibility that has been identified is technology, where the mobile and internet 

consumption is very high in many of the countries in the Middle East. Companies should 

take advantage of this by using SMS and e-mail marketing in their promotion strategies. 

The barrier affecting international clothing companies to a great extent is religion, which 

affects many of the components in the culture in the region such as values and norms and 

esthetics. The religion limits the companies in their promotion and also the supply of 

products where the outdoor clothes need to be adapted in for example Iran. One key to 

success in the Middle East is to respect the religion and adapt the promotion and product to 

the regulations established by it.      
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1. Inledning 

  

I detta inledande kapitel presenteras bakgrunden till studien, syftet samt frågeställningar 

som kommer att besvaras under studiens gång. Avslutningsvis redogörs för  studiens 

bidrag och de avgränsningar som har gjorts.   

 
 
1.1 – Problembakgrund 
Vi lever i en värld där globalisering tar en allt större plats i världshandeln. 

Nationalencyklopedin definierar globalisering som ” förändringsprocess varigenom stater 

och samhällen över hela jorden knyts samman i ömsesidiga beroendeförhållanden”
1
. Detta 

skapar nya större möjligheter för företag att lättare exportera och importera sina varor eller 

tjänster samt etablera sig på nya marknader runt om i hela världen. Tack vare 

globaliseringen börjar gränserna mellan länder suddas ut och allt fler företag vågar ge sig 

in på okända marknader
2
. Samtidigt som globalisering innebär möjligheter skapar det även 

utmaningar för företag. Förutom att endast exportera sina varor och tjänster väljer många 

företag att öppna upp butiker eller etablera sin verksamhet i länder runt om i världen. Att 

öppna sin verksamhet i ett okänt land innebär hinder och möjligheter för företag. Ett nytt 

land betyder en ny kultur, ett nytt språk, nya människor med annorlunda värderingar och 

normer än det man är van vid och eventuellt en ny religion. För att företaget ska kunna 

lyckas och bli framgångsrik i den nya miljön måste de anpassa sig till denna. 

 

1.2 – Problemdiskussion 
Allt fler företag expanderar sig till alla delar av världen och som nämnt ovan innebär det 

möjligheter och hinder för företag, med tanke på den nya kulturen de bemöter. Kultur kan 

definieras på många sätt och inneha många olika element. En definition är given av 

Goodenough som säger att kultur är en sammansättning av normer och värderingar som är 

gemensamma för en grupp individer
3
. Exempel på ytterligare element som ingår i 

begreppet kultur är tradition, etnicitet, språk och social status.
4
 Sättet att vara och se på 

saker skiljer sig beroende på vilken kultur man tillhör, vilket kan ses ur olika dimensioner. 

Kultur kan gälla för ett land, en region eller en folkgrupp som kännetecknar och tolkar 

elementen på olika sätt. Att se detta ur ett globalt perspektiv kan leda till att identifiera ett 

antal kulturer exempelvis den asiatiska, den västerländska och kulturen i Mellanöstern
5
.  

 

                                                
1 http://www.ne.se/globalisering (2010-03-10) 
2 http://www.ekonomifakta.se/sv/For-studerande/Globalisering/Globaliseringen-i-varlden/ (2010-03-10) 
3 Usunier & Lee. (2009). s.4 
4 Ibid. s.8 
5 Länderna inom den Arabiska halvön, Turkiet, Syrien, Libanon, Israel, Egypten, Jordanien, Iran och Irak. 

(www.ne.se/mellanöstern) 
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Det finns två viktiga regler som gäller vid internationellt företagande, det första är att 

säljaren ska anpassa sig till köparen och den andra är att besökaren förväntas anpassa sig     

till den lokala kulturen
6
. Dessa två regler är extra viktiga att ta hänsyn till i länderna i    

Mellanöstern på grund av att sättet människorna agerar på är inte bara präglat av de 

tidigare nämnda elementen i en kultur utan även av religionen. Inom denna region tar 

religion en stor plats där den avspeglas i bland annat kulturens olika komponenter, i 

synnerhet de normer och värderingar som finns i samhället. Exempelvis anser muslimer att 

vänsterhanden är smutsig och därför bör man inte ta på någon eller ge något till en motpart 

med sin vänstra hand
7
. Vidare inom Arabvärlden är det viktigt att stå nära motparten där 

20-35 centimeter ses som standardavståndet, vilket är en stor skillnad till Västvärlden där 

40-60 centimeter är normen
8
.  

Som nämnt tidigare är språk, normer och värderingar samt tradition några komponenter 

inom kultur. Hur centrala dessa element är i varje land skiljer sig beroende på hur pass 

integrerade de är till varandra samt religionens påverkan på landet. Ett av de länder inom 

regionen som skiljer sig i hög grad från de resterande är Iran, där landet styrs till stor del 

utifrån religionen
9
 som i sin tur har påverkat kulturen som utvecklats. Det finns exempelvis 

restriktioner gällande klädsel för i synnerhet kvinnor där kroppen och håret ska vara täckt 

på offentliga platser och likaså för män som inte får klä sig i shorts och linne utomhus.   

Oberoende av vilken bransch ett företag tillhör delar de det gemensamma problemet att 

stöta på svårigheter när de träder in i en ny kultur. Svårighetsgraden skiljer sig beroende på 

vilken bransch företaget arbetar inom samt vilken marknad de inträder. En ytterst känslig 

bransch är klädindustrin där det krävs extra ansträngning för företag att anpassa sig till 

kulturen i Mellanöstern. Trots detta öppnar allt fler klädföretag butiker i denna region, 

däribland Lindex som just öppnade sin 13:e butik lokaliserad i Dubai
10

. Bland de 

internationella klädföretagen har H&M 42 butiker i området
11

, Zara med cirka 61 butiker
12

, 

United Colors of Benetton med 71 stycken
13

 och slutligen Mango som har det största 

antalet bland dessa klädföretag med cirka 110 butiker
14

. Inom regionen skiljer sig graden 

av anpassning beroende på vilket land man befinner sig i. Som nämnt ovan är Iran ett 

undantag på grund av dess styrform, vilket innebär ytterligare komplikationer för 

klädföretag. I Mellanöstern kan företagen inte ha samma produktutbud gällande vissa typer 

av produkter och inte heller bedriva samma promotion som i Västvärlden. Om inte rätt 

produkt erbjuds på rätt sätt kan det leda till negativa konsekvenser för verksamheten. 

Produktutbud och den promotion företag har är två betydelsefulla faktorer som avspeglar 

lönsamheten för företagen. Frågan blir hur de ska anpassa dessa faktorer till den nya 

kulturen.  

                                                
6 Usunier & Lee. (2009). s.17f  
7 Ibid. s.81  
8 Gesteland. (2005). s.75. 
9 Hollensen. (2007).  s.227  
10 http://www.habit.se/iuware.aspx?pageid=1780&ssoid=117799 (2010-04-05) 
11 http://www.hm.com/se/hittabutik__storelocatorhtml.nhtml# (2010-03-11) 
12 http://www.zara.com/#/en_GB/shops/Store Finder/ (2010-03-11) 
13 http://www.benetton.com/portal/web/guest/stores (2010-03-11) 
14 http://www.mango.com/pv/index.html (2010-03-11) 
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Samtidigt som inträde i en ny kultur skapar möjligheter innebär det även hinder för företag. 

Det viktiga blir att identifiera dessa och hitta ett sätt att använda dem till sin fördel.  

 

1.3 – Frågeställning 

 

 Vilka hinder och möjligheter skapar kulturen i Mellanöstern för internationella 

klädkedjor i regionen?  

 

 

 Hur bör en internationell klädkedja anpassa sina produkter och sin promotion till 

kulturen i Mellanöstern utifrån de möjligheter och hinder som kulturen skapar? 

 

1.4 – Syfte 
Syftet med denna uppsats är att identifiera vilka möjligheter och hinder som finns i 

kulturen i Mellanöstern. Vidare undersöks hur dessa påverkar internationella klädkedjor 

samt hur företagen bör anpassa sina produkter och sin promotion till kulturen i 

Mellanöstern.  

 

1.5 – Studiens bidrag 
Denna uppsats riktas främst till klädföretag som vill expandera sig i nya länder framför allt 

i Mellanöstern. Det bidrag denna studie ger är att identifiera vad företag bör ta hänsyn till 

vid inträde i kulturen i Mellanöstern gällande promotion och produktutbud. Dessutom kan 

detta ses som ett förarbete för djupare forskning inom detta område. 

 

1.6 – Avgränsning 
Inom den teoretiska referensramen kommer endast två faktorer inom marknadsmixen att 

behandlas, dessa är produkt och promotion. Dessa två faktorer har valts på grund av att de 

båda påverkas av de avgränsningar som finns i Mellanöstern. Människorna, framför allt 

kvinnorna, i regionen kan inte exponera sin kropp i lika stor grad som i Västvärlden vilket 

gör att butikernas produktutbud blir till viss utsträckning begränsad. Inte heller kan dessa 

klädföretag använda samma promotionstrategier som i resten av världen eftersom de 

begränsas av bland annat censur. Med tanke på dessa nämnda orsaker ansågs produkt och 

promotion vara ytterst intressanta faktorer att studera ur marknadsmixen. Studien kommer 

att baseras på endast ett antal av en kulturs beståndsdelar vilka är språk, estetik samt 

attityder och värderingar. Dessa anses vara väsentliga för de kulturer som undersöks där 

kulturerna samtidigt är präglade av religionen och påverkar produkt och promotion i olika 

grad. Eftersom religion är en så pass viktig faktor i regionen kommer en stor vikt läggas på 

detta i studien och behandlas i ett separat avsnitt. Vidare läggs fokus på företag inom 

klädbranschen med tanke på att det är inom denna bransch en tydlig skillnad kan ses 

gällande bland annat promotion mellan Västvärlden och Mellanöstern. Eftersom stora delar 

av Mellanöstern består av arabländer kommer fokus läggas på den arabiska kulturen. 



4 

 

Samtidigt med tanke på att primärdata samlats in i Iran blir även den persiska kulturen en 

huvudfaktor i denna studie. Eftersom det inte kommer vara möjligt att införskaffa 

primärdata för hela Mellanöstern kommer det i studiens analys och slutsats dras generella 

slutsatser utifrån sekundärdata samt det primärdata som samlats in i Iran.   

 

1.7 – Företagsbeskrivningar 

1.7.1 – Adidas 

Adidas har funnits i över 80 år
15

 och har ca 433 butiker runt om i världen
16

. Bolaget består 

av tre märken. Ett av dessa är adidas som har ett produktutbud av skor, accessoarer och 

kläder.
17

 År 1996 köpte adidas märket Reebok vilket gav företaget stora fördelar på grund 

av att de båda märkena är välkända över hela världen. Utifrån detta kunde även ett större 

produktutbud erbjudas.
18

 Även Reebok omfattar skor, accessoarer och kläder. Det tredje 

märket är TaylorMade-adidas Golf som består av golfartiklar däribland golfklubbor, bollar, 

skor och kläder.
19

 De värderingar företaget utgår ifrån är bland annat att vara 

kundorienterade där de kontinuerligt förbättrar kvaliteten och produkternas image för att 

alltid bemöta och överträffa kundernas förväntningar. Vidare är företaget socialt och 

miljömässigt ansvarsfull.
20

 Under år 2009 hade företaget en försäljning på cirka 10,381 

miljoner Euro.
21

 Den största försäljningen skedde i västra Europa där den bestod av 31% 

av det totala.
22

 Av produkterna skedde en försäljning på 45% för skor, 45% för kläder och 

resterande 10% för övriga produkter.
23

 

 

1.7.2 – United Colors of Benetton 

United Colors of Benetton är ett Italienskt klädföretag som grundades på 1965 talet av 

familjen Benetton. Redan år 1969 öppnade företaget sin första butik utanför Italien. 

Koncernen går under namnet ”The Benetton Group” och omfattar tre olika klädmärken; 

United Colors of Benetton, Sisley och Playlife. Med dessa märken vill de främja den 

italienska modestilen genom kvalitet och stil. Företaget är etablerat i 120 länder runt om i 

världen med sammanlagt 6000 butiker. De har en årlig omsättning på cirka 2 miljarder 

Euro.
24

 Produktsortimentet för United Colors of Benetton består huvudsakligen av kläder 

för män, kvinnor och barn. Företaget har även vidgat sin produktkollektion med kläder för 

småbarn. Förutom detta finns ett utbud av parfymer, accessoarer, och 

                                                
15 http://www.adidas-group.com/en/ourgroup/our_business/default.aspx (2010-05-03) 
16http://www.adidas.com/conceptstores/content/index.asp?strBrand_adidascom=performance&strCountry_ad

idascom=se&country=se&strLanguage_adidascom=se&language=se (2010-05-03) 
17 http://www.adidas-group.com/en/ourgroup/our_business/default.aspx (2010-05-03) 
18 http://www.adidas-group.com/en/ourgroup/history/history.aspx (2010-05-03) 
19 http://www.adidas-group.com/en/ourgroup/our_business/default.aspx (2010-05-03) 
20 http://www.adidas-group.com/en/ourgroup/values/default.aspx (2010-05-03) 
21 Adidas årsredovisning 2009. s.118 
22 Ibid. s.119 
23 Ibid. s.120 
24 http://www.benettongroup.com/en/whoweare/overview.htm (2010-04-22) 
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heminredningsprodukter.
25

 Benetton Group tar dessutom sociala initiativ av olika slag. Ett 

exempel är utformningen av tidningen ”Colors” som skapades år 1991. Tidningens 

ändamål är att ta upp viktiga händelser i världen såsom krig, aids och miljörelaterade 

frågor.
26

  

 

1.7.3 - Mango 

Mango är ett spanskt klädföretag som erbjuder till mestadels damkläder och accessoarer. 

De öppnade sin första butik år 1984 i Barcelona. Idag har Mango totalt 1223 butiker i 92 

länder. De summerar nyckeln till framgång i tre punkter; koncept, team och logistik. 

Mangos koncept är att erbjuda kvalitetsprodukter med en originell design. De syftar till att 

framställa kläder för den moderna och urbana kvinnan för dennes dagliga behov. Detta är 

en del av konceptet som de arbetar efter i alla Mango butiker runt om i världen. År 2008 

lanserade Mango herrkläder som namngavs HE (Home Emerito). Denna har unga 

modemedvetna män som målgrupp.
27

     

 

 

  

                                                
25 http://www.benettongroup.com/en/Whatwemake.htm (2010-04-22) 
26 http://www.benettongroup.com/en/whatwesay/colors_magazine.htm (2010-04-22) 
27 http://www.mango.com/pv/index.html (2010-04-22) 
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1. Inledning

2. Metod

3. Teori 4. Empiri

5. Analys

6. Slutsats

1.8 – Arbetets disposition 
Kapitel 1: Inledning, innehåller 

studiens problembakgrund, syfte, 

frågeställningar som kommer att 

besvaras under studiens gång 

samt företagsbeskrivningar. 

Även finns i detta kapitel en 

förklaring av de avgränsningar 

som har gjorts. 

Kapitel 2: Metod, här redogörs 

studiens tillvägagångssätt, hur 

urvalet av ämne och teori har 

gjorts samt så förs en kritisk 

diskussion kring de källor som 

använts i uppsatsen. 

Kapitel 3: Teori, kapitlet 

omfattar de teorier som använts 

och legat till grund för studien. 

Kapitlet behandlar först 

faktorerna ur marknadsmixen. 

Därefter följs en förklaring av 

kultur och dess komponenter 

samt en beskrivning av den 

arabiska och persiska kulturen. 

Kapitel 4: Empiri, behandlar 

studiens primärdata i form av de 

intervjuer och observationer som 

har gjorts. Vidare presenteras 

även sekundärdata som använts i 

form av tidningsartiklar. 

Kapitel 5: Analys, består av en 

sammanfogning av teori och 

empiri tillsammans med 

författarnas egna reflektioner. 

Kapitel 6: Slutsats, i detta 

kapitel presenteras de slutsatser 

som dragits utifrån analysen där 

även studiens syfte uppnås och 

frågeställningarna besvaras.  
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2. Metod 

  

Detta kapitel redogör de metoder som använts i denna studie gällande bland annat urval 

av ämne och teorier. Därefter förklaras hur datainsamling av primär- och sekundärdata 

har skett. Slutligen presenteras hur uppsatsens tillförlitlighet kommer att försäkras i termer 

av reliabilitet, validitet och de använda källorna.   

 

 

2.1 – Urval 

2.1.1 – Ämnesurval 

Inför valet av vilket ämne som skulle studeras till denna uppsats diskuterades många olika 

ämnen och branscher. Den bransch som ansågs mest intressant var klädindustrin på grund 

av att den skiljer sig i väldigt hög grad från andra branscher, särskilt gällande promotion 

och produktutbud. Ett företag inom heminredning kan sälja möbler på ett enklare sätt i 

olika länder medan klädbranschen måste ta hänsyn till vad för typ av kläder som ska säljas. 

En ytterligare utmaning för ett klädföretag är hur de ska marknadsföra sina produkter. 

Exempelvis går det att ha en reklampelare med en modell i bikini i Västvärlden, men detta 

skulle inte tillåtas i ett muslimskt land. På grund av dessa punkter har Mellanöstern där den 

dominerande religionen är Islam valts att studeras i denna uppsats.  

 En ytterligare anledning till valet av ämne var att en av författarna skulle befinna sig i Iran 

under studieperioden och ha möjligheten att samla in primärdata. Detta var ett unikt 

tillfälle att ta vara på och utnyttja till denna studie. I och med att primärdata baseras på 

redan etablerade internationella klädföretag i Tehran, Iran, kommer studiens analys och 

slutsatser grundas på dessa primärdata i viss utsträckning.  

 

2.1.2 – Teoretiskt urval 

De teorier som använts i denna studie har varit utifrån de frågeställningar samt syfte som 

utvecklats. En del av arbetets syfte är att identifiera möjligheter och hinder i kulturen i 

Mellanöstern och hur dessa påverkar klädföretag. För att kunna utföra en analys inom detta 

behövdes information om vad begreppet kultur innebär. Tre komponenter som kultur berör 

(attityd och värdering, språk, estetik) valdes ut där denna avgränsning gjordes för att kunna 

göra en mer djupgående analys.  Vidare valdes det att utgå ifrån två av Hofstedes kulturella 

dimensioner där dessa sågs som användbara i analysen av den persiska och arabiska 

kulturen. Eftersom Mellanöstern ska studeras fanns det behov av information gällande den 

arabiska och persiska kulturen, vilket i analysen kommer att kopplas samman med 

delkomponenterna inom kultur. Den andra delen i studien omfattar hur företag bör anpassa 

sina produkter och promotion till en ny kultur. Dessa är två faktorer som har valts ut ur 

marknadsmixen där kunskap kring dessa hämtades från olika teorier av bland annat Philip 

Kotler angående produkt och promotion.  
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2.2 – Kunskapssyn 

Det finns olika angreppssätt för att påvisa relationen mellan teori och empiri. De tre 

huvudsakliga angreppsäsätten består av deduktion, induktion och abduktion. Deduktion 

innebär att man utifrån den befintliga teorin skapar hypoteser som testas på empirin och 

utifrån detta drar slutsatser
28

. Induktion är ett arbetssätt då forskaren utifrån empirin skapar 

en teori. Det tredje sättet är abduktion vilket är en kombination av de två tidigare nämnda 

arbetssätten. Abduktion delas in i två steg där det första är utifrån ett induktivt arbetssätt. 

Detta innebär att man utvecklar en teori utifrån den analys som gjorts av en företeelse. Det 

andra steget är med utgångspunkt i det deduktiva arbetssättet där man applicerar den teori 

som utvecklats på nya företeelser.
29

  

I denna studie kommer ett abduktivt angreppssätt att användas där en växelverkan mellan 

empiri och teori kommer att ske. Genom den empiri som samlats in kommer eventuella 

hypoteser att utvecklas såsom hur klädföretag bör anpassa sig till den nya kulturen. Nästa 

steg blir att söka i den befintliga teorin och försöka se samband samt ytterligare punkter 

som kan stärka hypotesen. Analysen kommer i helhet att genomsyras av denna 

växelverkan mellan teori och empiri.   

 

2.3 – Undersökningsmetod 
Inom den samhällsvetenskapliga forskningen använder man sig av kvantitativ eller 

kvalitativ forskning vid utförandet av en studie. Kvantitativ forskning innebär insamling av 

kvantifierbar data som sammanställs i olika statistiska former
30

. Till skillnad från den 

kvantitativa metoden syftar den kvalitativa till att skapa en djupare förståelse av 

informationen där fokus är på ord och inte siffror.
31

 Enligt Alvesson & Deetz har kvalitativ 

forskning blivit allt mer populär. Detta på grund av att den ger bland annat större 

förutsättningar för att utveckla beskrivningar och nya idéer samt teorier.
32

 Även Jacobsen 

stödjer detta då han hävdar att en kvalitativ studie är lämplig att utföra då man har som mål 

att utveckla teorier och hypoteser.
33

 Detta arbete är baserat på en kvalitativ studie med mål 

att få en djupare förståelse av hur internationella klädföretag anpassar sitt produktutbud 

och promotion samt når framgång i Mellanöstern. Vidare finns förhoppningen om att 

kunna utveckla en hypotes om hur dessa företag använder möjligheter till sin fördel och 

minimerar konsekvenser från hinder som uppkommer vid inträde till kulturen i 

Mellanöstern.  

 

 

 

                                                
28 Bryman. (2008). s.9 
29 Patel & Davidson. (2003).  s.24 
30 www.ne.se/kvantitativ-metod (2010-03-15) 
31 Bryman. (2008). s.697 
32 Alvesson & Deetz. (2000).  s.71 
33 Jacobsen. (2002). s.146 
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Bryman har delat in den kvalitativa forskningsmetoden i sex steg som presenteras i figuren 

nedan. Denna studie har utförts utifrån dessa delar som Bryman tar upp.  

Figur 1: Main steps of qualitative research
34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.4 – Datainsamling 

2.4.1 – Primärdata 

Primärdata är då forskaren själv samlar in data för första gången och går direkt till 

primärkällan. Det finns olika metoder att samla in primärdata exempelvis genom intervju, 

observation och enkäter.
35

 Primärdata i denna studie består av intervjuer samt 

observationer som gjorts i Tehran, Iran under perioden 20-27 mars 2010. De företag som 

detta utfördes på var Mango, adidas och United Colors of Benetton.  

En del av en observation som utförs är att iaktta den fysiska miljön man befinner sig i. Det 

kan vara att observera artefakter såsom färg och interiör. I sin beskrivning av observationer 

bör man vara så detaljerad som möjligt så att läsaren kan visualisera miljön. Man bör 

undvika generella meningar såsom ”ett fullsatt rum” och ge en deskriptiv förklaring istället 

genom att skriva ”i rummet befann sig 20 personer, alla stående…”.
36

 De observationer 

som utförts till denna studie skedde på samma dag efter intervjun och på samma sätt i alla 

butiker. De faktorer som iakttogs var butikens interiör, exteriör, vad för typ av produkter 

som såldes och vilka typer av kunder som befann sig i butiken. Slutligen observerades 

även hur butikerna använt sig av och utformat skyltfönster, reklambilder och skyltdockor i 

                                                
34 Bryman. (2008). s.370 
35 Jacobsen. (2002). s.152 
36 Patton. (2002). s.280f 

1.General research question 

2.Selection of relevant site(s) and subjects 

5.Conceptual and theoretical work 

3.Collection of relevant data 
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5a.Tighter specification of the 
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6.Writing up findigs/conclusions 

4.Interpretation of data 
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och utanför butiken. Vidare gjordes observation av reklamskyltar placerade på landsvägen 

mellan Tehran och Karaj och även i centrum i Tehran.  

Den typ av intervju som användes var semistrukturerad som innebär att forskaren har en 

intervjumanual men denna är flexibel där intervjun har inte någon strikt form utan 

följdfrågor kan ställas under intervjuns gång.
37

 En intervjuguide skapades innan författaren 

skulle resa bort. Frågorna utvecklades genom att ha studiens syfte och frågeställningar i 

åtanke. En struktur lades upp där frågorna delades in i två delar, till och börja med gällde 

frågorna produktutbud och därefter promotion. Frågorna var skrivna på svenska som blev 

översatta till persiska innan intervjuerna genomfördes. Intervjusvaren var givna på persiska 

så detta blev översatt till svenska efteråt. Svaren från respondenten antecknades ner på 

papper under intervjuns gång. Intervju utfördes med butiksansvarig manager på Mango och 

United Colors of Benetton och i adidas genomfördes intervjun med en försäljare. 

Ytterligare frågor och funderingar som uppkom under observationens gång ställdes till 

respondenten i efterhand. Även så utfördes en telefonintervju med commercial manager på 

Nashravan Journalistic Institute, det institut som är ansvariga för den censurering som sker 

i magasin, tidningar och böcker i Iran. Det positiva med telefonintervju är det kostar 

mindre, det går fortare och det finns en tillgänglighet med personer som befinner sig på 

långt håll. Det negativa är att man inte kan skapa en personlig kontakt med respondenten.
38

 

Eftersom respondenten befann sig i Iran och författarna i Sverige var telefonintervju det 

lämpligaste sättet att utföra intervjun på. Intervjun utfördes på persiska och svaren blev 

antecknade under tiden, detta blev i efterhand översatt till svenska.  

 

2.4.2 – Sekundärdata 

Sekundärdata är befintlig information som redan samlats in av andra. Denna typ av data är 

insamlad för ett annat syfte än den aktuella studien.
39

 Sekundärdata som kommer att 

användas i denna studie är i form av statistik och modemagasin.   

Den statistik som använts i studien presenterar mobil- samt internetanvändningen i 

länderna i Mellanöstern under år 2009. Den andra typen av sekundärdata som använts är 

modemagasinet ”Faslname Melina”, som ges ut i Iran. I studeringen av modemagasinet låg 

fokus på att analysera hur utformning och censurering av bilder har gjorts. För att få den 

senaste informationen och uppdateringar om studiens problemområde kommer 

internetkällor att användas. Detta så att författarna kan följa utvecklingen som sker för 

klädföretag i Mellanöstern samtidigt upptäcka nya aspekter inom området. 

 

 

 

                                                
37 Saunders et al. (2009). s.320 
38 Ibid. s.349 
39 Ibid. s.153 
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2.5 – Uppsatsens tillförlitlighet 
För att säkerställa uppsatsens tillförlitlighet kan man använda sig av begreppen reliabilitet 

och validitet. Dessa anses vara viktiga på grund av att de framhäver studiens objektivitet 

samt trovärdighet.
40

 Reliabilitet handlar om till vilken utsträckning en studie ger samma 

svar om den genomförs vid olika tillfällen, dock under samma omständigheter.
41

 I en 

kvalitativ studie framhävs begreppet reliabilitet genom att författaren presenterar en 

specifik och detaljrik redogörelse av undersökningen.
42

 Termen validitet kan definieras 

som ”ett mått på om en viss fråga mäter eller beskriver det man vill att den ska mäta eller 

beskriva”.
43

 Validitet kan delas in i två delar; inre giltighet och relevans som innebär att se 

ifall studien mäter det som den ska mäta. Den andra delen är extern giltighet och relevans 

som innebär ifall resultaten som är uppnådda i undersökningen kan tillämpas i andra 

situationer. Exempelvis om undersökning gjorts om en organisation vid en specifik 

tidpunkt, är de resultat som blivit uppnådda giltiga i andra organisationer också?
44

     

För att öka reliabiliteten i denna studie har undersökningens tillvägagångssätt angetts på ett 

noggrant och specifikt sätt. Ytterligare metod som användes för att öka reliabiliteten var att 

använda en intervjuguide som skrevs innan intervjuerna skedde utifrån studiens 

frågeställningar och syfte. Under intervjuns gång användes denna guide och ledande frågor 

undveks. Dessutom fanns ingen tidsbegränsning för intervjuerna så respondenten kunde ta 

god tid på sig att framföra genomtänkta svar, vilket anses ha höjt reliabiliteten. Validiteten 

kommer generellt att stärkas genom användning av triangulering i den teoretiska 

referensramen där flera forskares synsätt kommer att framhävas gällande teorierna. Den 

inre giltigheten säkerställs genom att utveckla specifika frågor utifrån det problem som har 

identifierats till studien. Dessa frågor berör de områden som undersöks, i denna uppsats 

exempelvis kultur. Den yttre giltigheten och relevansen anses vara hög genom att de 

resultat som intervjuerna gav kan till hög grad gälla vid andra internationella klädföretag 

också. Detta i och med att de tre klädföretagen som intervjuer skedde på gav väldigt 

liknande svar. Däremot kan de observationer som genomfördes i alla tre butiker sänka den 

yttre validiteten på grund av att varje enskild individ kan se och tolka saker ur olika 

synvinklar. Även fastställandet av faktorerna som identifierats som en möjlighet/ hinder 

eller både och kan påverka den yttre validiteten eftersom den påverkas av en viss 

subjektivitet från författarna. Detta ger i sin tur olika resultat.  

 

 

 

                                                
40 Silverman. (2004). s.283 
41 Bell. (2008). s.117 
42 Saunders et al. (2003). s.149 
43 Bell. (2008). s.117  
44 Jacobsen. (2002). s.21f 
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2.6 – Källkritik 
Syftet med källkritik är att se om källan har relevans och är reliabel. För att bedöma källor 

kan man använda sig av fyra kriterier, dessa är; samtidskrav, tendenskritik, beroendekritik 

och äkthet.
45

  

En källa uppfyller samtidskravet genom att vara uppdaterad och kontinuerligt relevant med 

tiden.
46

 Den facklitteratur som används i studien är både ny och gammal. Författarna 

kommer vara lyhörda gällande detta och sträva efter att använda de senaste upplagorna av 

litteraturen som går att finna. När det gäller användning av internetkällor har kontroll av 

källans uppdatering skett för att använda så ny information som möjligt i studien.  

Tendenskritik innebär att granska källan genom att se vilka egna intressen författaren haft 

vilket kan göras med hjälp av analys av ord, uttryck och det fakta som presenterats.
47

 Detta 

har undersökts genom att se huruvida författaren varit objektiv i det fakta som angetts och 

till vilken grad egna åsikter framkommit i informationen.  

Det tredje kriteriet är att se över källans beroendekritik vilket är att kontrollera om källorna 

är beroende av varandra. Detta kan uppkomma ifall källor exempelvis utgår ifrån samma 

forskare.
48

 I studien har det strävats efter att använda flera källor med olika författare för 

att minimera detta problem.  

Äkthet handlar om att undersöka huruvida informationen källan ger är äkta vilket är en 

viktig punkt gällande i synnerhet internetkällor.
49

 De internetkällor som använts är till 

största del företags egna hemsidor där författarna anser informationen presenterat som 

äkta. Vidare har granskning av äkthet skett genom att den information som getts i 

exempelvis artiklar spårats till originalkällan för att säkerställa att den överensstämmer.   

 

 

 

 

 

 

 

                                                
45 Eriksson & Weidersheim-Paul. (2006). s.167f 
46 Ibid.  
47 Ibid.  
48 Ibid.  
49 Ibid. 
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3. Teori 
  

Följande kapitel presenterar de befintliga teorier som kommer att användas i denna 

studie. Kapitlet är indelat i tre delar; första delen omfattar de två P i marknadsmixen 

(produkt och promotion), andra delen förklarar begreppet kultur och dess komponenter 

och slutligen beskrivs i den tredje delen den arabiska och persiska kulturen. 

 

 

3.1 – Marknadsmix 
Marknadsmixen utvecklades av Harvard professorn Neil H.Borden. Han framhävde att 

detta koncept kunde ligga till grund för att svara på frågan ”vad är marknadsföring?”.
50

 

Han la fram tolv delar inom marknadsmixen som på senare tid simplifierades av E.J 

McCarthy till fyra, de så kallade ”4P”.
51

 Nedanstående figur visar grafiskt marknadsmixen.   

Vidare framhävde Kotler att marknadsmixen är ett av nyckelkoncepten inom 

marknadsföringsteori. Han definierar detta som ”en serie av kontrollerbara 

marknadsföringsverktyg som ett företag förenar för att skapa den respons de vill ha från 

målgruppen”.
52

  

Figur 1:
53

 4P-modellen  

 

 

                                                
50 Borden. (1984). s.7ff 
51 Gilbert. (2003). s.113 
52 Ibid.  
53 Armstrong & Kotler. (2007).  s.53 
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Konceptet kan förklaras kortfattat som följande. För att kunna särskilja sig från sina 

konkurrenter och erbjuda en produkt utöver det extra måste företaget skapa en produkt som 

möter målgruppens behov. Nästa steg blir att bestämma priset på denna produkt och hur 

konsumenten ska kunna tillhandahålla denna. Slutligen måste företaget utveckla en sorts 

promotion som informerar konsumenten om produkten samtidigt som den övertalar 

individen att just köpa denna produkt.
54

  

 

3.1.1 – Produkt 

En produkt kan definieras som något som kan erbjudas till en marknad vilket uppfyller ett 

behov och en efterfråga. Produkt inom konceptet marknadsmix omfattar en del attribut 

såsom varumärke, design, variation och kvalitet.
55

  

Kotler har delat in en produkt i fem olika nivåer, dessa presenteras nedan i figur 3. Den 

första nivån är kärnprodukten (core benefit) som består av den huvudsakliga produkten 

som uppfyller kundens primära behov. Exempelvis för en hotellgäst är det vila och sömn 

som denne köper. Nästa nivå är elementärprodukten (basic product) vilket omfattar 

ytterligare element som bidrar till kundtillfredsställelse. En hotellgästs behov är ”sömn”. 

De ytterligare elementen blir då hotellrummets säng som behövs för att individen ska 

kunna sova och uppfylla sömnbehovet. Den tredje nivån är förväntad produkt (expected 

product) som innehar attribut vilka kunden förväntar sig få när denne köper produkten. 

Den fjärde nivån är den utvidgade produkten (augmented product) där attribut skapas till 

produkten så att den överträffar kundens förväntningar. Den sista nivån är potentiell 

produkt (potential product) som består av de förändringar och utvidgningar som produkten 

kan genomgå med tiden. Inom denna nivå strävar företag efter att differentiera sin produkt 

och hitta nya metoder för att tillfredsställa kunden.
56

  

Figur 3: Fem produktnivåer
57

 

 
                                                
54 Armstrong & Kotler. (2007). s.13 
55 Ibid. 
56 Kotler. (1997). s.431f 
57 Ibid. s.431 
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3.1.1.1 – Varumärke 

Ett varumärke kan definieras som ett namn, en symbol eller design samt en kombination av 

båda två. Varumärkets funktion är att differentiera en produkt eller tjänst som erbjuds av 

ett företag och särskilja denna från företagets konkurrenter.
58

 Ett varumärke skapas genom 

att tillföra attribut till kärnprodukten som bidrar till att berika produkten och skapa ett 

mervärde leder till att olika varumärken skiljs åt. Detta genomförs i den fjärde nivån, 

utvidgad produkt, i Kotlers modell.
59

 

Genom att utveckla ett framgångsrikt varumärke kan företag ta tillvara på fördelar. Dessa 

inkluderar exempelvis en bättre image, möjligheten att differentiera företaget med vissa 

associationer genom varumärket och bidra till stärkta kundrelationer samt lojalitet.
60

 

Vidare hävdas det att när konsumenter ser ett varumärke som de även sett förut associerar 

de det till att företag lägger ner tid och pengar för att upprätthålla sitt varumärke.
61

   

 

3.1.2 – Promotion  

Promotion rör ett företags externa kommunikation med konsumenter. Det finns många 

olika alternativ ett företag kan välja mellan för att kommunicera med kunderna på 

marknaden. Några av dessa är reklam, direktmarknadsföring, PR och personal selling
62

.  

 

3.1.2.1 – Reklam 

Begreppet reklam omfattar all form av icke-personlig kommunikation genom media om en 

specifik produkt eller tjänst. Det kan vara exempelvis tv-reklam, radio, reklamskyltar, 

tidningar och magasin. Fördelen med reklam är att den når ut till en stor målgrupp på en 

och samma gång genom endast ett meddelande. Det leder även till att det skapas 

kommunikation mellan konsumenterna genom word-of-mouth.
63

 

Utformningen av reklam är däribland beroende på det land och kultur man befinner sig i. 

Det meddelande som sänds till kunderna kan tolkas på olika sätt, något som har en viss 

betydelse i ett land kan ha en helt annan mening i ett annat land. När ett meddelande 

utformas bör man vara aktsam på vissa punkter såsom de bilder och symboler som används 

i reklamen samt språket (ord och meningar). Om inte detta tas hänsyn till av företag kan 

det leda till stora missförstånd och medföra negativa konsekvenser.
64

 Ett exempel är då ett 

bilföretag använde Muhammed Ali i sin reklamkampanj i Mellanöstern. Trots att han är en 

omtyckt person i regionen förolämpade reklamen muslimer på grund av temat, som var att 

han sa ”I am the greatest”, men för muslimer är det endast Gud som är störst.
65

 

 

                                                
58 Kotler. (1997). s.443 
59 Jobber. (2004). s.266f 
60 Gilbert. (2003). s.307 
61 Aaker. (1996). s.11 
62 Jobber. (2004). s.18 
63 Ibid. 
64 de Mooij. (2005). s.151 
65 Hollensen. (2007). s.544 
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3.1.2.2 – Direktmarknadsföring 

Direktmarknadsföring är då ett företag distribuerar information till målgruppen på så sätt 

att kunden direkt kan ta del av informationen. Meddelandet går direkt ut till kunden utan 

närvaron av någon mellanhand.
66

 Detta kan vara genom exempelvis telemarketing, e-mail 

marketing och direkt försäljning.
67

 Fördelarna med denna typ av marknadsföring är att 

företag kan utforma meddelandet specifikt till varje individ och genom detta finns det en 

större möjlighet att få respons från kunden. Vidare skapar det en närmare relation mellan 

företag och kund samt att företagets promotion inte är lika tillgänglig för konkurrenterna.
68

 

Den snabba utvecklingen av teknik har medfört att företag har möjlighet att utnyttja 

tekniken i sin promotion. Internet har skapat möjligheten att använda e-mail marketing och 

telekommunikation har lett till utvecklingen av SMS marketing.
69

 Att använda sig av direkt 

mail är väldigt flexibelt och kostnadseffektivt sätt att nå konsumenter runtom i världen.
70

 

 

3.1.3 – Marknadskommunikation 

För att ett företag ska kunna kommunicera effektivt med konsumenterna måste de ha en 

klar förståelse av syftet med det meddelande de vill sända. Dessutom måste de känna den 

målgrupp som kommer att nås och hur dessa kommer att tolka samt reagera till detta 

meddelande. Det finns ett antal faktorer som kan påverka kommunikationen mellan företag 

och konsumenter, bland annat handlar det om språkskillnader som förekommer. Om ett 

företag använder sig av en slogan eller varumärke är det viktigt att komma ihåg att det kan 

ha olika betydelser i olika länder. Kulturskillnader är ännu en påverkande faktor där 

landets dimensioner av kultur (värderingar, attityder och utbildning) påverkar hur 

människor uppfattar saker och ting. Ett exempel är användning av färg i reklam som kan ha 

olika betydelse beroende på vilket land man befinner sig i. En ytterligare faktor är lagar 

och regler. Många länder har strikta lagar gällande vad reklam får innehålla där det finns 

strikta regler gällande exempelvis innehållet, språket och anspelning på sex i den reklam 

som utformas. Vidare kan även reklam för vissa typer av produkter vara förbjuden i vissa 

länder.
71

  

Det går att särskilja den grad av kontext varje kultur har i sitt kommunikationssystem där 

kulturen kan vara hög- eller lågkontext.
72

 Inom en högkontext kultur är kommunikationen 

mer påverkad av det icke-verbala språket till skillnad från lågkontext kulturer som är det 

motsatta och lägger stor vikt på det verbala språket. Till de mer högkontextuella tillhör den 

spanska, italienska och arabiska kulturen. Skandinavisk, tysk och fransk kultur tillhör 

lågkontext kulturer. I en högkontext kultur tar det längre tid att skapa en affärsförbindelse 

på grund av att de vill först lära känna sin partner och sedan göra affärer.
73

     

                                                
66 Jobber. (2004). s.448 
67 Czinkota & Ronkainen. (2007). s.398 
68 Jobber. (2004). s.415 
69 Hackley. (2005). s.126 
70 Hollensen. (2007). s.556 
71 Ibid.  s.543f 
72 Ibid. s.56 
73 Ghauri & Cateora. (2006). s.106f 
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3.1.4 – Produkt- och kommunikationsmixen 

 

Figur 4: Product/ communication mode
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3.1.4.1 – Straight extension 

Denna strategi handlar om att använda den standardiserade produkten som finns inom 

företaget till nya marknader med samma promotion strategi som man använder i alla 

länder. Alltså är det en produkt och ett meddelande i hela världen. Ifall detta görs på ett 

korrekt sätt kan det generera kostnadsbesparingar för företag gällande bland annat 

marknadsundersökningar och produktutveckling.
75

  

 

3.1.4.2- Promotion adaption 

Detta innebär att ett företag behåller den befintliga produkten men anpassar sin promotion 

utifrån kulturen de befinner sig i. Denna strategi är kostnadseffektiv eftersom det kostar  

mindre att ändra sin promotion än att anpassa produkten till marknaden.
76

  

 

3.1.4.3 – Product adaption  

I denna strategi modifierar företaget produkten, men behåller funktionen av kärnprodukten. 

Vidare anpassas produkten på så sätt att den fungerar i olika miljöer. Ett exempel är 

elektroniska apparater som ändras så att dessa fungerar i olika nivåer av elektronisk 

spänning.
77

  

 

                                                
74 Hollensen. (2007). s.434 
75 Ibid.  
76 Ibid. s.435 
77 Ibid. s.436 
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3.1.4.4 – Dual adaption 

Fjärde strategin innebär att företag anpassar både sin produkt och promotion. Denna 

strategi används oftast då de föregående strategierna inte lyckats eller ifall företaget inte är 

i en ledande position på marknaden. Det är kostsamt att anpassa både produkt och 

promotion men samtidigt är det en nödvändig strategi.
78

  

 

3.1.4.4 – Product invention 

Sista strategin är då företag utformar nya produkter. Detta används vanligen av företag i 

industrialiserade länder som förser produkterna till länder med mindre resurser. 

Produkterna utvecklas så de möter behovet i den specifika marknaden. Exempelvis kan det 

gälla en produkt som kräver viss teknologi som inte landet har, produkten anpassas då så 

 att den kan funktionera i det landet.
79
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3.2 – Kultur 

 

3.2.1 – Definition och dess komponenter 

Det finns en mängd olika definitioner av begreppet kultur. En av dessa är given av 

Czinkota & Ronkainen där de definierar kultur som ”ett integrerat system för inlärda 

beteendemönster som är utmärkande egenskaper hos medlemmar i ett givet samhälle.”
80

 

En ytterligare definition är given av antropologen Clifford Geertz där han ser kultur som 

kontrollmekanismer såsom regler och instruktioner vilka används för att reglera 

beteende.
81

 Begreppet kultur innehar ett antal komponenter däribland attityder, normer och 

värderingar
82

, språk, tradition samt estetik.
83

 Figuren nedan presenterar de kulturella 

element som kommer att diskuteras i detta avsnitt.  

 

Figur 3: Beståndsdelar inom kultur 

 

 

3.2.1.1 – Språk 

Språk kan delas in i två kategorier; verbalt och icke-verbalt språk. Verbalt språk är talet 

och icke-verbalt språk innefattar bland annat ögonkontakt, kroppsställning och gester. För 

att kunna bli del av en ny kultur kan det vara en nödvändighet att behärska det språket som 

talas i samhället. Individer känner sig bekväma med sitt eget språk och företag bör se detta 

som en fördel vilket kan bidra till att företaget kan på lättare sätt få tillgång till information 

som behövs. Fastän engelska är ett språk många talar och behärskar kan det skapa 

markanta skillnader i den respons som fås från konsumenter ifall man lär sig det lokala 

språket. Många länder tar företag mer seriöst då de översätter exempelvis reklamkampanjer 

                                                
80 Czinkota & Ronkainen. (2007). s.54 
81 de Mooij.(2005). s.35 
82 Ibid. s.36 
83 Czinkota & Ronkainen. (2007). s.57ff 
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till det lokala språket.
84

 Då översättning ska ske bör företag lägga stor vikt vid valet av tolk 

eller översättningsprogram eftersom fel i översättningar kan leda till stora konsekvenser.
85

 

Ett exempel då en reklamkampanjs budskap ändrades var när ”Jolly Green Giant” blev 

översatt till arabiska och fick betydelsen ”Intimidating Green Ogre”.
86

   

Förutom att kunna behärska det verbala språket bör företag även ha kunskap om det icke-

verbala språket som finns inom en kultur. Utöver ögonkontakt, gester och kroppsställning
87

 

innehar det icke-verbala språket faktorer såsom tid, vänskap och affärsavtal. Dessa faktorer 

har olika innebörd i olika kulturer. I många länder är att vara i tid en viktig punkt medan i 

andra länder är det ingen konstighet ifall man är försenad till ett möte. Ytterligare exempel 

är att inom många kulturer är det vanligt att vid hälsning pussa varandra och i en 

konversation stå väldigt nära sin motpart.
88

 Att visa tummen-upp betyder i många länder 

”bra”, ”ok”, men i Iran har det den motsatta betydelsen där det är en stor förolämpning ifall  

man visar tummen-upp för en person.  

 

3.2.1.2 – Attityd och värdering 

Värderingar kan definieras som normer som blivit inlärda hos människor redan från tidig 

ålder. Från dessa normer utvecklas sedan attityder. Bland annat skiljer sig attityden 

gentemot förändring där det ses som en positiv företeelse i industrialiserade länder medan i 

mer traditionella länder är det en mer negativ attityd gentemot detta. Produkter som 

anpassas till en kulturs attityder och värderingar kan nå stor framgång men detta beroende 

på den produktkategori den tillhör. Introduktionen av Barbie och Ken dockor i Iran ansågs 

gå emot de persiska värderingarna som fanns i samhället och ha ett negativt inflytande på 

unga flickor. På grund av detta utvecklade Iran sin egen version av dockorna och nämnde 

dem Sara och Dara, som är syskon. För att följa de klädesnormer som finns i landet 

kläddes Sara med en vit slöja som täckte håret och en blommig chador som täckte hela 

kroppen från topp till tå.
89

  

 

3.2.1.3 – Estetik  

Estetetik står för en kulturs uppfattning om symboler och dess färg, form och musik.
90

 

Detta är en viktig punkt för företag att ta hänsyn till på grund av att i varje kultur uppfattas 

dessa element på olika sätt. En symbol kan betyda en sak i en kultur och ha en helt annan 

betydelse i en annan. Ifall inte företag tolkar estetiken inom en kultur på rätt kan det skapa 

stora problem för den promotion de utvecklar som kan leda till förolämpning, negativa 

reaktioner och ineffektiv promotion.
91

 Exempelvis i Västvärlden refereras svart till sorg 

medan i Kina ser de den vita färgen som sorg. Vidare har guld en viktig symbolisk mening 

                                                
84 Czinkota & Ronkainen. (2007). s.57ff 
85 Ibid. 
86 Ghauri & Cateora. (2006). s.87 
87 Czinkota & Ronkainen. (2007). s.57ff 
88 Ibid. s.59 
89 Ibid. s.62f 
90 Ibid. s.67 
91 Ghauri & Cateora. (2006). s.87 
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för kineser, men denna färg får inte kombineras med svart då den får en helt annan 

betydelse.
92

 En helig färg inom islam är grönt där det sägs att profeten Mohammed hade en 

grön klädsel på sig och en grön turban. Vidare står grönt tillsammans med blå och blågrönt 

för paradiset i Iran.
93

 Färgen lila står i Iran för framtida händelser.
94

  

 

3.2.2 – Religion 

Det finns ingen speciell definition på begreppet religion, det kan däribland ses som något 

som ger svar på olika frågor gällande livets mening och mål.
95

 Vidare definierar religion 

livets ideal som i sin tur reflekteras i ett samhälles värderingar och attityder. Inom religion 

ingår en tro på existering av en högre makt.
96

 Många har endast en förståelse av sin egen 

religion och det som sägs i andra religion ses som inkorrekt. Religion påverkar dess 

anhängares dagliga liv i bland annat köpbeteende och de tidningar de läser. Vidare 

influerar det även de kläder de tar på sig, den mat de äter och deras beteende.
97

 I många 

länder är dagarna utformade utifrån religionen där de lediga dagarna och högtiderna skiljer 

sig mellan olika religioner.
98

  

Islam är en av de största religionerna i världen med över 1 miljard anhängare.
99

 Det är den 

dominerande religionen i Mellanöstern och därför är det viktigt för företag att 

uppmärksamma de religiösa faktorerna som påverkar muslimerna i regionen.
100

 

Internationella företag som inträder i Mellanöstern måste inom vissa ramar följa de 

islamiska lagarna som kallas ”shariah”. Shariah lagarna är nämnda i Koranen och många 

av länderna i Mellanöstern har även sina egna lagar utöver ”shariah”. Två undantag är Iran 

och Saudi Arabien som håller sig till den rättspraxis som är given i Koranen.
101

 

Exempelvis i Saudi Arabien förväntas kvinnorna bära sjal och får inte köra bil medan i 

Kuwait får kvinnor köra bil, klä sig i kläder med västerländsk stil och arbeta i högre 

positioner inom företag
102

 

Religionen påverkar marknadsföring av produkter och tjänster där bland annat muslimska 

länder har restriktioner på vad som får säljas och marknadsföras. Om kött såsom ko och 

kyckling ska säljas måste djuret blivit dödat på ett halal
103

 vis. Dessutom är alkoholhaltiga 

produkter förbjudna att säljas i dessa länder.
104

 Ifall inte religionen respekteras kan det 

innebära negativa konsekvenser för företag, vilket hände klädmärket Chanel. Chanel hade 

                                                
92 de Mooij. (2005). s.45 
93 http://www.sensationalcolor.com/color-messages-meanings/color-meaning-symbolism-psychology/all-

about-the-color-green.html (2010-05-08) 
94 http://www.sensationalcolor.com/color-messages-meanings/color-meaning-symbolism-psychology/all-
about-the-color-purple.html (2010-05-08) 
95 www.ne.se (2010-04-11) 
96 Czinkota & Ronkainen. (2007). s.59 
97 Ghauri & Cateora. (2006). s.86 
98 Czinkota & Ronkainen. (2007). s.60 
99 Ghauri & Cateora. (2006). s.85ff 
100 Cerimagic. (2010). s.41 
101 Ibid. 
102 Ghauri & Cateora. (2006). s.111 
103 Det som är tillåtet enligt Islam. (www.ne.se) 
104 Czinkota & Ronkainen. (2007). s.61f 
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på sina klänningar till en sommarkollektion använt verser från Koranen vilket väckte 

negativa reaktioner hos muslimerna som kände sig kränkta. Chanel blev tvungen att 

återkalla och förstöra alla dessa plagg tillsammans med negativen av fotografierna som 

tagits av dem. De hävdade dock att de inte hade någon avsikt att förolämpa muslimerna 

eftersom många av deras viktigaste klienter och målgrupper tillhör den islamiska 

religionen.
105

 

 

 

3.2.2.1 – Hijab 

Inom Islam finns det riktlinjer på hur kvinnor bör vara klädda. Detta nämns i Koranen som 

”hijab”. Ordet härstammar från verbet hjb som betyder att täcka, gömma, skydda och skapa 

en gräns, gardin eller barriär. Med detta menas att ”hijab” inte bara handlar om att täcka sin 

kropp för någon utan även att skapa en gräns och skydda sig från vad som är etiskt fel 

gällande ”förbjudna utövanden”.
106

 ”Hijab” handlar vidare om att vara anständig som 

kvinna, och varje muslimsk kvinna måste bära huvudduk och täcka kroppen när hon 

befinner sig på offentliga platser. I vissa muslimska länder är det lagstadgat att bära 

”hijab”, till exempel Saudiarabien
107

 och Iran. Det finns olika typer av ”hijab” som kvinnor 

kan bära däribland slöja (huvudduk) i kombination med kläder som täcker kroppen, chador 

(heltäckande tygstycke), burka (heltäckande tygstycke som även täcker ansiktet och 

ögonen) och niqab (heltäckande tygstycke som täcker ansikte men inte ögonen).  

 

3.2.3 – Arabisk kultur 

Den största delen av Mellanöstern består av arabländer såsom den arabiska halvön, 

Jordanien, Irak och Syrien. Alla dessa länder innehar den arabiska kulturen där man kan 

urskilja ett antal teman. Dessa är tradition och religion, hög-kontext och symbolism, social 

men ritualistisk, lojalitet och tillhörighet, makt och formell informalitet, paternalism, 

fatalism och omtänksam men konfliktbenägen.
108

  

Länderna är högt präglade av religionen där den påverkar människorna i stor utsträckning 

och har ett inflytande på individernas tänkande. Bjerke framhäver att ifall man besöker ett 

arabland och respekterar den islamiska religionen bidrar det till ett positivt bemötande 

nästan överallt. Detta betyder att man bör ta hänsyn till specifika faktorer exempelvis att 

inte konsumera alkohol vid sociala sammanhang. Samhället inom arabländerna är till 

största del mansdominerande där kvinnor och män inte ses som jämlika och därför 

förväntas inte kvinnor ha en bemärkt roll. Inom samhället i denna region förekommer 

mycket censurering, detta på grund av att det finns en vilja att hålla borta västerländska 

olämpliga influenser och bibehålla den arabiska och islamiska identiteten.
109
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Den arabiska kulturen anses vara hög-kontextuell där det läggs stor vikt på icke-verbal 

kommunikation. Kroppsspråket och ansiktsuttryck är väldigt förekommande när araber 

”talar”. Bland annat är ögonkontakt en viktig punkt då araber vid hälsning ser varandra i 

ögonen och anser att vid ett samtal bör individerna stå riktade mot varandra. Vidare 

förekommer det kroppsberöring och vid en konversation står personerna väldigt nära 

varandra.
110

 Avstånd är då en väldigt viktig detalj men det finns stränga regler gällande 

avstånd mellan man och kvinna. Ifall de både könen används i en reklamkampanj måste ett 

visst avstånd hållas mellan mannen och kvinnan.
111

     

 

3.2.4 – Persisk kultur 

Inom den persiska kulturen har religion ett stort inflytande där bland annat de traditioner 

som utvecklats är baserade på islam och dess uppförandekoder. Beroende på hur individer 

beter sig, vad de konsumerar, klär sig och hur lätt de integreras med det motsatta könet och 

deltar i sociala evenemang ses som tecken på hur traditionella eller moderna de är. De mer 

traditionella individerna följer de islamiska reglerna och klär sig mer diskret där de täcker 

sin kropp och sitt hår. Dock i sociala sammanhang med endast kvinnor klär sig de 

traditionella kvinnorna i mer öppna kläder och exponerar delar av sin kropp. Till det 

motsatta är de moderna individerna mer västerländskt influerade där de har en mer öppen 

förhållning till klädsel och integrering mellan de båda könen. Många av iranierna är 

mycket modemedvetna och bryr sig i hög grad om hur de klär sig. De rikare förväntas klä 

sig dyrt och trendigt samt ha dyra accessoarer där klockor och ringar gäller för män. De 

moderna kvinnorna klär sig öppet och har inte problem med att exponera delar av sin 

kropp, även i privata sammanhang då de båda könen är blandade.
112

 

Respekt är en viktig del i den persiska kulturen där den värdesätts väldigt högt. De äldre 

ska respekteras och bemötas på sådant sätt, exempelvis då en äldre person kommer in i ett 

rum ska alla ställa sig upp. Familjen är väldigt viktigt inom denna kultur där föräldrarna 

deltar aktivt i sina barns liv där det kan handla om att vägleda dem gällande studier eller 

giftermål. Familjen kommer alltid före individen och att visa respekt för sin familj är en 

viktig punkt i samhället.
113

   

 

3.3 – Hofstedes kulturella dimensioner 
Geert Hofstede har utifrån sina studier utvecklat fem olika kulturella dimensioner som kan 

användas för att studera och analysera ett lands kultur. Genom att ha en förståelse av dessa 

dimensioner kan man på ett lättare sätt kommunicera med människor från en annan 

kultur.
114

 Nedan följer en förklaring av två av dessa dimensioner och dess applicering på 

Mellanöstern.  

                                                
110 Bjerke. (1998). s.131 
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3.3.1 – Individualism och kollektivism  

Denna dimension består av de två begreppen individualism och kollektivism. 

Individualism inom ett samhälle är då individerna fokuserar i första hand på sig själva och 

kärnfamiljen. Det är inte några starka band mellan människorna i sådana samhällen. 

Kollektivism är det motsatta vilket fokuserar på grupper där individerna integreras i 

grupper tidigt i livet. Dessa samhällen kännetecknas av stark sammanhållning.
115

  

Bland de förväntningar som finns på människorna i kollektivistiska kulturer är att tänka på 

gruppens bästa i första hand och sedan på sig själva.
116

 Inom kollektivistiska kulturer 

sprids information på ett enkelt och snabbt sätt mellan individer.
117

 Det är en väldigt låg 

individualism i Arabvärlden där dess kultur präglas av ett kollektivistiskt tänkande. En 

viktig faktor i dessa kulturer är lojalitet som rankas högt där den går före många regler 

inom samhället. Det handlar om ett ”vi” tänkande och inte ”jag” i dessa länder.
118

 Iran har 

en liknande struktur med en kollektivistisk kultur där starka relationer inom bland annat  

familjen och släkten är högt värderade.
119

  

 

3.3.2 – Maskulinitet och femininitet 

Maskulinitet och femininitet benämner fördelning av könsroller i en kultur där Hofstede 

och Hofstede definierar ett maskulint samhälle som ”ett samhälle där emotionella 

könsroller är tydligt åtskilda: män ska hävda sig, vara tuffa och fokuserade på materiell 

framgång, medan kvinnor ska vara mer blygsamma, ömsinta och bry sig om livskvalitet.” 

Ett feminint samhälle är däremot ”ett samhälle där emotionella könsroller överlappar 

varandra: både män och kvinnor ska vara blygsamma, ömsinta och bry sig om 

livskvalitet.”
120

  

Både arabländerna och Iran är mansdominerande samhällen. Hofstedes analys visade att 

kvinnorna har begränsade rättigheter vilket kan vara på grund den islamiska religionen.
121

 I 

de maskulina kulturerna anses mannen vara subjekten och kvinnor objekten, medan i 

feminina kulturer är de två könen mer jämlika. Att diskutera sex öppet inom maskulina  

kulturer är tabu och homosexualitet är inte accepterat i samhället
122

. 
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4. Empiri 
  

Detta kapitel innehar studiens empiri som består av primärdata i form av intervjuer och 

observationer. Vidare inkluderas även sekundärdata gällande censurering och teknisk 

utveckling i Mellanöstern. 

 

 

 4.1 – Adidas 

4.1.1 - Intervju 

Intervjun skedde den 20 mars 2010 i adidas butik i Tehran, Iran med en av 

butiksförsäljarna. Butiken bestod av två våningar där övervåningen var endast till för 

damkläder och nedervåningen hade både herr- och damkläder samt skor. Kläderna 

importeras från länder i Sydostasien till butiken i Iran. Kunderna är i alla åldrar, däribland 

ungdomar, medelålders samt både kvinnor och män. Dessa kunder är medelinkomsttagare 

men även en stor del av kundgruppen består av höginkomsttagare. 

Respondenten framhävde att eftersom adidas är ett väldigt välkänt märke internationellt 

behövs inte någon stor satsning på promotion. Vid rea i butiken används tidningsannonser 

som media för att nå ut till kunderna. I den reklam och ytterligare promotion som görs 

används endast manliga modeller och inte kvinnor. Ifall kvinnliga skyltdockor skulle 

användas i skyltfönstret skulle dessa vara tvungna att vara täckta (huvudet och benen). Den 

externa kommunikationen de har med sina kunder är genom SMS-marketing (på persiska) 

där kunden själv väljer att fylla i sina uppgifter exempelvis namn och telefonnummer vid 

besök i butiken och/eller i samband med köp. Vid specialerbjudanden och dylikt skickas 

det SMS till vardera kund som är registrerad på listan.  

 

4.1.2  - Observation 

Observationen gick till på så sätt att butikens interiör, exteriör, kunder och produkter 

iakttogs. Skyltfönstren utanför butiken bestod endast av en manlig skyltdocka och en 

reklambild med manliga modeller. Fotografier på detta kan ses i bilaga 1, sida 49. Även 

runt om i butiken fanns det reklambilder på män däribland fotbollspelaren Leo Messi. 

Bakom kassan fanns en tv-skärm som visade adidas reklam.   

I butiken fanns det mest manliga skyltdockor. Kunderna som sågs var i alla åldrar och av 

båda könen. De unga tjejerna var klädda i kappor med jeans och till mesta del högklackade 

skor och hade sjal i alla olika former på huvudet. Vid det tillfället som observationen 

utfördes befann sig även två kvinnor med chador i butiken. Det fanns både kvinnliga och  

manliga försäljare som arbetade i butiken.  
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4.2 – United Colors of Benetton 

4.2.1 - Intervju 

Intervjun utfördes den 24 mars 2010 i Benetton butiken i Tehran, Iran lokaliserad i Tandis 

shopping centrum i området Tajrish. Intervjun skedde med butiksmanagern men även med 

en försäljare. Produkterna i denna butik bestod av dam- och herrkläder men respondenten 

framförde att i andra Benetton butiker i Tehran säljs det även accessoarer, skor, väskor, 

barn- samt underkläder. Beroende på storleken på butiken skiljer sig fördelningen av 

kläder, vissa butiker har mer damkläder medan i andra butiker är det en jämn fördelning. 

Detta är också beroende på vilket område butiken är belägen i.  

Respondenten uppgav att ytterkläder tas det hänsyn till när det läggs orders där bland annat 

plaggen som beställs in är lite längre (oftast till knäna) än vad som är normalt i 

Västvärlden. Gällande resterande kläder såsom till fest görs det ingen skillnad till andra 

länder i exempelvis Europa. Order läggs tre gånger per år för varje ny årstid eller ny 

kollektion, detta av top managers inom Benetton koncernen som befinner sig i 

huvudkontoret i Iran. Den huvudsakliga kundgruppen till denna butik i Tandis shopping 

centrum är män och kvinnor i åldrarna 16 och uppåt. Kunderna är både medelinkomst samt 

höginkomsttagare.  

Gällande marknadsföring använde sig även Benetton av SMS-marketing (på persiska) där 

kunden kunde välja att fylla i sina uppgifter. Benetton skickar SMS till de registrerade 

kunderna vid nya kollektioner, erbjudanden och vid olika rea tillfällen.  

 

4.2.2 - Observation 

Observation av United Colors of Benetton gjordes i två av butikerna belägna i Tehran. Den 

ena var butiken där intervjun utfördes, Tandis shopping centrum, och den andra belägen i 

Negar tower.  

De båda butikerna hade många liknelser däribland de plagg som såldes. Damkläderna 

bestod av både inomhus- utomhus- och festkläder. Ytterkläderna var bland annat kappor 

och kavajer vilka modellerna var densamma som man kan se i butiker överallt. Skillnaden 

som sågs var längden på ytterplaggen, som oftast gick ner till knäna. Kläderna såldes i alla 

olika färger så det fanns ingen dominerande färg som man kunde se mer av. Dessutom 

fanns en herravdelning i butikerna med alla typer av plagg såsom jeans, skjortor med mera. 

I butikerna fanns både kvinnliga och manliga försäljare.  

Skyltfönstret i butiken i Negar tower bestod endast av manliga skyltdockor men inne i 

butiken kunde man se en kvinnlig skyltdocka vars kläder täckte kroppen samtidigt som en 

sjal täckte huvudet. Butiken i Tandis shopping centrum hade reklambilder och skyltdockor 

i stål i sina skyltfönster. Dessa ”stål” dockor gestaltade endast kroppsformen från nacken 

till knäna där de hade kvinnliga plagg på sig. I reklambilderna fanns i stort sett endast 

manliga modeller men även en kvinnlig modell med täckt hår och överkropp. Fotografier 

på detta är presenterat i bilaga 1, sida 50.  
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4.3 – Mango 

4.3.1 - Intervju 

Intervjun skedde den 20 mars 2010 i Mango butiken i Tehran, Iran med butikens manager. 

Kundgruppen består av kvinnor mellan 20-40 år som är till mestadels höginkomsttagare. 

Större delen av kunderna som handlar från Mango är bosatta i området och stadsdelen där 

butiken ligger.  

Respondenten uppgav att plaggen beställs direkt från Spanien där hon som manager själv 

åker dit och lägger order. Hon framhävde att de produkter som beställs in är anpassade till 

Iran, exempelvis ytterkläder, men de resterande plaggen är av alla möjliga slag. Vidare 

förklarade hon även att i början då Mango hade öppnats i Iran beställdes det in kläder som 

följde Irans regler till nästan punkt och pricka. Detta gav inte något bra försäljningsresultat 

på grund av att kunderna efterfrågade mer moderna kläder med västerländsk stil. Därefter 

började mer moderna kläder beställas in för inomhus och festtillfällen.  

Den promotion som bedrivs av Mango i Iran är SMS-marketing där kunden kan välja att 

fylla i sina uppgifter. Därefter får dessa registrerade kunder SMS (på persiska) vid 

specialerbjudanden och nya kollektioner. Respondenten uppgav att det finns planer för 

annan slags promotion i framtiden såsom reklam men för tillfället är inte någon budget 

given för Mango i Iran. 

 

4.3.2 - Observation 

Observationen skedde på så sätt att kunder och produkter iakttogs samt butikens 

skyltfönster. Fotografier tagna utanför butiken av dess skyltfönster finns i bilaga 1, sida 51. 

Plaggen som såldes var i stort sätt samma som man kan se i övriga Mango butiker i 

exempelvis Sverige. Den skillnaden som sågs var att kappor och kavajer var längre 

utformade. Kunderna som sågs vid detta tillfälle var till mestadels unga tjejer. 

Butiksförsäljarna var i stor utsträckning endast unga kvinnor. Dessa följde butikens 

koncept genom de kläder de hade på sig, vilka var väldigt moderna. Det bestod av tunikor 

samt jeans och färgglada sjalar i olika former på huvudet.  

Gemensamt för alla de observerade butikerna var att skyltar inuti- och/eller utanför 

butikerna fanns med texten att islamiska regler gällande ”Hijab” måste följas i butiken. 

Ifall detta inte följs kan kunden bli nekad service.  
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4.4 – Reklamskyltar 

Observation skedde av reklamskyltar på landsvägen mellan Tehran och Karaj samt i 

centrum i Tehran under den tiden som författaren befann sig i Iran. Det fanns ett stort antal 

reklamskyltar som var placerade vid vägarna eller var hängda på broar. Skyltarna var i 

stort format och innehöll till största del text, vissa innehöll till och med bara text.  Det var 

knappt några bilder eller foton på skyltarna och ifall detta fanns bestod det av bilder på 

barn eller tecknade figurer. Under observationens gång sågs endast två skyltar med reklam 

för klädesplagg. Dessa var för herrkläder, specifikt för kostymer. Skyltarna bestod till 

mestadel av reklam för matprodukter exempelvis för spaghetti, saltgurka och tonfisk. De 

andra stora produktkategorierna det fanns reklamskyltar för var bilar och hemelektronik 

(mobil och tv). Slutligen sågs det även reklam för hotell, banker och hemprodukter såsom 

tvål och tvättmedel.   

 

4.5 – Censurering 

Nashravan Journalistic Institute är den organisation som är ansvarig för censurering i Iran. 

En telefonintervju utfördes den 10 april 2010 med institutets commercial manager, där hon 

förklarade hur censureringen går till i Iran. Hon uppgav att alla magasin, böcker och 

tidningar granskas av dem innan dessa börjar säljas ute på marknaden. Det som censureras 

i texter är ifall det uppkommer inkorrekt information gällande Iran. Gällande bilder 

censureras det som går emot de islamiska lagarna som finns i landet där exempelvis 

exponering av kroppsdelar och hår censureras och täcks på något sätt.  

Censureringen sker som nämnt i bland annat magasin. I denna studie har modemagasinet 

”Faslname Melina” studerats. Magasinet omfattar kläder, skor, accessoarer samt inredning. 

I bilaga 2 på sida 52 finns ett antal bilder på modeller från tidningen presenterat. Bilderna 

visar kvinnliga modeller där dessa censurerats genom att håret täckts med någon slags 

huvudbonad. Detta visas av pilarna i bild 1 och den vänstra pilen i bild 3. Vidare har även 

vissa kroppsdelar täckts såsom hals (pil i bild 1) och ben (pil i bild 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 



29 

 

4.6 – Teknik i Mellanöstern 
Nedanstående diagram är baserat på statistik av internetanvändare från år 2009 där den 

procentuella satsen av internetanvändare beräknats genom dividering av siffror från 

statistiken med antal invånare i landet. Användning av internet skiljer sig från land till land 

men överlag kan man se utifrån diagram 1 att internetanvändning är högt förekommande i 

många av dessa länder. Exempelvis i Iran använder nästan hälften av befolkningen 

internet. Med en befolkning på cirka 74 miljoner blir det cirka 37 miljoner invidiver som 

använder internet.    

Även fast internetanvändningen är hög i många länder i Mellanöstern finns det fortfarande 

hinder för företag att använda detta medium som ett sätt att marknadsföra sig på. Detta på 

grund av bland annat den låga internethastigheten. Vidare litar inte konsumenterna på att 

ge ut sina kreditkortsuppgifter på nätet med tanke på kreditkortsbedrägerier och 

osäkerheten att inte få sina varor.
123

     

 

Diagram 1: Internetanvändare i Mellanöstern per land
124

  

 
 Siffrorna i parenteserna är antalet invånare i varje land, angivet i miljoner

125
 

 

 

 

 

 

                                                
123 http://www.ameinfo.com/125334.html (2010-04-13) 
124 http://www.internetworldstats.com/stats5.htm (2010-04-12) 
125 www.landguiden.se (2010-04-12) 

50,4% (0,8)

43,4 % (74,2)

1,0% (30,7)

25,3% (6,3)

33,3% (3)

22,5% (4,2)

19,9% (2,8)

31,1% (1,4)

30,2% (25,7)

16,3% (21,9)

77,3% (4,6)

1,6% (23,6)

Bahrain

Iran

Irak

Jordanien

Kuwait

Libanon

Oman

Qatar

Saudi Arabien

Syrien

Förenade Arabemiraten

Yemen

Procentuell representation av antal internetanvändare 



30 

 

Nedanstående diagram visar den procentuella satsen av antalet mobilabonnemang i varje 

land i Mellanöstern. Detta har räknats ut genom dividering av siffror från statistiken av 

antalet mobilabonnemang med antal invånare i varje land. Det påvisar att användning av 

mobiler sker i hög grad i denna region. I vissa av länderna är antalet mobilabonnemang till 

och med högre än invånarantalet, exempelvis Förenade Arabemiraten, Saudi Arabien och 

Bahrain. 

 

Diagram 2: Mobilabonnemang i Mellanöstern per land
126

 

 

Siffrorna i parenteserna är antalet invånare i varje land, angivet i miljoner
127

 

 

 

 

 

 

 

                                                
126 http://chartsbin.com/view/3y8 (2010-04-12) 
127 www.landguiden.se (2010-04-12) 
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5. Analys och resultat 
 

I detta kapitel sammanfattas studiens resultat i förhållande till syftet. Detta sker genom att 

koppla ihop teori och empiri. Vidare diskuteras i analysen möjligheter och hinder vilka 

appliceras på Kotlers produktnivåer samt produkt- och kommunikationsmixen. Slutligen 

diskuteras även hur företag bör anpassa sig till dessa hinder och möjligheter.     

 

I studiens problemdiskussion i kapitel 1 framhävdes det att internationella klädföretag som 

öppnar upp butiker i Mellanöstern stöter på vissa svårigheter. Kulturerna i denna region 

skiljer sig i hög grad till den västerländska och därför behövs det anpassning av företag till 

dessa kulturer för att kunna nå framgång. Trots att företag kan stöta på hinder kan det även 

uppkomma möjligheter som de bör ta fasta på. Utefter studiens teoretiska referensram samt 

empiri kunde ett antal faktorer utifrån den persiska och arabiska kulturen identifieras som 

möjligheter och/eller hinder. Dessa är presenterade i tabell 1 nedanför.  

Tabell 1: 

 
  Möjlighet   Hinder 

Religion   
 

  x 

Attityd o Värdering    x    x 

Maskulinitet & Feminitet   
 

  x 

Censurering   
 

  x 

Språk   x   x 

Individualism & Kollektivism   x     

Estetik           x     x 

Varumärke   x     

Teknik   x     

Hijab                              x 

Reklamskyltar       x 

Modemedvetenhet   x   
  

Tabellen är indelad utifrån de identifierade möjligheter och hinder, dessa presenteras i den 

ordning som de diskuteras i analysen. Alla faktorer kan ses som både hinder och 

möjligheter beroende hur dessa övervägs. Huruvida var faktor kan identifieras som en 

möjlighet, ett hinder eller både och har skett genom noga överväganden. Till största del har 

fastställandet av varje faktor som en möjlighet eller ett hinder skett med hjälp av den 

teoretiska referensramen samt empirin. För att kunna ta det slutgiltiga beslutet för var 

faktor har en viss subjektivitet förekommit, vilket författarna är väl medvetna om.  
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5.1 - Religion 
Av de identifierade faktorerna i kulturen i Mellanöstern anses religion vara en central 

faktor som påverkar internationella klädföretag i hög grad. Religion är ytterst viktig i 

Mellanöstern där den präglar individernas liv dagligen. På grund av detta är det väldigt 

viktigt för klädföretag som befinner sig i regionen att respektera religionen genom att ta 

hänsyn till den i utformning av exempelvis reklam och produkter. De attityder och 

värderingar som finns i samhället är i viss utsträckning utvecklade utifrån religion. 

Däribland vill länderna i regionen hålla borta västerländska influenser och bibehålla sin 

egen kultur. Inom den islamiska religionen finns ”shariah” lagar som ligger i grund för 

lagar och regler i de muslimska länderna i Mellanöstern. Det skiljer sig dock i vilken 

utsträckning dessa länder är utformade efter ”shariah” lagarna. Exempelvis utgår Iran och 

Saudi Arabien till största del utifrån lagarna. Dessa lagar innehar bland annat regler 

gällande klädsel, ”hijab” som sätter restriktioner på hur kvinnor får vara klädda på 

offentliga platser. Detta i sin tur formar den censurering i bilder och dylikt som sker på 

grund av att exponering av kroppsdelar och hår inte är tillåtet.  

Klädföretag påverkas på många olika sätt utav faktorerna i tabell 1 där de måste anpassa 

sin promotion till dessa och även en viss del av produktutbudet. I och med att religionen 

påverkar så många olika element kommer detta begrepp att integreras i resterande delar i 

detta avsnitt. Inom dessa delar kommer det vidare att framkomma hur anpassning till dessa 

faktorer bör ske av internationella klädföretagen.  

 

5.2 – Attityd och värdering 
De attityder och värderingar som finns inom en kultur och hos individerna i ett samhälle är 

i viss utsträckning utvecklad utifrån religionen. Företag bör ta hänsyn till de attityder och 

värderingar som finns i samhället och vara medvetna om hur pass dessa är inpräntade i 

landets kultur. Attityden gentemot förändring är ett exempel där industrialiserade länder 

ser det som en positiv händelse medan i mer traditionella länder ses det som något 

negativt.
128

 Den arabiska kulturen tillhör den mer traditionella där de vill behålla sina egna 

värderingar och inte låta västerländska influenser påverka dem.
129

 Detta gäller även för den 

persiska kulturen.   

Iran skapade sin egen version av Barbie och Ken dockor på grund av att de ansåg att 

originalversionen av dockorna hade ett negativt inflytande på unga flickor. De ändrade 

barbiedockan så att denna skulle följa de klädesregler som finns i Iran.
130

 Den negativa 

attityden som finns gentemot förändring kan definieras som ett hinder för internationella 

klädföretag eftersom de klädesplagg de säljer är mycket västerländskt influerade. Detta är 

aktuellt både inom den persiska och arabiska kulturen. Att det finns klädesrestriktioner i 

Mellanöstern kan ses som ett sätt att begränsa de västerländska influenserna i kulturen och 

hos individerna.   

                                                
128 Czinkota & Ronkainen. (2007). s.62f 
129 Bjerke.(1998). s.125f 
130 Czinkota & Ronkainen. (2007). s.62f  
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Iran vill behålla sina egna kulturella värderingar och attityder men det märks att det sker en 

förändring i attityder i den unga generationen som är mer positiva till förändring. De bryr 

sig mycket om hur de klär sig där de efterfrågar mer moderna och trendiga kläder och 

accessoarer
131

. Detta kunde även ses under observationerna som skedde där de kunder som 

iakttogs tillhörde den yngre generationen och hade väldigt moderna kläder på sig. Tjejerna 

klädde sig i tajta kappor, färgglada sjalar i alla olika former på huvudet och högklackade 

skor. Även de kvinnliga försäljarna i butikerna klädde sig utefter den moderna trenden i 

samhället. Respondenten på Mango uppgav att i början då butiken öppnats beställdes det in 

kläder som var ytterst anpassade till klädesreglerna i Iran, men detta gav inget bra resultat 

eftersom deras kunder efterfrågade mer moderna kläder med västerländsk stil
132

. Eftersom 

det sker en förändring i attityderna hos den unga generationen i samhället kan det bli en 

större möjlighet för klädföretagen på grund av att det finns en efterfråga för moderna och 

trendiga kläder. Med detta kommer de internationella klädföretagen lättare kunna sälja sina 

produkter och nå en större målgrupp.      

 

5.3 – Maskulinitet och femininitet  
Maskulinitet och femininitet är begrepp som beskriver fördelningen av könsroller i en 

kultur. I maskulina kulturer är mansdominans centralt där de två könen inte ses som 

jämlika, mannen är subjekten och kvinnan är objekten.
133

 Både Iran och arabländerna anses 

vara mansdominerande samhällen. Kvinnorna har inte någon bemärkt roll i samhället där 

de har begränsade rättigheter.
134

 Under observationerna som skedde kunde det ses att det 

fanns en mansdominans på reklambilderna och skyltfönstren. Exempelvis adidas använde 

sig endast av manliga skyltdockor och modeller på reklambilderna i skyltfönstret. Detta 

kan ses i bilaga 1 på sidan 47. Eftersom adidas både säljer herr- och damkläder kunde de 

använt båda könen vilket de inte hade gjort som kan vara på grund av att kvinnor inte ska 

ha någon bemärkt roll i det maskulina samhället som Iran tillhör. Liknande adidas hade 

United Colors of Benetton samma utformning av sina skyltfönster där de kvinnliga 

klädesplaggen var presenterade på ståldockor eller med endast galgar (se bild 4, sida 48). 

Den kvinnliga representationen var endast på en reklambild där hon hade huvudbonad och 

täckta kläder (bild 5, sida 48). Mango var den butik som hade endast kvinnliga 

skyltdockor, dock var dessa utan huvuden. Anledningen till detta kan vara att Mango 

endast säljer damkläder (se bilaga 1, sida 49). I Tehran sågs det endast två reklamskyltar 

med reklam för kläder utanför klädesbutikerna, och detta var enbart för herrkläder där 

modellerna bar kostymer på bilden.  

Mansdominansen som finns i dessa kulturer är ett hinder för klädföretag. De kan inte 

utforma reklam med kvinnor i fokus eftersom kvinnorna inte förväntas ha någon bemärkt 

roll i samhället. Dessutom eftersom sex ses som tabu och är privat kan inte heller företag 

anspela på sex i sin reklam vilket innebär att de måste vara ytterst försiktiga när de 

utformar reklamen så att den inte går emot denna norm som finns i samhället. I dagens läge 

                                                
131 http://www.cultureofiran.com/codes_of_behavior.html  
132 Se avsnitt 4.3.1  
133 Hofstede & Hofstede. (2005). s.133 
134 http://www.geert-hofstede.com/index.shtml  
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finns det väldigt lite reklam för kläder utanför butikerna men ifall detta utvecklas i 

framtiden och mer reklam görs för klädesplagg skulle det i reklamen med stor sannolikhet 

läggas fokus på män och herrkläder till en början. Därför bör nya klädföretag som vill träda 

in i dessa kulturer vara medvetna om hur könsfördelningen ser ut och anpassa sin 

promotion till viss grad till denna såsom de redan etablerade klädföretagen har gjort.  

 

5.4 – Censurering 
Ett tydligt hinder som påverkar klädföretagens promotion är den censurering som sker av 

bilder etc. Nashravan Journalistic Institute är ansvariga för censureringen i Iran. Det som 

censureras är däribland bilder som går emot de islamiska lagarna som finns i landet
135

. 

Bilderna ur modemagasinet ”Faslname Melina” som finns presenterat i bilaga 2 på sidan 

50 visar några exempel på hur censurering skett av kroppsdelar. Modellernas huvuden har 

blivit täckta med slöja eller så har huvudet klippts bort. På bild 3 visar pilen att redigering 

skett även på plagget där det exponerade benet som klänningens slits framhävde har täckts. 

Den nedre pilen på bild 1 visar att nacken har redigerats där det täckts i samma färg som 

den tillgjorda slöjan. Inom den arabiska kulturen framhävs det att censurering förekommer 

till stor del på grund av att de vill hålla borta västerländska olämpliga influenser och 

bevara den arabiska kulturen
136

. Denna censurering som finns i både Iran och inom 

arabländerna i Mellanöstern påverkar företagens reklam mycket på ett negativt sätt. Detta i 

och med att censurering sker kan inte klädföretagen på ett enkelt sätt marknadsföra sina 

produkter. Genom det ovanstående exemplet där redigering skett för att täcka exponering 

av ben visar det på att det inte är möjligt att göra reklam för vilka plagg som helst.  

Censureringen som sker påverkar inte endast reklam i tryckta medier men även de 

skyltdockor som finns i butikerna och utformandet av skyltfönster. Användning av 

skyltdockor och skyltfönster för framhävning av produkter kan ses som en form av reklam 

där censurering då påverkar hur detta får framställas. Exempelvis så hade adidas endast 

använt manliga sklytdockor och respondenten uppgav att ifall kvinnliga skyltdockor skulle 

användas i skyltfönstret skulle de vara tvungna att vara täckta
137

. Till skillnad från detta 

använde Mango kvinnliga skyltdockor där kroppen var täckt. Exempel på detta kan ses på 

bild 7-9 i bilaga 1 på sida 49. Under observationen av United Colors of Benetton sågs det 

att de i skyltfönstren använt endast plaggen (bild 4, sid 48) eller ståldockor med plagg på. I 

den reklambild som fanns av en kvinna (bild 5, sid 48) går det att se att både kroppen och 

håret är helt täckt. Dessa exempel påvisar att klädföretagen följer de regler som finns 

gällande censurering genom att minimera exponeringen av kvinnokroppen på de 

skyltdockor som används. Detta innebär att de redan etablerade klädföretagen anpassar sig 

till censurering och framtida klädkedjor som vill öppna butiker i Mellanöstern bör också ta 

hänsyn till denna faktor. Att denna censurering finns i samhället är relaterat till de 

islamiska reglerna kring hijab som syftar till att kvinnor ska vara täckta och skydda sin 

kropp. Hijab handlar vidare om att vara anständig som kvinna och inte exponera sin kropp 

                                                
135 Se avsnitt 4.5   
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på offentliga platser
138

. Att täcka skyltdockorna och följa dessa regler kring hijab leder till 

att skydda kvinnokroppen. Genom att ta hänsyn till detta visar klädföretagen respekt för 

religionen och de normer som finns i samhället. Detta skapar ett positivt bemötande i både 

den persiska och arabiska kulturen, vilket även Bjerke framhäver.  

 

5.5 – Språk 
En av de identifierade faktorerna i kulturen i Mellanöstern är språk, som kan både ses som 

en möjlighet och ett hinder. Språk kan delas in i två delar; verbalt och icke-verbalt språk. 

Det verbala språket är tal där litteraturen hävdar att många länder tar företag mer seriöst 

ifall de använder det lokala språket i exempelvis sin promotion
139

. I sin kommunikation 

med kunderna bör företag ha ett klart syfte med det meddelande de vill gå ut med vilket 

kan påverkas av de språkskillnader som finns
140

. Fel i översättningar i reklam och slogans 

kan medföra stora konsekvenser för företag där budskapet av meddelandet kan ändras 

totalt
141

. Ett exempel är då ”Jolly Green Giant” blev översatt till arabiska och fick 

betydelsen ”Intimidating Green Ogre”
142

. I detta exempel har budskapet blivit motsatt där 

”jolly” vilket kan översättas till glad/glädje blivit ”intimidating”, alltså hotfull. Detta kan 

påverka försäljningen och företagets image då konsumenterna relaterar budskapet till något 

negativt och inte positivt. Av detta exempel kan man se att språkskillnader kan vara ett 

klart hinder för företag. De kan minimera konsekvenserna genom att lära sig behärska det 

lokala språket och lägga ner mer resurser på översättning och dylikt
143

. Innan ett översatt 

meddelande sänds ut bör företag försäkra sig om att det översatta meddelandet är korrekt 

och förmedlar det tänkta budskapet.  

Av den observation som gjordes av reklamskyltar i Tehran kunde det ses att dessa till 

mesta del innehöll text och ytterst få bilder
144

. Även fast endast två skyltar sågs med 

reklam för kläder kan det i framtiden bli aktuellt med flera vilket kan då ge möjligheten till 

internationella klädföretagen att marknadsföra sig genom reklamskyltar. De bör vara 

medvetna om hur utformningen ser ut, mycket text, lite bilder, och anpassa sina 

reklamskyltar utefter detta. Eftersom det är i största del text visar det att företagen måste 

vara noggranna med översättningar och textsammansättningen på det lokala språket. 

Däribland de företag som intervjuer skedde på använde sig av det lokala språket i sin SMS 

marketing, alltså sändes meddelandet om bland annat specialerbjudanden på persiska. 

Detta påvisar att de redan etablerade klädföretagen anpassat sig till det inhemska språket 

vilket gör det lättare för dem att kommunicera med sina kunder.  

 

                                                
138 Hamzeh & Oliver. (2010). s.167 
139 Czinkota & Ronkainen. (2007). 57ff 
140 Hollensen. (2007). s.543f 
141 Czinkota & Ronkainen. (2007). 57ff 
142 Ghauri & Cateora. (2006). s.87 
143 Czinkota & Ronkainen. (2007). s.57ff 
144 Se avsnitt 4.4 
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Den arabiska kulturen är hög-kontextuell där kulturen är mycket påverkad av det icke-

verbala språket i kommunikation, likaså gäller för den persiska kulturen
 145

. Inom det icke-

verbala språket ingår exempelvis ögonkontakt, kroppsställning och gester
146

. I den arabiska 

kulturen är till exempel ögonkontakt och avstånd väldigt viktigt där det finns stränga regler 

gällande avstånd mellan de båda könen. Ifall både kvinnor och män används i 

reklamkampanjer måste det finnas ett visst avstånd mellan dessa, dock kan två individer av 

samma kön ha ett litet avstånd mellan sig vid en konversation.
147

 Eftersom det icke-verbala 

språket är viktigt i hög-kontextuella kulturer kan klädföretagen använda det till sin fördel 

genom att anpassa sina reklamkampanjer, skyltfönster och skyltdockor utefter detta. Under 

observationerna som skedde av klädföretagen i Iran kunde det ses att det fanns en gräns 

mellan de båda könen i skyltfönstren. De kvinnliga och manliga skyltdockorna var 

separerade och likaså i reklambilderna. Ett exempel på detta kan ses i reklambilden i 

skyltfönstret på United Colors of Benetton (bild 5 på sida 48). Bilderna är endast placerade 

bredvid varandra och det sker ingen interaktion mellan individerna på bilderna vilket tyder 

på att företaget har anpassat sin reklam till det icke-verbala språket genom att hålla 

avståndet mellan könen. 

 Att använda tecken kan vara ett sätt att dra fördel av icke-verbalt språk, dock bör 

företagen vara medvetna huruvida betydelsen av tecken skiljer sig mellan länder. Ett 

exempel är tummen-upp som i många delar av världen betyder ”bra”, ”ok”, men i Iran är 

det en stor förolämpning ifall man visar tummen-upp mot någon. Det är lika viktigt för 

företag att anpassa sig till det icke-verbala språket som till det verbala språket. Fel 

användning av tecken kan leda till negativ publicitet för företaget i sig och även bli en 

förolämpning mot individerna.  

 

5.6 – Individualism och kollektivism 
Ett ytterligare begrepp som ingår i definitionen av hög-kontextuella kulturer är 

kollektivism, som kännetecknas av att fokus ligger på grupper och ett ”vi” tänkande. 

Vidare kännetecknas kollektivistiska kulturer av stark sammanhållning.
148

 Dessutom sprids 

information på ett enkelt och snabbt sätt
149

 samt så rankas lojalitet väldigt högt inom dessa 

samhällen
150

. Både den persiska och arabiska kulturen hör till kollektivistiska kulturer, där 

familjen och gruppen kommer i första hand
151

. För klädföretag kan detta ses som en 

möjlighet genom att referera och relatera till det kollektivistiska tänkandet i sin reklam, 

exempelvis kan familjen vara en faktor att använda. I vilken utsträckning klädföretagen 

kan använda kollektivism är beroende på produktutbudet och vilken målgrupp de riktar sig 

mot. Målgruppen för adidas och United colors of Benetton var båda könen och kunder i 

alla åldrar
152

, dock kunde det inte under observationens gång ses någon reklam relaterad 

                                                
145 Ghauri & Cateora. (2006). 106f 
146 Czinkota & Ronkainen. (2006). s.59 
147 de Mooij. (2005). s.47 
148 Hofstede & Hofstede. (2005). s.89 
149 de Mooij. (2005). s.56 
150 http://www.geert-hofstede.com/hofstede_arab_world.shtml  
151 http://www.geert-hofstede.com/index.shtml  
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till kollektivism och familjen. Detta är en möjlighet som företagen inte har utnyttjat som i 

framtida reklam bör tas fasta på. Genom att använda det kollektivistiska tänkandet i sitt 

företagande och i synnerhet i sin reklam anpassar klädföretagen sig till en av de 

beståndsdelar som är djupt inpräntad i ett lands kultur.  

 

5.7 – Estetik 
En ytterligare faktor som både kan ses som en möjlighet och ett hinder är estetik. Detta är 

en kulturs uppfattning om symboler och dess färger, form och musik
153

. I utformning av 

exempelvis reklamskyltar och varumärke är det viktigt för företag att ta hänsyn till den 

estetik som finns i kulturen. Varje kultur har sin egen tolkning av symboler och färger där 

skillnad i dess betydelse kan vara stor
154

. Genom att använda estetiken på rätt sätt kan 

företag dra fördel av detta. Exempelvis är den gröna färgen en helig färg inom islam där 

den relateras till profeten Mohammed och färgen blå står för paradiset i Iran
155

. Ifall 

företag använder dessa färger i sina reklamkampanjer och dylikt bör de vara medvetna om 

att använda dem på ett rätt sätt och i en positiv bemärkelse så att det inte leder till 

förolämpningar gentemot individerna och religionen. Ifall dessa negativa reaktioner 

uppkommer leder det till ineffektiv promotion och kan skada varumärket. Ett exempel är 

varumärket Chanel som i sin kollektion hade använt sig av verser från Koranen på 

klädesplaggen vilket ledde till att negativa reaktioner väcktes hos muslimer som kände sig 

förolämpade
156

. Detta visar på att Chanel använde symbolik på fel sätt där det ledde till 

negativa reaktioner och motsatt budskap än vad de hade tänkt sig.  

Av de observationer som gjordes utav de tre klädbutikerna kunde det inte ses någon 

specifik användning av de betydelsefulla färgerna som finns inom kulturen. Klädföretagen 

höll sig till sitt eget koncept och i bilderna presenterades klädesplaggen såsom de var. 

Exempelvis behåller företagen sina ursprungliga varumärken där bland annat adidas har 

det vita märket och vit text, som kan ses på bild 3 i bilaga 1 på sida 47. Att anpassa sig till 

färger kan vara en svårighet då det gäller varumärket och klädesplaggen eftersom företag 

vill behålla sitt originalkoncept. Estetik är en viktig beståndsdel inom en kultur där den 

ingår i beskrivningar och definitioner av begreppet, därför bör företag integrera detta i 

exempelvis sin promotion. Av intervjuerna framkom det att alla tre klädföretag använder 

sig endast av SMS-marketing för tillfället. Ett sms kan vara svårt att anpassa till färger och 

symboler men i framtida förändringar av promotionsstrategier bör företagen vara medvetna 

om möjligheten att använda estetiken.  

 

                                                
153 Czinkota & Ronkainen. (2007). s.67 
154 Ghauri & Cateora. (2006). s.87 
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5.8 – Varumärke 
Ett varumärke kan vara ett namn eller en symbol som skapas genom att tillföra attribut till 

kärnprodukten. Ett framgångsrikt varumärke kan ge företagen bättre image och särskilja 

företaget gentemot andra företag
157

. Vidare kan ett varumärke bidra till kundlojalitet, då 

kunderna kopplar varumärket till bra kvalitet på produkten
158

. Ett välkänt varumärke kan 

leda till att företag inte behöver marknadsföra sig i lika stor utsträckning. Detta uppgavs 

även av respondenten på adidas, där han påpekade att i och med att de flesta känner till 

märket adidas behövs det inte någon större promotion
159

. Eftersom alla tre klädföretagen är 

internationellt kända är det viktigt att de upprätthåller kvaliteten på sina produkter så att 

varumärket behåller sitt koncept. Detta kan i sin tur öka lojaliteten hos målgruppen
160

. Som 

nämnt tidigare tillhör den persiska och arabiska kulturen kollektivismen, där lojalitet 

rankas högt och går före många andra regler i samhället
161

. På grund av detta är det viktigt 

att företagen håller det de lovar och är lojala mot sina kunder genom bland annat sitt 

varumärke, vilket är något som även litteraturen framhäver.  

Inom den persiska kulturen är det en hög modemedvetenhet där individerna bryr sig 

väldigt mycket om hur de klär sig. De rika i samhället förväntas klä sig dyrt och ha dyra 

accessoarer.
162

 Därför är det en fördel att ha ett välkänt varumärke på grund av att 

sannolikheten är högre att dessa individer väljer det varumärket än ett okänt varumärke. 

Både Mango, adidas och United Colors of Benetton är internationella varumärken vilket 

talar till deras fördel. De moderna kvinnorna i Iran klär sig öppet och exponerar delar av 

sin kropp i hemmet och vid privata tillställningar
163

. Av detta och i kombination med sitt 

välkända varumärke kan dessa klädföretag lättare sälja sina produkter. Med tanke på att 

varumärke är så pass viktigt kan det vara en större utmaning för klädföretag med ett okänt 

varumärke att träda in på denna marknad till skillnad från de välkända internationella 

klädmärkena.  

 

 5.9 – Teknik 
Inom direktmarknadsföring finns ett antal olika sätt att kommunicera med konsumenterna. 

Ett av dessa är genom SMS marketing som har utvecklats på senare år genom den 

expansiva telekommunikationen som nu förekommer i världen
164

. I de intervjuer som 

utfördes i klädbutikerna i Iran uppgavs det av alla tre respondenter att de använder sig av 

just SMS marketing som promotionstrategi. Detta går till på så sätt att kunden själv väljer 

att fylla i sina uppgifter vid besök i butiken och vid specialerbjudanden och dylikt smsar 

företagen dessa registrerade kunder.
165

 I diagram 2 på sidan 30 visas det att 

mobilanvändning sker i hög grad i de flesta länderna i Mellanöstern. Bland annat är antalet 
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mobilabonnemang i Bahrain, Förenade Arabemiraten och Saudi Arabien högre än 

invånarantalet. Med dessa fakta kan man se att de redan etablerade klädföretagen tar vara 

på möjligheten att använda telekommunikation i sin promotion för att kommunicera med 

sina kunder i bland annat Iran. Vidare är detta en möjlighet för framtida företag att ta fasta 

på då telekommunikationen utvecklas med tiden. Om några år finns den sannolikheten att i  

länderna med lågt antal mobilabonnemang såsom Yemen, Syrien och Libanon  har 

utvecklats inom telekommunikation och mobilanvändningen ökat. Därmed kan företagen 

nå ut till ännu fler kunder genom SMS marketing. SMS marketing ger den möjligheten att 

skicka ett kort och koncist meddelande som når kunden direkt. Kunden tar del av 

informationen direkt vilket är en stor fördel inom detta promotionsätt.    

En ytterligare form av direktmarknadsföring är e-mail marketing som är ett effektivt sätt 

att nå ut till kundgruppen
166

. Denna promotionstrategi har möjliggjorts genom framstegen i 

internet som har skett
167

. Av de klädföretag som intervjuades framkom det inte att de 

använde sig av denna typ av promotionstrategi. En orsak till detta kan vara den låga 

internethastighet som förekommer i Mellanöstern
168

. Diagram 1 på sidan 29 visar det 

procentuella antalet internetanvändare i länderna i regionen. De länder med högst 

procentuell andel är Förenade Arabemiraten med cirka 77,3%, Bahrain med 50,4% och 

Iran med 43,4%. Dessa procentsatser är väldigt höga och bevisar att internetanvändning är 

högt förekommande i åtminstone dessa länder.  Att använda sig även av e-mail marketing 

som promotionstrategi är en stor möjlighet som företagen för tillfället inte utnyttjar. Fastän 

detta inte används i dagsläget bör företagen ha det i åtanke för framtida satsningar på 

promotion. En fördel med direktmarknadsföring är att företag kan utforma meddelandet till 

vardera individ vilket är något som kan utnyttjas i e-mail marketing. Mailen som skickas 

till kunderna kan utformas beroende på exempelvis kön och ålder.  

 

5.10 – Fem produktnivåer  
 

  

     Potentiell produkt 

     Utvidgad produkt

      

     Förväntad produkt 

     Elementärprodukt

      

     Kärnprodukt 

                                                
166 Czinkota & Ronkainen. (2007). s.398 
167 Hackley. (2005). s.126 
168 http://www.ameinfo.com/125334.html  
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Den första nivån är kärnprodukten vilket uppfyller kundens primära behov.
169

 I detta fall är 

kundens behov att täcka kroppen med något, vilket kan vara i form av kläder och skor. 

Klädföretag är medvetna om detta behov och tar fasta på det genom att öppna upp butiker 

runt om i världen. Själva behovet av kläder upphör inte, det som ändras är efterfrågan av 

vilken typ av kläder man vill ha.   

Elementärprodukten innehar de ytterligare element som bidrar till kundtillfredsställelse.
170

 

Eftersom behovet är att täcka kroppen blir klädesplaggen och skor de ytterligare element 

som behövs för att uppfylla behovet. De studerade klädföretagen i Iran hade en stor 

variation i sitt produktutbud vilket bestod av bland annat herr-, dam- och barnkläder för 

olika åldrar. De hade anpassat ytterkläderna till de klädesrestriktioner som finns i 

samhället, där plaggen var längre utformade. Detta innebär att de uppfyller kraven gällande 

klädrestriktionerna för offentliga platser. I sin tur skapar det även kundtillfredsställelse 

genom att kunden vet att ytterplagget denne köper är tillåtet att bära på offentliga platser.  

Den förväntade produkten är de attribut kunden förväntar sig att få i samband med köp av 

produkten.
171

 Gällande kläder är det bland annat bra kvalitet som kunden förväntar sig få 

när denne köper klädesplagg, och även att plagget har en fin passform på kroppen. De 

studerade klädföretagen är redan internationellt kända och har ett starkt varumärke vilket 

leder till att individer kopplar kvaliteten på produkterna till varumärket. Litteraturen hävdar 

att detta är en mycket förekommande och central association som görs av konsumenter och 

därför är det viktigt att företagen upprätthåller kvaliteten på produkterna.   

Den fjärde nivån är utvidgad produkt som går ut på att skapa attribut som överträffar 

kundens förväntningar.
172

 I denna nivå utvecklar företag sitt varumärke för att differentiera 

sig från konkurrenterna.
173

 Alla de tre studerade klädföretagen är internationellt kända 

genom sitt varumärke. Det är viktigt för klädföretagen att ta hänsyn till de kulturella 

komponenter (som diskuterats tidigare i analysen) som finns i Mellanöstern vid 

introduktionen av nya produkter i regionen. Ifall produkten går emot dessa komponenter 

och skapar negativa reaktioner kan det skada klädföretagets varumärke.  

Sista nivån, potentiell produkt omfattar de utvidgningar som en produkt kan genomgå och 

försök görs av företag för att hitta nya sätt att tillfredsställa kunden.
174

 För klädföretag 

innebär det att kontinuerligt hitta nya sätt att tillfredsställa sina kunder med tanke på att 

modet och efterfrågan för olika klädstilar regelbundet. Ett sätt är genom att införa nya 

kollektioner i butikerna och möta den efterfrågan som finns just då hos kunderna. Detta 

innebär att klädföretagen måste uppdatera sig om vad kunderna efterfrågar. Ett exempel i 

detta fall är Mango som såg att målgruppen i Iran efterfrågade mer moderna kläder med 

västerländsk stil. Utefter detta började Mango beställa in kläder som mötte denna 
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efterfråga
175

. Fastän det finns riktlinjer för klädsel i bland annat Iran skapar den 

modemedvetenhet som finns hos de unga möjligheten för företag att sälja många olika 

typer av klädesplagg. Detta betyder att även fast klädföretagen till viss grad behöver 

anpassa sina plagg till kulturen kan de nya kollektionerna innehålla liknande kläder som 

säljs i resten av butikerna runt om i världen.  

Sammanfattningsvis kan man säga att denna modell visar på att klädföretag kan se sina 

produkter i fem olika dimensioner som kan ligga till grund för beslutstagande. Hur varje 

produktnivå talar till varje enskilt företag är beroende på det produktutbud de har och 

vilken kultur de befinner sig i.  

 

5.11 – Produkt- och kommunikationsmixen 

 

5.11.1 – Straight extension 
Denna strategi går ut på att använda samma meddelande och produkt i hela världen.

176
 

Detta skulle inte fungera för internationella klädföretag i Mellanöstern. Såsom de 

föregående avsnitten i analysen påvisat så måste klädföretag anpassa sina produkter 

(exempelvis ytterkläder) och promotionstrategi. De faktorer de måste anpassa sig till är 

bland annat religionen, språket, de attityder och värderingar som finns och den estetik som 

kulturen innehar.  

 

5.11.2 – Promotion adaption 

Promotion adaption innebär att anpassa sin promotionstrategi till kulturen de befinner sig i 

men använda sig av den befintliga produkten.
177

 Denna strategi kan klädföretagen använda 

sig av till viss utsträckning. Av de intervjuer och observationer som gjordes på 

klädbutikerna i Iran kunde det ses att de flesta produkter var densamma som säljs i resten 

av världen. Analysen visade att de måste anpassa sin promotionstrategi, vilket de befintliga 

klädföretagen gör genom att följa regler som finns i landet gällande exempelvis hijab. 

Vidare måste företagen anpassa sin promotion genom exempelvis att använda rätt estetik 

så det inte leder till negativa konsekvenser såsom det gjorde för Chanel (se avsnitt 5.6). 

Dessutom skall inte reklamen anspela på sex och ett visst avstånd måste hållas mellan de 

båda könen ifall de används i reklam. Eftersom det förekommer censurering av bilder i 

reklam i Mellanöstern bör klädföretagen vara medvetna om vilka typer av plagg de 

använder i sina reklambilder. Den censureringen som sker är utav exponering av bland 

annat kvinnliga kroppsdelar och hår.  
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5.11.3 – Product adaption 

I denna strategi behåller företagen sitt koncept och kärnprodukten men modifierar produkt 

så att den passar i olika miljöer.
178

 Detta utförs i viss utsträckning av de redan etablerade 

internationella klädföretagen då de anpassar vissa plagg. Det kunde ses under 

observationerna att bland klädesplaggen var det ytterkläder såsom kappor som anpassades 

där de var utformade lite längre och gick ner till vanligtvis knäna. Det uppgavs även av 

respondenten på Mango som framförde att de ytterkläder som beställs in anpassas till Iran 

men de resterande klädesplaggen är av olika slag. Inom de regler som finns gällande hijab 

sägs det att kvinnor ska täcka och skydda sin kropp och sitt hår när de är på offentliga 

platser
179

. För klädföretag innebär det då att just anpassa de plagg som syns i det yttre, 

alltså kappor, sjalar, och kavajer. Det som finns innanför ytterkläderna exponeras inte på 

offentliga platser eftersom dessa täcks, så de resterande klädesplagg som företag erbjuder 

kan vara i olika form och stilar.  

 

5.11.4 – Dual adaption 

Dual adaption går ut på att företag anpassar sin produkt och promotion, vilket är en strategi 

som används då de andra strategierna inte lyckats.
180

 Utifrån det som studien visat kan man 

se att klädföretagen har både anpassning av sina produkter och promotion, men graden av 

anpassning skiljer sig mellan de två faktorerna.  Dual adaption används av företagen, men 

endast i en viss utsträckning. När det gäller produktanpassningen visade resultaten från 

empirin att klädföretagen anpassar endast ytterkläder till klädesnormerna i samhället, 

medan det resterande utbudet av klädesplagg var detsamma som andra butiker i resten av 

världen. Däremot gällande promotion var anpassningen till den persiska kulturen i högre 

grad. Klädföretagen hade anpassat sin promotion till de islamiska reglerna i Iran gällande 

bland annat hijab där kroppen och håret på de kvinnliga skyltdockorna var täckta. Vidare 

använde de i sin SMS marketing det lokala språket.  

 

5.11.5 – Product invention 

Denna strategi går ut på att skapa nya produkter, detta används av företag i 

industrialiserade länder som förser länder mer mindre resurser med produkter som inte 

finns (exempelvis teknologi).
181

 Författarna anser att denna strategi är svår att applicera på 

klädbranschen och därför kommer inte detta diskuteras.  

 

 

 

 

                                                
178 Hollensen. (2007). s.436 
179 Hamzeh & Oliver. (2010). s.167 
180 Hollensen. (2007). s.436 
181 Ibid.  
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6. Slutsats 
 

Detta kapitel omfattar studiens slutsatser utifrån den analys som gjorts samt så besvaras 

studiens frågeställningar och syfte som presenteras i en sammanfattande tabell.  

 

Syftet med denna studie var att identifiera möjligheter och hinder som kulturen i 

Mellanöstern skapar för internationella klädkedjor som befinner sig i regionen. Vidare var 

ändamålet att se hur dessa möjligheter och hinder påverkar klädföretagen och hur de måste 

anpassa sin promotion och sitt produktutbud till kulturen i Mellanöstern.  

Ett antal generella slutsatser kunde dras utifrån studien där den mest centrala faktor som 

identifierats är religion. Denna faktor är ett klart hinder för internationella klädföretag som 

befinner sig i regionen. Religionen påverkar många olika beståndsdelar inom den persiska 

och arabiska kulturen och är väldigt viktig för individerna i regionen. Detta kräver att 

klädföretagen respekterar religionen och anpassar sin produkt och promotion till 

beståndsdelarna inom kulturerna, beroende på hur påverkade de är av religionen. 

Författarna anser att nyckeln till framgång för internationella klädföretag i Mellanöstern är 

bland annat att respektera och ta hänsyn till religionen i sitt företagande.  

Utifrån den analys som gjorts kan den slutsats dras att det krävs mer anpassning av 

promotion än produkt för internationella klädföretag som inträder i Mellanöstern. Av 

studiens empiri kunde det ses att endast anpassning av ytterkläder skedde i Iran. Till 

skillnad från produktanpassningen måste företag anpassa sin promotion i högre grad där 

bland annat censurering, regler gällande hijab och estetik påverkar ett företags promotion. 

Den censurering som sker är på grund av regler gällande hijab och företag bör vara 

medvetna om att censurering kommer att ske på bland annat bilder och dylikt ifall 

exponering av kroppsdelar och hår förekommer. Vidare kräver promotionanpassning att en 

noggrannhet förekommer vid översättning av texter till det lokala språket så att budskapet 

förmedlas på rätt sätt. Samma gäller vid användning av symbolik då inkorrekt användning 

kan leda till negativa reaktioner och kränkning av individer. I och med att promotion 

begränsas på olika sätt i Mellanöstern bör klädföretag ta vara på de möjligheter som 

teknikens framsteg ger. Både mobil- och internanvändningen är hög i regionen och därför 

bör företagen använda sig av sms och e-mail marketing i sin promotion. Detta kan vara ett 

väldigt effektivt sätt att kommunicera med sina kunder där meddelandet kan utformas 

specifikt för varje målgrupp.   

Alla de tre studerade klädföretagen har starka varumärken som är internationellt kända 

vilket talar till deras fördel i Mellanöstern. Studiens analys visade att sannolikheten är 

högre att individer väljer att köpa produkter från välkända varumärken framför okända. 

Därför bör internationella klädföretag som träder in i denna region utveckla ett starkt 

varumärke innan inträdet sker.  

Fastän den arabiska kulturen gäller för många länder i Mellanöstern bör internationella 

klädföretag ha i åtanke att det finns skillnader mellan varje land. Den anpassningsstrategi 



44 

 

som utvecklas kan ligga till grund för hela regionen men utrymme för ändringar i strategin 

bör finnas. Detta eftersom graden av anpassning till de diskuterade beståndsdelarna inom 

kulturen i Mellanöstern skiljer sig mellan länder.    

Slutligen kan det sägas att Mellanöstern är en växande marknad som internationella 

klädkedjor bör beakta i sin expansion. För att nå framgång i regionen bör företagen 

anpassa sig till kulturen och de hinder som uppkommer. Ifall anpassning sker på ett 

lämpligt sätt kan det innebära stora möjligheter för internationella klädföretagen att nå 

framgång.   

Denna tabell sammanfattar de identifierade hinder och möjligheter samt presenterar hur 

klädföretag bör anpassa sin produkt och/eller promotion till dessa. 

Faktor  Möjlighet Hinder Anpassning av  Hur?  

Religion   X Produkt/Promotion  Följa de islamiska lagarna 

         Respektera religionen 

          

Attityd o värdering X X Produkt Följa den förändring som sker 

        i attityd och värderingar och  

        erbjuda de produkter som  
        efterfrågas utefter detta 

          

Maskulinitet o femininitet   X Promotion 
 Anpassa könsfördelningen 

i reklam 

          

Censurering   X Promotion Följa hijab regler genom att täcka 

        kroppsdelar och hår på kvinnliga 

        modeller som används 
        Rätt urval av klädesplagg 

          

Språk (verbalt/icke-
verbalt) X X Promotion 

 Behärska det lokala 
språket 

         Korrekt översättning 

         Använda korrekta tecken 

          

Individualism o 
kollektivism X   Promotion 

 Utnyttja kollektivism i 
reklamkampanjer 

          

Estetik X X Produkt/promotion 
 Användning av korrekt 

symbolik 

          

Varumärke X   Produkt/promotion Upprätthålla sitt koncept och  

        kvaliteten på sina produkter 

          

Teknik X   Promotion Användning av SMS och e-mail 

        marketing som promotionstrategi 
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     Bild 1: Skyltfönster adidas                         Bild 2: adidas
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Bild 4: Skyltfönster United  

Colors of Benetton 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 5: Skyltfönster 
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Bild 6: Skyltfönster United   
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Bild 8: Skyltfönster Mango  
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Bilaga 2  
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

 

 
 Vad jobbar du med inom butiken? 

 

 Vilka är era kundgrupper? (kön, ålder, social status) 

 

 Vart kommer produkterna ifrån? (tillverkning och import) 

 

 Tillverkas det specifika plagg för Iran? Om JA, isf vad? 

 

 Vilken typ av produkter säljs i er butik? (kläder, man/kvinna/barn) 

 

- Följdfråga: vilka faktorer i samhället påverkar de produkter ni säljer? 

 

 Vilka typer av plagg säljs det mest av? 

 

 Hur marknadsför ni era produkter och på vilket språk? (tv, reklam, annonser)  

 

 Har du något att tillägga? 
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Bilaga 4 – Telefonintervju frågor  
 

 

 Vad arbetar ert institut med? 

 

 Hur fungerar censureringen som görs? 

 

 Vad censureras? 

 

 Utifrån vad görs censureringen? (lagar, regler etc.) 

 

 Har du något att tillägga? 

 

 


