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… Är du inte bekant med Svenska 

Moderådets projekt Rookies? 
 

För dig som inte känner till projektet Rookies som är inkubatorn som vår 

fallstudie baseras på, väljer vi inledningsvis att hänvisa till länken nedan. Det är 

en inspelad video av projektet Rookies modevisning 2013 som visades i 

samband med Stockholm Fashionweek i januari. 

 

Genom videon kan du redan innan du tar del av vår uppsats bilda dig en 

uppfattning om de medverkande modeföretagen – Något som vi anser vara till 

god hjälp vid läsningen då de medverkande modeföretagen till största del utgör 

de nystartade modeföretag som uppsatsen kretsar kring…    

 
Rookies Fashion Show 2013 

 

 
Enligt Svenska akademins ordbok är definitionen av en Rookie en ”lovande nykomling”. 

(Svenska akademins ordbok 2013-05-28) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.youtube.com/watch?v=wH5xYIlRBuc


Abstract  
 

Swedish title: Inkubatorers betydelse för nystartade modeföretags framgång – En fallstudie 

av Svenska Moderådets projekt Rookies 

English title: The role of incubators for start-ups in the fashion business towards success – A 

case study of Swedish Fashion Council and their project Rookies 
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Entrepreneurship has proven to be increasingly important in our society. This since it leads to 

an increased economy and a social welfare. Despite this, many newly established companies 

today face obstacles and difficulties on their way to becoming a well-established and 

successful company. Financing is often perceived as the main obstacle but also the lack of 

knowledge in business. Through collaborations with organizations that offer support services, 

barriers to entry can more easily be avoided by newly established companies – and we can 

here see the role of the incubator. Incubators exist to promote newly established companies 

and entrepreneurs by providing them with the resources which they lack. This is where the 

incubators receive their significance for this paper. The paper primarily targets the fashion 

industry and the obstacles and problems which are experienced there. Since previous studies 

concerning the subject of incubators mainly are found within IT and technology-based 

research, the authors perceive the purpose of this paper as highly topical and relevant for 

today. 

The purpose of this paper is to understand, describe and explain the significance of an 

incubator for newly created fashion companies in their establishment in the market and 

success. A research model has been modified by the authors, based on theories and two 

previous models which have been identified within the areas of entrepreneurship, incubators 

and success. A qualitative approach has subsequently formed the gathering of the empirical 

material, through so-called semi structured interviews. Interviews have been conducted with 

the head of the project Rookies as well as with fashion companies that won the project 

previous years (2005-2012). This is to be able to comment on the similarities and differences 

in opinions concerning the project before possible solutions. The authors have through this 

not intended to generalize the answers, but rather to obtain a deeper understanding of the 

importance of incubators for newly established fashion companies. The gathering of data have 

subsequently been analyzed by the authors and set against financial key figures for success to 

be able to comment on the significance of Rookie.  

The results from the empirical data indicate that fashion companies experience great 

difficulties in the early stages of the establishment phase, which also confirms the theories 

gathered and leads to the conclusion that incubators are important for support and resources 

for new companies. However, a direct correlation could not be derived throughout the paper 

between incubators and success. Instead, the authors argue that personality factors as well as 

human capital have an impact on whether the company is able to become successful or not. 

 

Keywords: Incubator, Entrepreneurship, Entrepreneur, Start-ups, Establishing process, 

Success, Success factors, Fashion firms, Fashion business   
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Entreprenörskap har visat sig bli allt mer betydelsefullt i vårt samhälle. Detta då fenomenet 

bidrar till en ökad ekonomi och social välfärd i landet. Trots det, möter många nystartade 

företag idag hinder och svårigheter på vägen till att bli ett väletablerat och framgångsrikt 

företag. Finansiering upplevs i många fall som det främsta hindret men också avsaknad av 

kunskap om företagande. Genom samverkan med organisationer som erbjuder stödtjänster 

kan dessa etableringshinder lättare undvikas av nystartade företag – och vi ser här inkubatorns 

roll. Inkubatorer finns till för att främja nystartade företag och entreprenörer genom att bistå 

med resurser som dessa saknar. Det är här som inkubatorerna får sin betydelse i uppsatsen. 

Uppsatsen riktar sig främst till modebranschen och de hinder och problem som existerar där. 

Då tidigare studier inom området inkubatorer främst påträffats inom IT- och teknikbaserad 

forskning, upplever författarna att uppsatsens syfte är högst relevant samt aktuellt idag. 

 

Syftet med uppsatsen är att förklara och förstå vad en inkubator har för betydelse för 

nystartade modeföretag i deras vidare etablering på marknaden och för deras framgång. En 

undersökningsmodell har modifierats av författarna, baserad på teori och två tidigare modeller 

som upptäckts inom områdena för entreprenörskap, inkubatorer och framgång. Ett kvalitativt 

angreppssätt har därefter utformat insamlingen av det empiriska materialet, genom så kallade 

semistrukturerade intervjuer. Intervjuer har genomförts med ansvarig för projektet Rookies 

samt med modeföretag som vunnit projektet tidigare år (2005-2012). Detta för att kunna uttala 

oss om likheter och skillnader i åsikter om projektet inför eventuella åtgärder. Författarna har 

genom detta inte haft för avsikt att kunna generalisera svaren utan snarare att erhålla en 

djupare förståelse för betydelsen av inkubatorer för nystartade modeföretag. Insamlad data har 

därefter analyserats av författarna och ställts mot finansiella nyckeltal för framgång i syfte att 

kunna uttala sig om vad Rookies har haft för betydelse.  

 

Resultatet från empirin ger indikationer på att modeföretag upplever stora svårigheter i den 

tidiga etableringsfasen, vilket också bekräftar behandlad teori och sedan leder till en slutsats 

om att inkubatorer är viktiga vid stöd och resurser för nya företag. Dock kan man genom 

uppsatsen inte se ett direkt samband mellan en inkubator och framgång. Författarna menar 

istället att personlighetsfaktorer samt humankapital har en inverkan när det kommer till frågan 

huruvida ett företag kan bli framgångsrikt på sikt eller inte.   

 

Nyckelord: Inkubator, Entreprenörskap, Entreprenör, Nyföretagande, Etableringsprocess, 

Framgång, Framgångsfaktorer, Modeföretag, Modebranschen 
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1 Inledning  
      

I inledningen redogörs bakgrunden till  et  a  a forskningsomr  et. Därefter förs en 

problemdiskussion kring det valda ämnet som fö  s a  s fte o   pro  emformu ering. Kapitlet 

avslutas med uppsatsens avgränsning och en efterföljande disposition.  

 

1.1 Bakgrund  
 
1.1.1 Entreprenörskap  
 

Landström (2005) skriver i sin litteratur att entreprenörskapet ses som allt mer betydelsefullt i 

det svenska samhället och tack vare starkt entreprenörskap och god företagsanda utgörs landet 

i stort av uppfinningar och idéer. Den utmärkande entreprenören menar Landström (2005) 

vara en person som identifierar och bearbetar nya affärsmöjligheter. Nystartade företag 

betraktas också som betydelsefulla när det kommer till förnyelse av strukturen i näringslivet 

samtidigt som de också bidrar till utveckling av marknaden och tekniken (Bjerkesjö, Hallin, 

Silver & Spangenberg 2011). Landström (2005) menar vidare att nyföretagandet och 

entreprenörskapets betydelse visat sig genom snabbare samhällsförändringar. Detta bland 

annat genom åtkomsten till information som förenklats, produktlivscykler som förkortats samt 

ökningen av den internationella konkurrensen. Härmed blir det också viktigt att vårt samhälle 

utvecklar både små och stora företag för att uppmuntra och förbättra entreprenörskapet, vilket 

gör att företag utvecklas och överlever i en alltmer svårförutsägbar framtid (Landström 2005). 

 

Samtidigt som betydelsen för entreprenörskapet ökar i Sverige uppvisar vi en låg 

entreprenöriell aktivitet. I en artikel publicerad av Ekonomifakta har en årlig undersökning av 

Global Entrepreneurship Monitor (GEM) gjorts där nivån på olika länders entreprenörskap 

jämförts. Resultatet bygger på hur många personer i ett land som antingen håller på att starta 

ett företag eller driver ett nystartat företag. Här placerar sig Sverige år 2012, på en 17:e plats 

av totalt 23 stycken jämförda länder (Ekonomifakta 2012). Det kan även konstateras att 

Sverige ligger högt upp på listan vad gäller att identifiera företagsidéer och att hela 70 procent 

av de förfrågade personerna anser sig ha kunnat det (Ekonomifakta 2012). Dock är det endast 

40 procent som faktiskt tror sig ha förmågan att starta ett företag och tillräcklig kunskap inom 

det. Detta påvisar sammantaget att det finns idérika människor och en bra grund för 

nyföretagande i Sverige, men att det är få idéer som sedan leder till genomföranden 

(Ekonomifakta 2012).  

 

1.1.2 Svenska modebranschen idag 
 

År 2011 omsatte den svenska modebranschen 206 miljarder kronor. Det beloppet uppges i en 

statistikrapport för modebranschen som publicerades i januari 2013 och som genom Svensk 

Handel tagits fram av 15 organisationer inom mode, textil och sport (Portnoff, Nielsén, 

Padoan & Sternö 2013). Årligen omsätter svensk modeindustri cirka 64,4 miljarder kronor i 

konsumentledet (Sundberg 2006). De stora kedjeföretagen står för majoriteten av 

omsättningen gentemot de mindre designerdrivna modeföretagen. De stora kedjeföretagen 

fortsätter att dominera svensk modeindustri och är dessutom de stora arbetsgivarna för 

nyutexaminerade modedesigners som varje år utbildas på modeskolor världen över. Utbildade 

modedesigners tenderar att redan i början av sin karriär välja bort alternativet om att starta 

eget. Detta eftersom de redan där antas ha kännedom om att entreprenörskap inte är ett enkelt 

karriärsval idag. Det kan ses som förhållandevis komplicerat att etablera ett nystartat företag 



2 

 

som modedesigner idag och att dessutom nå en omsättning som täcker kostnader och 

förhoppningsvis även genererar en liten vinst blir i princip omöjligt (Sundberg 2006). 

 

Inom svenska modebranschen tenderar också efterfrågan idag att fragmenteras i takt med att 

konsumenterna blir allt mer kräsna. Återförsäljare iakttar försiktighet när det kommer till 

lagerhållning av sina produkter samtidigt som stora demografiska förändringar på senare år 

har upptäckts. Det stora utbud som idag dessutom finns, vad gäller stilar och material bidrar 

alltsammans till en komplex situation för svenska modeföretag i deras kamp att etablera sig 

och nå ut på marknaden (Easey 2009). I en rapport utgiven av Svensk Handels Stil år 2006 

uppges det att vart tredje nystartat modeföretag har en livslängd på endast tre år, vilket även 

Lindstöm och Löwegren (2009) menar i sin litteratur. Det uttrycks också att hälften av alla 

nystartade modeföretag efter en sjuårsperiod är borta. (Sundberg 2006)     

  

1.1.3 Inkubatorer 
 

Det finns idag många olika sätt för nystartade företag att få hjälp på – att använda sig av en 

inkubator är ett. Inkubatorer har blivit ett uppmärksammat fenomen i många delar av världen 

och betraktas som ett effektivt redskap i den tidiga fasen av etableringsprocessen för 

nystartade företag. De första inkubatorerna etablerades på 1950-talet i USA och det är 

härifrån som konceptet härstammar (SISP 2013). Det finns således många olika sätt att 

definiera en inkubator på samt vad begreppet syftar till (Bergek & Norrman 2008). Vidare 

beskriver Löfsten och Lindelöf (2005) att inkubatorer är organisationer som finns till för att 

påskynda en framgångsrik utveckling av entreprenörer och dess nystartade företag. De arbetar 

för att öka småföretagens lönsamhet och tillväxt samtidigt som de stödjer entreprenörskap och 

främjar innovativa idéer för att skapa framgångsrika företag. En tidig introduktion och mer 

erfarenhet samt utbildning menar Landström (2005) är några av nyckelfaktorerna för 

framgång som egen företagare. Inkubatorer kan erbjuda en rad olika tjänster för att nystartade 

företag ska kunna undvika snedsteg i sin etableringsprocess (Adegbite 2001).  

 

I Sverige finns det idag 65 medlemmar engagerade i branschföreningen SISP (Swedish 

Incubators and Science Parks) och tillsammans bedriver dessa totalt 80 stycken 

innovationsmiljöer (SISP 2013). Dessa miljöer omfattar omkring 5000 företag som totalt sett 

håller 72 000 människor sysselsatta. Erfarenhetsutbyten sker medlemmarna emellan samt med 

övriga aktörer som verkar i innovationsmiljöerna. Medlemmarna bidrar som 

inkubatorverksamheter, både med tillväxt, näringsförnyelse och kunskapsintensiva 

arbetstillfällen (SISP 2013). Totalt hålls ungefär 800 företag sysselsatta i 

medlemsinkubatorerna samtidigt som hela 4000 affärsidéer utvärderas inom olika branscher 

per år. I Sverige är ModeInk, Fresh Fish och Svenska Moderådets projekt Rookies andra 

exempel på inkubatorer inom modesektorn, som alla syftar till att stödja företag i den svenska 

modeindustrin. 

 

1.2 Problemdiskussion 

 

Löfsten och Lindelöf (2005) belyser i sin litteratur småföretags betydelse i samhället, dels för 

främjandet av sysselsättningen i Sverige men också beträffande utveckling av välfärden. 

Vidare har det i tidigare studier påträffats diskussioner kring den komplexitet som nystartade 

modeföretag idag präglas av vid etablering i modebranschen. Hilmersson, Joxelius och 

Ottosson (2011) skriver att man inom svensk modeindustri de senaste åren kunnat se en 

markant ökning av aktörer samtidigt som konsumtionen av kläder också fortsätter att växa. 

Trots detta faktum tenderar möjligheten för etablering i den svenska modebranschen hos 
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småföretagare att bli alltmer komplex. Fortsättningsvis menar Hilmersson, Joxelius och 

Ottosson (2011) att de stora modekedjornas omfattning vad gäller marknadsandelar, som 

dessutom skapar hård konkurrens i vår omvärld, är en given orsak. Att kunder idag allt oftare 

är utstuderade i sitt beteende vid shopping på grund av fler alternativ och större utbud är en 

annan. Innehavandet av resurser skiljer sig markant åt mellan de större och mindre aktörerna. 

Slutligen konstaterar Hilmersson, Joxelius och Ottosson (2011) att dessa problem kräver 

användning av kostnadseffektiva metoder för att som småföretagare kunna synas och nå ut på 

marknaden. Löften, Lindelöf och Aaboen (2006) yttrar även dem att förutsättningarna för att 

bedriva företagsamhet i flera branscher förändrats under det senaste decenniet. Industriländer 

i Europa, däribland Sverige, har präglats av väldiga strukturförändringar, vilket i sin tur har 

lett till högre konkurrens och svårigheter för små företag att överleva på marknaden. I och 

med detta har produktiviteten hos större företag som lyckats hålla sig kvar istället ökat 

(Löfsten, Lindelöf & Aaboen 2006). 

 

Undersökningen som lagts fram i bakgrunden, där jämförelser mellan nivån på 

entreprenörskap i olika länder gjorts, uppvisar ett sämre resultat för Sverige som fick plats 17 

av totalt 23 undersökta länder. Antalet personer som håller på att starta eller driver ett 

nystartat företag år 2012 räknades. Av de personer som uttryckt sig ha haft en möjlig 

affärsidé, avskräcks en tredjedel från att starta ett företag eftersom de är rädda för att 

misslyckas. Det finns alltså många idéer, men få som förverkligas vilket är ett hinder inom 

entreprenörskap och etablering idag (Ekonomifakta 2012). Landström (2005) menar att hög 

entreprenöriell aktivitet i ett land kan relateras till att landet också har en hög ekonomisk 

tillväxt. Fler företag behöver framåt komma upp med innovativa idéer som sedan 

kommersialiseras
1
, vilket är en förutsättning för att företag ska kunna växa och den 

internationella konkurrenskraften även öka (Tillväxtverket 2013). Det största 

etableringshindret för små och nystartade företag idag beträffar inte de produkter som erbjuds 

eller kunderna, utan behoven som finns (Moraru & Rusei 2012). Dessa företag har oftast få 

resurser och inte heller tillräcklig kunskap för att hänga med i den snabbt skiftande miljö som 

de verkar i (Schoonjans, Cauwenberge & Bauwhede 2011). Vikten av väl anpassade 

etableringsstrategier som kan erhållas genom externa aktörer blir därmed uppenbar, i 

kombination med kunskap om entreprenörskap och tillvägagångssätt.  

 

1.2.1 Inkubatorer och Inkubatormiljön idag 
 

Studier har påträffats inom området för inkubation; I en undersökning diskuterar Karlsson 

(2009) bland annat om inkubatorers betydelse och om att de företag som fått stöd har funnit 

stort värde i den hjälp de erhållit från en inkubator. Karlsson (2009) nämner även att 

inkubatorer utgör en betydande roll när det kommer till coachning och tempohöjare för 

nystartade företag samt att de kan bidra med resurser för att nystartade företag ska kunna 

undvika diverse hinder i etableringsprocessen. Att inkubatorer gör stor nytta och är bra på att 

nå upp till sina mål är något som även Wallon och Jonsson (2004) berör i sin studie. Dock 

kvarstår faktumet att det ligger svårigheter i att mäta den faktiska nyttan en inkubator bidrar 

med. Wallon och Jonsson (2004) menar i sin slutsats att vidare forskning kring inkubatorer 

krävs, för att uttalanden om hur pass nyttiga och effektiva dessa är, ska kunna ske. Tamásy 

(2008) belyser också här att endast ett fåtal inkubatorer uppnår ett felfritt resultat och att deras 

hjälp till innovation, entreprenörskap samt utveckling ofta misslyckas. Så är fallet även för 

projektet Rookies, där ingen kontinuerlig eller specifik utvärdering tidigare uppges ha 

                                                 
1 Kommersialisering innebär att man gör något i vinstdrivande syfte för sin verksamhet (Nationalencyklopedin 

2013). 
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genomförts
2
. Någon tidigare forskning har inom området för modeinkubatorer och dess 

betydelse inte heller funnits. Detta är orsaker som bidrar till att vår uppsats känns relevant och 

aktuell som forskningsbidrag.  

 

Organisationer likt inkubatorer är egendom-baserade och en ökning globalt i användandet av 

dessa har nyligen kunnat urskiljas. Det har i sin tur lett till att diskussioner uppstått kring 

huruvida nyttjande av inkubatorer kan förbättra prestandan hos företag och ekonomiska 

regioner (Phan, Siegel & Wright 2005). Inkubatorer tenderar att vara dynamiska i sig själva, 

precis som företag som använder sig av dessa också är. Inkubatorns uppdrag och den 

verkande proceduren är i ständig förändring. Svårigheter förekommer när det handlar om att 

mäta en inkubators eller de utnyttjande företagens prestanda. Att som företag välja en 

inkubator och dess tjänster som hjälpmedel vid etablering garanterar inte framgång. Värdet av 

inkubatorer, bortsett från deras administrativa stöd och placering, är förhållandevis svårt att 

mäta och konstatera (Phan, Siegel & Wright 2005). 

                   

1.2.2 Projektet Rookies 
 

Svenska Moderådet är ett trendinstitut som inriktar sig på mode, livsstil och inredning för 

företag. De driver även sedan ett antal år tillbaka ett projekt, som arbetar likt en inkubator vid 

namn Rookies. Projektet syftar till att stötta nystartade mindre modeföretag i deras etablering 

på marknaden genom olika projekt, nätverk och aktiviteter (Rookies 2013). Varje år utses 12 

modeföretag som kandidater, efter att de själva ansökt om en plats. Till slut koras även en 

vinnare som erhåller ett pris samt titeln ”Årets Rookies” (Rookies 2013). Just tillämpning av 

inkubatorer likt Rookies och förståelsen för vad dessa egentligen kan bidra med till nystartade 

företag är sedan tidigare lämnat för vidare forskning (Hilmersson et al. 2011). Här har vi nu 

ett spännande uppdrag framför oss att i vår studie undersöka Rookies som ett exempel av 

flertalet inkubatorer och dess påverkan på det nystartade modeföretagets framgång inom 

modebranschen. 

 

1.3 Syfte 
 

Utifrån belyst fakta och redogörelser som tagits upp i problemdiskussionen leds vi nu in på 

uppsatsens huvudsakliga syfte. Vår uppgift blir att undersöka vad en inkubator, genom en 

fallstudie av projektet Rookies, har för betydelse för nystartade modeföretags etablering på 

marknaden och för framgång. Utifrån vår undersökningsmodell och behandlade teorier inom 

inkubatorer, entreprenörskap och framgång lyder härmed vårt syfte att undersöka hur Rookies 

påverkar etableringsprocessen i nystartade modeföretag. Vi vill ta reda på vilken betydelse 

medverkan i Rookies har haft för modeföretagen som vunnit projektet, ur deras perspektiv 

gentemot vad Rookies själva har för syfte och vill uppnå med projektet. 

 

1.4 Problemformulering 
 

Huvudfråga:  

Hur etablerar sig nystartade modeföretag på marknaden med hjälp av en inkubator och vilken 

betydelse får inkubatorn för företagets framgång? Vår uppsats behandlar Svenska Moderådets 

projekt Rookies som ett exempel på en inkubator. 

                                                 
2 Helena Mellström Marknadschef Svenska Moderådet, intervju den 24 april 2013. 



5 

 

Underfrågor: 

-Vilka etableringshinder upplever nystartade modeföretag? 

-Hur kan man mäta ett nystartat modeföretags framgång? 

-Vilka faktorer påverkar en entreprenörs framgång? 

 

1.5 Avgränsning 

Det finns i Sverige flertalet inkubatorer som alla arbetar för att utveckla och skapa tillväxt åt 

nystartade företag. Vi har valt att enbart undersöka ett exempel på en svensk modeinkubator – 

Rookies och härigenom dra slutsatser utifrån detta projekt och vad en medverkan här innebär. 

Detta innebär att resultaten präglas av de medverkande modeföretagens subjektiva 

erfarenheter och förväntningar av projektet. Avsikten är härigenom att undersöka hur 

respondenterna upplevt sin specifika situation och betydelsen av Rookies.  

Vår studie omfattar endast medverkande modeföretag som mellan år 2005-2012, vunnit 

projektet och deras individuella uppfattningar om det. De modeföretag som medverkat under 

dessa år men som inte vunnit projektet har således inte täckts in i vår undersökning. Vi kan 

därmed inte dra slutsatser om deras subjektiva uppfattningar om Rookies betydelse för 

framgång.  

    

1.6 Disposition 
 

Uppsatsen innehåller, efter detta inledningskapitel, följande disposition;  

        
Kapitel 2  Det andra kapitlet behandlar vilket tillvägagångssätt och  

 insamlingsmetod som empirin utgått från.  

 

Kapitel 3  I tredje kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska referensram som sedan 

 ligger till grund för insamling och analys av empiri.   

 

Kapitel 4  Fjärde kapitlet redogör för den data som samlats in till empirin genom 

 intervjuer och bolagsinformation. 

 

Kapitel 5  Kapitel fem består av en diskussion där tolkningar av det empiriska 

 materialet framförs med utgångspunkt från den teoretiska referensramen.  

 

Kapitel 6  I detta kapitel redogörs för uppsatsens slutsatser utifrån det syfte och de 

 forskningsfrågor som presenterades i inledningskapitlet. 

 

Kapitel 7 Det sista kapitlet tar slutligen upp en reflektion kring uppsatsens resultat 

 och utförande, tillsammans med förslag till vidare forskning inom 

 ämnesområdet. 
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2 Metod 

 
I det här kapitlet behandlas det tillvägagångssätt som uppsatsen bygger på och vilken 

insamlingsmetod som använts. Kapitlet tar även upp den undersökningsmodell som uppsatsen 

sedan utgår från vid insamling av teori samt empiri. 

 

2.1 Forskningsdesign 

I vår studie undersöks hur nystartade modeföretag etablerar sig på marknaden med hjälp av en 

inkubator samt vilken betydelse inkubatorn får för företagets framgång. För att utreda syftet 

djupare bestämde vi oss för att göra en fallstudie av Svenska Moderådets projekt Rookies. Vi 

valde att genomföra en kvalitativ undersökning då vi eftersträvade en djupare förståelse kring 

inkubatorers betydelse genom åsikter och tankar från modeföretagen som vunnit projektet 

samt kring vad deras medverkan har bidragit till vad gäller vidare etablering på marknaden. 

Att genomföra en mer djupgående analys av det ämne vi studerat, syftade till att uppnå en 

koncentrerad studie. En kvalitativ metod avser enligt Repstad (2007) till att karaktärisera. 

Fokus ligger på att få en förståelse för ett specifikt fenomens egenskaper och framträdande 

drag, i vårt fall Rookies sådana. Enligt Bryman (2011) beskrivs en kvalitativ studie ha en 

induktiv syn på förhållandet mellan teori och praktik, det vill säga att teori skapas ur praktiska 

forskningsresultat som tas fram. Vidare förklaras också en kvalitativ forskning ha en 

kunskapsteoretisk ståndpunkt, där fokus ligger på en förståelse av den sociala verklighet som 

deltagarna själva tolkat ur en viss miljö. Kvalitativ forskning präglas dessutom av ett 

holistiskt synsätt där tyngden ligger på upplevelser, tolkningar, känslor, mönster och teman 

(Bryman 2011). 

Studiens empiri har samlats in genom semistrukturerade intervjuer. Mediearkivet har som 

komplement också nyttjats i syfte för en vidare företagsanalys som beskrivs mer utförligt 

senare i kapitlet. Insamlad data har sedan applicerats på vår undersökningsmodell och 

behandlade teorier. Detta för att vi med större säkerhet skulle kunna uttala oss om vad 

projektet har för betydelse för etableringsprocessen i nystartade modeföretag. Vårt val av 

metoddesign kommer längre fram i kapitlet att förklaras mer ingående. 

2.2 Fallstudie 

Vår studie omfattar således en fallstudie av Svenska Moderådets projekt Rookies, som 

exempel på en inkubatorverksamhet. Bryman och Bell (2011) uttrycker att den traditionella 

undersökningen av en fallstudie innefattar ett fallföretag. Vi har valt att göra en studie inom 

detta forskningsfält för att erhålla ett mer realistiskt tillvägagångssätt och en verklig bild av 

ämnet som studeras. Bryman och Bell (2011) menar vidare att fallet (projektet Rookies) 

endast utgör ett verktyg för att besvara uppsatsens syfte i en fallstudie och inte det omvända. 

Genom att använda Rookies som ett verktyg för inkubatorverksamheter utgörs det i studien ett 

mer realistiskt fall att applicera modeller och teorier på. Vårt val av verktyg – Rookies, 

avgjordes efter att vi kontaktat Svenska Moderådet och efterfrågat ett eventuellt samarbete, 

något som efter diskussion ledde fram till projektet Rookies. 

Att genomföra en fallstudie är i uppsatsen mer lämpligt för vårt syfte än att endast bistå med 

ett empiriskt generellt tillskott i forskningsvärlden. Samtidigt utgör det ett konkret exempel 

som kan bidra till att vår studie blir replikerbar vid senare tillfällen. Avsikten är alltså att 

Rookies som fall, ska kunna utgöra ett representativt exempel på inkubatorer generellt som 

verkar i likartade sammanhang i Sverige idag. Enligt Bryman och Bell (2011) fokuserar 
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fallstudier i allmänhet på att förstå komplexiteten i ett specifikt område som i vårt aktuella fall 

framträder, vilket genom Rookies som exempelfall möjliggjorts.  

2.3 Val av respondenter 

Valet av respondenter till våra semistrukturerade intervjuer föll på medverkande företag som 

vunnit titeln ”Årets Rookies” respektive år mellan 2005-2012. Att vi endast begränsat oss till 

modeföretag som vunnit sedan 2005 beror på att det var året som Svenska Moderådet tog över 

ansvaret för projektet. Anledningen till att våra intervjuer endast genomfördes med vinnare 

och inte med andra kandidater från olika år var dels de begränsningar som existerar gällande 

tid och access, men också eftersom de modeföretag som vinner faktiskt erhåller ett pris. Detta 

gjorde att vi fann vinnare som de mest relevanta av respondenter till våra intervjuer gentemot 

övriga kandidater i projektet. Genom att endast hålla intervjuer med vinnare kunde vi även 

erhålla en jämn spridning över alla år som Svenska Moderådet drivit Rookies. En intervju 

med Svenska Moderådet som ansvarar för projektet var även önskvärt, och valet föll på 

Svenska Moderådets marknadschef och ansvarig för Rookies – Helena Mellström.  

2.4 Genomförande och bearbetning av datainsamling 

Datainsamling av empiriskt material har genomförts på flertalet sätt för att vi med större 

säkerhet skulle kunna besvara syftet i vår uppsats. För att ge svar på våra forskningsfrågor 

samlade vi in data genom intervjuer och använde oss även av databaser till fastställandet av 

nyckeltal i företagsanalysen. Sekundärdata har utifrån begreppet trovärdighet valts och varit i 

form av vetenskapliga artiklar, litteratur, internetkällor samt rapporter. För att redan från start 

få en djupare insikt i Rookies och dess kandidater som medverkat, besökte vi vid starten av 

vårt uppsatsskrivande Stockholm och Svenska Moderådets kontor för ett möte med ansvarig 

för projektet, Helena Mellström. Primärdata som vi använts oss av innefattar totalt sju 

semistrukturerade intervjuer som genomförts dels med Rookies-vinnare samt med Helena 

Mellström. Dessa ansågs vara av största vikt ändamålsenligt, i uppgiften att besvara vårt syfte.  

Intervjufrågorna har formulerats för att på bästa sätt lyckas med uppgiften. Genom att hålla 

intervjuer, kunde vi nämligen direkt koppla åsikter till respektive modeföretag och deras 

individuella utveckling och etablering på marknaden.  

På grund av lokaliseringsskäl och brist på tillgänglighet kunde inget möte med respondenterna 

ske för intervju. Av den anledningen genomfördes tre av våra semistrukturerade intervjuer via 

Skype. Resterande tre respondenter hade på grund av tidsbrist inte möjlighet att besvara våra 

frågor på annat vis än via mail. I dessa fall mailades vår intervjuguide med intervjufrågorna ut 

som vid en kort tid därefter samlades in igen. Intervjutillfället med Mellström genomfördes 

live på Svenska Moderådets kontor i Stockholm. För att undvika den så kallade 

"intervjuareffekten" som innebär att intervjuare indirekt och oavsiktligt har en påverkan på 

respondenten under ett intervjutillfälle, bar vi neutrala snarlika kläder (Bryman 2011). 

Intervjutillfället ägde rum i en lugn och avslappnad miljö för att undvika distraktion från 

omgivningen. En av oss observerade vad som sades och uttrycktes och skrev samtidigt ned 

svaren medan den andre koncentrerade sig på att ställa våra frågor. Samtliga intervjuer, 

oavsett live, via mail eller genom Skype/telefon spelades in efter att vi bett om och fått 

tillåtelse. Transkribering av våra intervjusvar genomfördes även i ett senare skede. 

I en diskussion har vi sedan ställt vårt empiriska resultat gentemot redogjorda teorier från den 

teoretiska referensramen. De finansiella nyckeltal som sammanställts (se tabell 3, sida 31) 

diskuteras i en företagsanalys som presenteras i vår diskussion, se kapitel 5. 
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2.5 Semistrukturerade intervjuer 

Vårt tillvägagångssätt gick ut på att via mail kontakta respektive medverkande modeföretag. 

Vi introducerade kort oss själva och vårt syfte med studien. De företag som vi efter sju dagar 

inte hade kommit i kontakt med, valde vi istället att kontakta via telefon för att beskriva vår 

uppgift och intervjuns omfattning ytterligare. I det fall då ett företag inte hade möjlighet att 
träffas för ett intervjutillfälle live valde vi om tidigare nämnt istället att genomföra intervjun 

via Skype/telefon i första hand, i andra via mail. I de fall där intervju skedde via 

Skype/telefon fick företagen möjlighet att läsa igenom våra frågor i god tid före 

intervjutillfället då intervjuguiden skickades ut. I de fall då företag uttryckte stor tidsbrist, 

valde vi istället att skicka våra intervjufrågor via mail i form av en kvalitativ enkät. 

Respondenterna fick här fem dagar på sig att besvara frågorna, innan deadline för insamling 

av svar infann sig.  

De modeföretag som slutligen utgör respondenterna i våra semistrukturerade intervjuer är; 

Dagmar, Dada’s Diamonds, Uniforms for the Dedicated, Patouf, Ida Pyk samt Lobra. Genom 

att endast ta del av de medverkande vinnarnas åsikter samt Mellströms, kunde vi erhålla en 

förståelse för vad Rookies som inkubator har för betydelse för nystartade modeföretag 

samtidigt som vi möjliggjorde att jämföra de ansvarigas tankar om projektet med de 

medverkande företagens. Anledningen till att vi valde semistruktur för våra intervjuer var 

framför allt den flexibilitet som metoden och typen av intervjustruktur medför. Den som 

intervjuar får härigenom lov att flika in med följdfrågor och behöver inte slaviskt rätta sig 

efter ett intervjuschema, trots att en intervjuguide är framtagen där relevanta teman tydligt 

presenteras (Bryman 2011). Semistruktur innebär samtidigt att en förutbestämd ram utgås 

från, som i sin tur leder till att vare sig intervjuare eller respondent lika lätt frångår ämnet. Vi 

utförde även en semi-strukturerad intervju med Helena Mellström på Svenska Moderådet. 

Detta för att komma åt information om projektet som i annat fall förmodligen hade varit svårt 

att få åtkomst till.  

Vi hade för avsikt att genomföra intervjuer med åtta vinnare av Rookies sedan år 2005. Sex 

stycken modeföretag hade möjlighet att genomförda intervjuer, resterande två hade på grund 

av tidsbrist och tillgänglighet inte möjlighet att medverka. Hade vi kunnat hålla intervjuer 

med samtliga modeföretag som vi hade för avsikt att nå hade det troligen haft en betydelse så 

till vida att vi med större säkerhet kunnat uttala oss om vårt resultat. De två modeföretag som 

fallit bort kan ha haft avvikande åsikter kring Rookies betydelse för deras vidare etablering, 

vilket kan ha lett till ett annorlunda slutresultat. Trots detta, tror vi inte att resultatet påverkats 

i någon avsevärd utsträckning, då vårt bortfall enbart utgjordes av två modeföretag som därtill 

fått samma tillförsel av resurser och genomgått samma aktiviteter i sin medverkan i projektet 

som övriga modeföretag. 

2.6 Sammanställning av intervjumaterial 

Efter insamlingen av intervjumaterial sammanställde vi respektive genomförd intervju, främst 

genom transkribering. Vi lyssnade av samtalen noga och såg över våra svar så att ingen 

information missuppfattats eller uteblivit. Det var här viktigt att undvika att betydande 

information gick förlorad. Vi var även noga med att återberätta vad som sades under 

intervjuerna på ett så rättvisande och objektivt sätt som möjligt och inte dra egna slutsatser 

kring vad respondenterna kunde ha menat. Härefter analyserade vi respondenternas svar och 

applicerade dessa på befintliga teorier samt vår undersökningsmodell. Vi använde oss även av 

ett flertal citat som vi ansåg vara av stor betydelse för vårt syfte och har sedan kopplat vårt 

insamlade material via intervjuerna till relevanta teorier och undersökningsmodellen. 
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2.7 Företagsanalys 

Företagsanalysen som belysts ovan upprättades för att kunna göra fler uttalanden och känna 

en större säkerhet vid presentation av vårt fastlagda resultat i diskussion och slutsats. En 

annan anledning till vårt val av företagsanalys var att vi ville undersöka om det fanns någon 

tydlig koppling mellan uttalanden under intervjuerna och modeföretagens uppnådda resultat 

efter sin medverkan i Rookies. Företagsanalysen byggde på att jämföra ett företags resultat 

under första verksamhetsåret med hur företagets utfall ser ut idag och ställa dessa i relation till 

varandra genom utvalda faktorer för att mäta framgång. Måtten som vi valde att utgå från vid 

jämförelsen var; omsättning, antalet anställda, antal butiker som kollektionerna säljs i, storlek 

på produktsortimentet samt geografisk spridning. Dessa övergick sedan i en analys av 

företagen som presenteras i uppsatsens diskussion (se kapitel 5, tabell 3) samt i kapitel 6 -

slutsats.  

2.8 Undersökningsmodell 

 

Egenutformad undersökningsmodell, modifierad genom ”A general model and an overview of findings” 

(Rauch & Frese 2000) 

och ”A Conceptual framework identifying the performance measures of business practice within Business 

incubators” (Voisey et al. 2006) 

Vår undersökningsmodell är en sammanfattning av de tre huvudområden som uppsatsen 

behandlar – Inkubatorer, entreprenörskap samt framgång. Modellen är modifierad och 

inspirerad av två modeller som påträffats i befintliga teorier och dessa tillsammans med 

huvudområdena i kapitel 3 – teortisk referensram, ledde slutligen fram till vår 

undersökningsmodell. Dessa modeller är dels ”A general model and an overview of findings” 

(Rauch & Frese 2000) samt ”A Conceptual framework identifying the performance measures 
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of business practice within Business incubators” (Voisey et al. 2006). Rauch och Freses 

(2000) artikel har blivit citerad 273 gånger och använts i samband med forskning inom 

framgång och i undersökningar om hur personlighet speglar en entreprenör i dess framgång. 

Utöver antalet citeringar tyder även åren som artikeln blivit citerad under på dess nymodighet 

och relevans. De flesta citeringar har skett under 2010 och 2011, samtidigt som några enstaka 

från 2012 också har kunnat spåras. Rauch och Freses (2000) modell ”A general model and an 

overview of findings” har inspirerat oss till vår undersökningsmodell inom området för vilka 

faktorer som påverkar en entreprenörs framgång där vår undersökningsmodell uppvisar; 

personlighet, humankapital, mål samt strategier. Voisey et al. (2006) artikel har blivit citerad 

betydligt mer sällan, 33 gånger totalt. Att artikeln trots det är högst aktuell och relevant för 

vår studie kan dock styrkas genom under vilken tid den mest frekvent blivit citerad – 

nämligen under 2011 och 2012, men även enstaka i år (2013). Artikeln har blivit citerad i 

sammanhang där inkubatorer och deras betydelse undersökts. Vilka finansiella faktorer som 

ett företags framgång kan mätas genom har utifrån Voisey et al. (2006) teori influerat området 

i vår undersökningsmodell och mynnat ut i faktorerna omsättning och antal anställda. Vilka 

tjänster som inkubatorer i regel erbjuder har även de inspirerats av området ”vad inkubatorer 

bistår med” i Voisey et al. (2006). 

 

När det kommer till att mäta ett företags framgång föreslår Walker och Brown (2004) två 

typer av faktorer att utgå från. I undersökningsmodellen ovan, kan de faktorer som valts, för 

att mäta modeföretagens framgång utläsas. Framgång är ett begrepp, som i tidigare studier 

kunnat utläsas definieras väldigt olika beroende på teori (Witt 2004). Det finns härmed inget 

bestämt sätt, utan endast förslag på två kategorier av faktorer att utgå från. Uppsatsen utgår 

från mätning av modeföretags framgång via finansiella faktorer. Metodmässigt ser vi en brist i 

finansiella framgångsfaktorer vilket gör att vi anser att antal butiker, storlek på 

produktsortiment samt geografisk spridning blir aktuella faktorer hos modeföretag, att koppla 

till framgång därtill. Vi anser att dessa områden idag krävs att undersöka, för att möjliggöra 

redogörelse och fastställande av modeföretags framgång idag. För vidare information om hur 

vi valt att betrakta dessa finansiella faktorer för framgång, se kapitel 4 – Empiri, avsnitt 4.7.2. 

 

2.9 Metodreflektion 

Bryman (2011) beskriver i sin litteratur bland annat vad som kännetecknar en kvalitativ 

forskning. Här nämns exempelvis den kvalitativa forskningens utgångspunkt – deltagarnas 

perspektiv. Det är deras uppfattningar om vad som är viktigt och betydelsefullt som styr 

undersökningen. Även vad gäller engagemang i undersökningspersonerna skiljer sig en 

kvalitativ studie från en kvantitativ. En kvalitativ forskning eftersträvar en nära kontakt med 

deltagarna för att kunna se och förstå världen utifrån samma perspektiv som de undersökta 

gör. Dessa två nämnda egenskaper för kvalitativ forskning låg delvis till grund för vårt val av 

ansats. Med tanke på att vårt syfte är att undersöka nystartade företags uppfattning och syn på 

inkubatorers hjälp med deras etablering på marknaden, krävs en närhet till deltagarna samt att 

utgångspunkten som tidigare nämnts ligger på deltagarnas perspektiv. Det är 

undersökningspersonernas preferenser och syn som vi vill åt, därmed krävs en kvalitativ 

ansats för att tillmötesgå det syfte vår studie innefattar. 

Vad gäller vårt val av respondenter till de semistrukturerade intervjuerna som genomfördes 

inser vi att vi likväl kunde ha valt medverkande kandidater som inte vunnit som de som 

vunnit titeln. Vi är härigenom väl medvetna om att vårt urval inte helt kan förlikas med övriga 

deltagare i projektet, utan endast med de som vunnit. De som utöver en medverkan också tog 

hem vinsten kan utifrån vissa aspekter ha upplevt projektets betydelse annorlunda på grund av 
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vinsten i sig. Det faktum att valet av intervjuade modeföretag föll på medverkande från olika 

år, genererade som tidigare nämnt en jämn spridning. En kritisk aspekt som dock berör vårt 

urval är det faktum att smärre variationer skett av projektets aktiviteter och upplägg som kan 

ha haft olika inverkan på deltagarna, samtidigt som modebranschen och 

konkurrenssituationen även den givetvis förändras mellan åren. De företag som medverkade i 

projektet för många år sedan, kan också uppleva svårigheter i att minnas viktiga faktorer 

relaterade till projektets betydelse för dem. Med tanke på detta, valde vi att i företagsanalysen 

jämföra modeföretagens resultat då de gick in i Rookies, med vad dagsläget uppvisar. 

Härigenom kunde vi erhålla en förhållandevis rättvisande bild av samtliga modeföretag som 

dessutom möjliggjorde jämförelser företagen emellan. Vi kan också konstatera att 

genomslagskraft tar tid samtidigt som varje företags etableringsprocess är unik, vilket talar för 

att vår jämförelse, trots att modeföretagens tid för vidare etablering efter en medverkan i 

Rookies varierar, dock är möjlig. 

Vi är medvetna om att vi, genom att endast ha intervjukontakt via mail, gått miste om 

betydelsefull information vad gäller specifikt uppförande och eventuella attityduttryck men 

också att missuppfattningar kan ha förekommit. I de fall där Skype användes anser vi trots 

det, förutsättningarna motsvara de som varit fallet vid intervjuer live. Det eftersom möjlighet 

till följdfrågor existerade, vilket utnyttjades men också att frågorna som ställdes kunde 

förklaras och därmed inte missuppfattas av respondenterna. 

Det låg en svårighet i att via publicerade bolagsrapporter på internet, finna vissa modeföretags 

uppgifter till företagsanalysen (antal anställda, omsättning etcetera) något som ledde till att vi 

i samband med våra intervjuer efterfrågade dessa. Det kan härmed föreligga en komplexitet i 

att säkerställa uppgifterna om företagens finansiella nyckeltal, vilket vi haft i åtanke när 

företagsanalysen sammanställts. För att kritisera vårt val av sekundärkällor kan vi också 

tillägga att vi är medvetna om att diverse internet-källor som i uppsatsen använts kan vara av 

mindre aktualitet och tillförlitlighet. Diverse använda källor kan också betraktas som något 

inaktuella och ålderdomliga, vilket medfört att vi i den mån vi kunnat valt källor utifrån 

antalet citeringar istället för året den publicerats.   

2.10 Tillförlitlighet – trovärdighet och överförbarhet 

Tillförlitlighet som begrepp inom kvalitativ forskning diskuterar Bryman (2011) kring. 

Begreppet innebär bland annat två delkriterier – trovärdighet och överförbarhet. Trovärdighet 

omfattar enligt Bryman (2011) att säkerställa att en trovärdighet skapas i resultaten. När 

flertalet beskrivningar finns av en social verklighet, är det trovärdigheten i forskarens 

beskrivning som fastställer externa människors acceptans av denna. När det kommer till 

generaliserbarhet, ligger det en svårighet i att generalisera resultat av studier inom kvalitativ 

forskning (Alvesson & Sköldberg 2008). Det eftersom att en kvalitativ studie oftast utgår från 

små icke-slumpmässiga urval, som därmed inte kan generaliseras (Johannessen & Tufte 

2003). Härigenom har vi istället valt begreppet överförbarhet. Vad gäller överförbarhet så är 

det inom kvalitativ forskning förekommande att exempelvis tolkningar och förklaringar som 

görs även är till nytta för studier inom andra områden. Det handlar om att kunna överföra 

kunskap till andra typer av studier, genom att ta fram applicerbara beskrivningar och begrepp 

snarare än att generalisera (Johannessen & Tufte 2003). 

Det finns en viss begränsning i vår studie då den endast baseras på en inkubator inom 

modebranschen, som med största sannolikhet inte kan representera inkubatorer rent generellt, 

oavsett bransch. Med tanke på att inkubatorer också kan vara uppbyggda på väldigt många 

olika sätt och variera vad gäller erbjudanden och tjänster, så anser vi även här att det ligger en 
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svårighet i att kunna uttala oss om inkubatorer i största allmänhet. Eftersom modebranschen 
dessutom är i ständig förändring går det heller inte att fastställa ett resultat som är stabilt över 

tid och som kommer se likadant ut vid en undersökning i framtiden. Studiens resultat utifrån 

trovärdighet blir härigenom något begränsad, samtidigt som vi endast valt att undersöka ett 

fall – projektet Rookies. Grundläggande för uppsatsens trovärdighet, var att vi genom 

diskussion under processens gång såg till att vi på ett liktydigt vis uppfattade det vi studerade 

och huruvida det sedan låg till grund för en anständig analys och efterföljande slutsats. 

Vi är också väl medvetna om att de semistrukturerade intervjuer som genomförts av oss också 

har uppfattats och tolkats personligen av oss. Härmed kan ett dilemma ligga i att vara helt 

objektiv då en tolkningsfråga i många fall är väldigt individuell och skiftar beroende på vem 

som deltar och blir tillfrågad. Som Bryman (2011) menar så är just det en negativ aspekt med 

att genomföra kvalitativa undersökningar. Det eftersom dessa undersökningar är subjektiva 

samtidigt som forskarna har stor frihet i att bestämma vad som är viktigt. Det riktas även 

kritik mot en kvalitativ studie vad gäller brist på transparens då det finns svårigheter i att 

fastställa vad forskarna faktiskt har gjort och hur slutsatser har framkommit. 

Trots de negativa aspekter Bryman (2011) tar upp med att genomföra en kvalitativ studie har 

vi försökt att öka tillförlitligheten genom att utgå från noggrant utvalda intervjufrågor, 

objektiv granskning av vårt material samt den utförda intervjutranskriberingen. Som nämnts 

tidigare är en nackdel med att utföra en kvalitativ forskning genom intervjuer att man kan 

åstadkomma intervjuareffekt. Därmed kan vi naturligtvis ha påverkat respondenterna trots vår 

klädsel och val av miljö men även då sättet vi ställt frågorna på kan ha gjort avtryck på 

respondenten. Missuppfattningar och individuella tolkningar har förmodligen skett som vi 

som intervjuare till 100 procent inte kan påverka. Vi tror dock inte att detta har påverkat 

svaren i någon större utsträckning men kan samtidigt aldrig garantera att företagen varit helt 

ärliga i deras svar vid intervjutillfällena. 
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3 Teoretisk referensram 

I detta kapitel presenteras inledningsvis resursbaserad teori som är det perspektiv som 

undersökningsområdet betraktas utifrån. Den teoretiska referensramen är indelad i tre 

huvudområden som vår uppsats är baserad på – Inkubatorer, Entreprenörskap och 

Framgång. De tre huvudområdena har sammanfattningsvis mynnat ut i vår 

undersökningsmodell som tidigare presenterats. För vidare förståelse kring modellen och des 

uppbyggnad, se kapitel 2 – Metod. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av den teoretiska 

referensramens relevans gentemot uppsatsens syfte.  

3.1 Resursbaserad teori 
 

Resursbaserad teori utgår från ett perspektiv som innefattar hur företag med hjälp av att 

utveckla och kombinera sina resurser kan bli konkurrenskraftiga (Barney 1991; Gassmann & 

Becker 2006). Resurser betraktas som företagets styrka och inkluderar alla tillgångar, 

organisatoriska processer, företagsattribut, information samt kunskap inom det. Resurser gör 

det möjligt att genomföra och utveckla olika strategier för att företaget ska kunna förbättra sin 

effektivitet och användbarhet (Barney 1991). Alvareza och Busenitzb (2001) menar vidare att 

det är företagets unika samling av resurser som skiljer företaget från de konkurrerade 

företagen och bidrar till konkurrensfördelar. Löfsten, Lindelöf och Aaboen (2006) beskriver 

att resurser kan indelas i olika klasser; materiella, immateriella samt personalbaserade 

resurser. Materiella resurser är exempelvis produktionsanläggningar och utrustning medan 

immateriella resurser istället handlar om rykte eller image och teknologi. Personalbaserade 

resurser omfattar utbildning samt hur företaget utvecklar sina anställda. Resurser som dessa, 

krävs för att företag ska kunna vara innovativa och växa. Avsaknad av olika resurser antas 

begränsa företagets entreprenöriella förmåga att utvecklas (Löfsten, Lindelöf & Aaboen 

2006). Liknande menar Barney (1991), att om en resurs ska kunna betraktas som en 

konkurrensfördel, måste man genom denna kunna dra nytta av möjligheter eller att den 

neutraliserar företagets hot. Många småföretag saknar idag olika resurser som behövs för att 

vara konkurrenskraftiga på marknaden men kan istället erhålla tillförsel av dessa via externa 

aktörer (Löfsten, Lindelöf & Aaboen 2006). Externa källor kan vara banker, vänner och 

bekanta, leverantörer, venture capitalister och inkubatorverksamheter (Landström & 

Löwegren 2009). Att få hjälp av en extern källa menar även Löfsten, Lindelöf och Aaboen 

(2006), kan ses som en betydande resurstillgång för ett nystartat företag, där deras nätverk 

tillför resurser som företaget själv saknar. Ur ett resursbaserat perspektiv kan därför en 

inkubator ses som en portal för företag som överför bland annat materiella och immateriella 

resurser samt kunskap som nystartade företag saknar och som därför ökar deras chanser till att 

överleva och växa (Gassmann & Becker 2006). 

 

3.2 Inkubatorer  

3.2.1 Begreppet inkubator 
 

Bergek och Norrman (2008) citerar Peters, Rice och Sundararajans (2004) definition av en 

inkubator; 

 “… a support environment for start-up and fledgling companies”, alltså en stödjande miljö 

för nystartade företag.  

Löfsten, Lindelöf och Aaboen (2006) förklarar att syftet med en inkubator är att under 

strukturerade omständigheter skapa förutsättningar för små företag, såväl för existerande som 
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för potentiella. Förutsättningarna ska omfatta att utveckla marknadskapaciteten och den 

teknologiska kapaciteten för mindre företag samtidigt som existerande företag ska kunna 

utveckla sina entreprenöriella verksamheter. Vidare beskriver Löfsten, Lindelöf och Aaboen 

(2006) ett inkubatorsystem som ”en externt understödjande enhet” (2006, s. 9). Här bör 

funktioner för marknadsföring, management, driftstöd och kapitalförsörjning således ingå. I 

de fall där inkubatorer och inkubatorsystem ses som delar i en resursöverföring syftar dessa 

till skapandet av affärsverksamheter. 

3.2.2 Inkubatorer och miljön idag 
       

Inkubatorers primära syfte är att erbjuda en dynamisk process för utveckling av människor, 

affärer och företag (Löfsten & Lindelöf 2004; Tötterman & Sten 2005). Som kan utläsas i vår 

undersökningsmodell (se Figur 1) som presenterades i kapitel 2 – Metod, så kan inkubatorer 

bland annat bidra med resurser. Dessa kan vara kontaktnät, finansiering och mentorskap 

(Phan, Siegel & Wright 2005) men även en kreativ tillväxtmiljö och lokaler (Löfsten & 

Lindelöf 2004). Voisey et al. (2006) menar genom United Kingdom Business Incubation 

(2003) att en inkubator tillhandahåller ett antal processer för affärsutveckling som stödjer 

tillväxten av små nystartade företag och unga affärsprojekt. Inkubatorer har olika sätt att 

prioritera vad gäller deras arbete, men ett generellt mål som de flesta av 

inkubatorverksamheter strävar efter är att utveckla företag och stimulera entreprenörskap 

(Bøllingtoft & Ulhøi 2005; Aernoudt 2004; Voisey et al. 2006). Brist på entreprenörskap och 

företagsnätverk är hinder som dock kommit att hämma utvecklingen av 

inkubatorverksamheter i Europa (Aernoudt 2004).  

 

Under 70-talet började inkubatormiljöer att växa fram och etablera sig i Sverige. Deras 

framväxt och utveckling delas enligt Bøllingtoft och Ulhøi (2005) in i två faser. Den första 

uppträdde under 1980- och 1990-talet och är identifierad som perioden då verktyg i form av 

inkubatorer användes för lokal ekonomisk utveckling. Den andra fasen inleddes år 2000 och 

pågår än idag. Denna menar Bøllingtoft och Ulhøi (2005) genom Albert, Bernasconi och 

Gayner (2001) bland annat karaktäriseras som inkubatorers period för tillväxt och 

diversifiering. Genom att finnas och engagera sig som inkubator skapas möjligheter till en 

förmånlig miljö samtidigt som det stimulerar företags utveckling. Genom inkubatorers sätt att 

bygga upp nya företag och förse dem med innovativa metoder för ekonomisk utveckling, 

eftersträvas en acceleration av företagstillväxten. Härigenom blir inkubatorn i många fall en 

mycket betydelsefull part mellan en entreprenör och dess kommersialisering av en produkt 

eller tjänst (SISP 2013). Inkubatorer bidrar också med utveckling av företags befintliga 

affärsidéer. Detta i syfte att tillta företags attraktionskraft för såväl kunderna i att vilja 

konsumera som för den kommersiella marknaden i dess vilja att investera i företaget (Löfsten, 

Lindelöf & Aaboen 2006). Inkubatorer är merendels offentligt finansierade drivmedel för att 

som ovan belysts generera arbetstillfällen, ekonomisk förnyelse samt kommersialisering av 

innovativa idéer och har vanligen inte som huvudsaklig avsikt att gå med vinst (Voisey el al. 

2006). Vidare anser Voisey et al. (2006) att det finns ett antal nyckelfaktorer, vilka inkubatorn 

kan bidra till företagens framgång genom, då dessa efter en samverkan ska kunna stå på egna 

ben. Att ge feedback till entreprenören och att assistera i affärsplaneringen är något 

inkubatorn bidrar med i ett tidigt stadium av etableringsprocessen. 

 

3.2.3 Inkubatorer i Sverige 
 

En modeinkubator som modeföretag söker stöd via är ModeInk i Borås. ModeInk är en 

nischad modeinkubator som ingår under Inkubatorn i Borås och arbetar här för att skapa 
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förutsättningar för entreprenörer, inriktade på mode och textil, att kunna etablera sig på 

marknaden. ModeInk bidrar utöver en kreativ tillväxtmiljö, också med aktiv och anpassad 

management support, produktionsstöd samt ett kommersiellt nätverk till entreprenörerna som 

sökt sig till dem i behov av att utveckla sitt koncept eller sin verksamhet. Fresh Fish är ett 

ytterligare ett koncept och arbetar likt en inkubator genom att fungera som en plattform där 

interaktion mellan olika aktörer inom kultur- och näringslivet sker. Varje år, sedan 2007 

anordnas en svensk modemässa i Göteborg där talangfulla modedesigners ställer ut och tävlar 

(Fresh Fish 2013). Bland de utställare som finns på mässan utser sedan en jury en av 

kreatörerna till vinnare som blir Årets modedesigner.  

 

Sveriges innovationsmyndighet Vinnova syftar idag till att främja hållbar tillväxt. Detta 

genom att finansiera specifik forskning och förbättra förutsättningarna för innovation i 

Sverige (Löfsten, Lindelöf & Aaboen 2006). Visionen som Vinnova arbetar utefter är att 

Sverige som forsknings- och innovationsland ska utgöra en global ledare och härigenom 

betraktas som ett attraktivt land att investera och bedriva verksamhet i (Vinnova 2013). 

Samverkan mellan universitet och högskolor, forskningsinstitut och företag främjas samtidigt 

som långsiktiga investeringar görs i starka forsknings- och innovationsmiljöer (Vinnova 

2013). Sedan år 2001 har Vinnova varit verksamt och utgör idag en statlig myndighet under 

Näringsdepartementet och en nationell kontaktmyndighet för EU:s ramprogram för forskning 

och utveckling. Cirka 200 personer är inom innovationsmyndigheten sysselsatta (Vinnova 

2013). 

 

Swedish Incubators and Science Parks (SISP) är en svensk medlemsbaserade branschförening 

för svenska science parks och inkubatorer. Den främsta samarbetspartnern för föreningen är 

företagspartnern och inkubatorn ALMI. Att skapa möjligheter för nyupptäckta idéer och 

företag att kunna utvecklas är den vision som ALMI arbetar utefter (ALMI 2013). ALMI är 

statligt ägt samtidigt som regionala offentliga ägare också innehar ett visst ägande då dessa 

befinner sig på 40 orter landet över. ALMI arbetar med fyra områden; inkubation, rådgivning, 

lån och riskkapital. ALMIs kunder är dels företag i idéstadiet med tillväxtpotential men också 

befintliga väl etablerade företag som söker tillväxt och expansion (ALMI 2013). 

3.2.4 Inkubatorers betydelse 
 

De dryga 65 medlemmarna i branschföreningen SISP bedriver tillsammans 80 stycken 

innovationsmiljöer. Sammanlagt innefattar innovationsmiljöerna cirka 5000 företag som totalt 

håller 72 000 människor sysselsatta (SISP 2013). Kunskapsbaserade och tillväxtorienterade 

företag är de som står i fokus och dessa medlemmar driver tillsammans 80 fysiska 

mötesplatser som motsvarar de ovan nämnda innovationsmiljöerna. Företagen driver eller 

samverkar ofta med kluster och erbjuder effektiv affärsutveckling. Detta, samtidigt som vissa 

medlemmar också har egna kapitalfonder för investeringar som i ett tidigt skede blir aktuella 

att göra i samband med ett specifikt tillväxtbolags uppbyggnad (SISP 2013). Utbyten av 

erfarenhet medlemmarna emellan samt med övriga aktörer i innovationsmiljöerna sker 

samtidigt som medlemmarnas verksamheter också bidrar till både tillväxt, näringsförnyelse 

och kunskapsintensiva arbetstillfällen (Inkpen & Tsang 2005). Medlemsinkubatorerna i SISP 

har cirka 800 företag i sina miljöer och utvärderar årligen omkring 4000 affärsidéer inom alla 

dess branscher. (SISP 2013) Inkubatorer är betydelsefulla som förmedlande organisationer 

genom dess omvandling av en affärsidé till ett effektivt och ekonomiskt hållbart företag 

(Phan, Siegel & Wright 2005).  

 

3.3 Entreprenörskap 
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Entreprenörskap är ett omdiskuterat ämne, utifrån dess faktiska innebörd och betydelse. Det 

har konstaterats att det inte finns någon bestående definition och Landström och Löwegren 

(2009) menar att entreprenörskap är ett komplext och skiftande begrepp. 

Nationalencyklopedin beskriver dock entreprenörskap och en entreprenör enligt följande och 

definitionerna ifråga är tillsammans med Hanssons (2008) och Landström och Löwegrens 

(2009) definitioner de som uppsatsen har haft sin utgångspunkt i;  

Entreprenörskap - "En entreprenörs aktiviteter och 

verksamhetsförhållanden." (Nationalencyklopedin 2013-05-15). 

 

Entreprenör - "En person som t.ex. startar nya företag eller utvecklar nya produkter. De flesta 

entreprenörer verkar såsom egenföretagare.” (Nationalencyklopedin 2013-05-15). 

Hansson (2008) belyser att entreprenörer är personer som möjliggör nya utsikter och 

presenterar innovativa idéer på marknaden under oförutsägbara förhållanden och som 

dessutom har drivkraften och målet att utvecklas eller göra en vinst. Detta behöver inte betyda 

att entreprenören genererar ny kunskap utan kan utgå från tidigare kunskap inom något 

område som ännu inte kommersialiserats (Hansson 2008; Santarelli & Vivarelli 2006). 

Landström och Löwegren (2009) beskriver att en entreprenör oftast karakteriseras av att vara 

en kreativ person och ibland på gränsen till överoptimistisk. Drivkraften till att förverkliga 

sina idéer och att sedan tro på dem är andra drag hos en entreprenör. Under de senaste åren 

har intresset för att starta nya företag växt i Sverige och Landström och Löwegren (2009) 

menar att entreprenörskap är betydelsefullt för framtida utveckling av samhället. Som tidigare 

redogjorts i uppsatsen har flertalet studier påvisat att entreprenörskap är en viktig del för ett 

lands ekonomi och sociala välfärd men kanske av störst vikt för skapandet av nya arbeten, 

vilket därmed ökar landets sysselsättningsgrad (Peña 2002; Hansson 2008; Calidoni, 

Flodberg, Jernström, Quoreshi & Sundell 2007). Vidare menar Hansson (2008) att 

entreprenörer påverkar den ekonomiska tillväxten positivt genom att introducera nya 

produkter till marknaden inom forskning och utveckling. Det resulterar i sin tur i större 

konkurrenskraft. Dessutom skriver Hansson (2008) genom bland annat Carree (2002), Beck m 

fl (2005), Acs m fl (2006), att det påträffats studier som bekräftar att entreprenörer och 

småföretag visat sig vara mer innovativa än större etablerade verksamheter som därav också 

gynnar den ekonomiska tillväxten och välfärden i högre grad.  

3.3.1 Etableringsprocessen 

Etableringen av nystartade företag kan se väldigt olika ut, därmed försvåras processen i att 

finna ett specifikt mönster i att agera som med största sannolikhet resulterar i framgång. 

Landström och Löwegren (2009) beskriver en förenklad etableringsprocess för nystartade 

företag, uppbyggd av diverse aktiviteter. Dessa påverkas i sin tur av ett flertal omständigheter 

som antingen innebär en möjlighet eller kan ses som olika hinder för företaget. Det första 

stadiet som innebär att formulera en idé, kan påverkas av entreprenörens utbildning och 

erfarenheter (Landström & Löwegren 2009; Karlöf 2008). De områden som sedan tidigare 

etablerats bekantskap med, är vanligtvis de områden som entreprenören hämtar idéer från. 

Stöd och uppmuntran från familj och vänner kan även de betraktas ha en inverkan på 

entreprenörens förmåga att upptäcka nya innovationer (Landström & Löwegren 2009). Under 

nästa steg i processen upptäcks en affärsmöjlighet ur idéstadiet, en betydelsefull del av 

entreprenörskapet. Här krävs dock en efterfrågan och att företagets idé simpelt kan omvandlas 

till ett lönsamt koncept. För att ta sig vidare i etableringsprocessen krävs god planering och 

förberedelser. Eftersom en etableringsprocess i stor utsträckning är en handlingsorienterad 

aktivitet fordras det att företaget hittar samarbetspartners och införskaffar sig ett nätverk, och 
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det är alltså här som företaget många gånger tar hjälp av exempelvis en inkubator (Landström 

& Löwegren 2009). När sedan start och lansering av produkten sker är det ytterst viktigt att 

vara medveten om timingen så att det finns en efterfrågan av produkten på marknaden vid 

tillfället då produkten/tjänsten lanseras. Att marknadsföring också utgör en avgörande faktor 

för överlevnad och expansion hos mindre modeföretag, har genom tidigare studier kunnat 

utläsas (Hilmersson, Joxelius & Ottosson 2011).  

Hur utvecklingen efter start fortlöper kan vara en komplicerad fas för nystartade företag, 

Karlöf (2008) belyser här att företaget då övergår i den så kallade driftsfasen. Här är det 

viktigt att entreprenören skapar kännedom om marknaden, om hur man driver företag men 

utvecklar sitt kontaktnät med leverantörer, kunder och finansiärer (Landström & Löwegren 

2009). Att marknadsföring utgör en avgörande faktor för överlevnad och expansion hos 

mindre modeföretag, har genom tidigare studier kunnat utläsas (Hilmersson, Joxelius & 

Ottosson 2011). Etableringsprocessen kan som tidigare sagt variera i omfång och innehåll 

mellan företag, men det gemensamma målet är således att processen slutligen ska mynna ut i 

ett etablerat företag (Karlöf 2008). 

Den tidiga fasen av etableringsprocessen kännetecknas av att aktivitetsnivån är hög, dessutom 

är den riskfylld och resultatinriktad. Den innebär ett helhetsperspektiv över företagets 

basfunktioner så som utveckling, marknadsföring, administration och kommande produktion 

(Karlöf 2008). Landström och Löwegren (2009) poängterar här att den tidiga utvecklingen för 

nystartade företag är en mycket kritisk fas som där Karlöf (2008) medger att en mängd 

affärsidéer aldrig ens resulterar i ett etablerat företag. Andra företag tvingas att gå i konkurs 

redan innan sin treårsdag hunnit uppnås (Landström och Löwegren 2009).  

 

3.3.2 Etableringshinder 
 

Vad är det då som försvårar processen att som företag överleva och växa som företag? I 

tidigare studier har tre återkommande etableringshinder identifierats; brist på kunskap och 

erfarenhet, nätverk samt finansiering, som blir svåra att övervinna på grund av uteblivna 

resurser (Tötterman & Sten 2005; Licht och Siegel 2006; Calidoni et al. 2007; NUTEK 2003). 

En rapport av Verket för näringslivsutveckling (NUTEK 2003) poängterar dock svårigheten 

att precisera vad som utgör avgörande hinder samt i att betona det största problemet. 

Tötterman och Sten (2005) menar att nystartade företag ofta saknar kunskap inom företagande 

och har inte heller tillgång till andra resurser, likt nätverk. Chiesa och Piccaluga (2000) 

skriver i sin artikel att entreprenörer och nystartade företag vanligen inte har kunskap inom 

hur en produkt eller tjänst ska kommersialiseras på marknaden. Företag har således ofta 

tillräcklig kunskap inom deras verksamhetsområde men brister många gånger i 

marknadsplaneringen. De entreprenörer som sedan tidigare redan startat ett företag får oftast 

god nytta av detta då deras kunskap ökar och det blir enklare att undgå de hinder och 

svårigheter ett nystartat företag möter (Politis 2008). Att hitta rätt nätverk med knappa 

resurser kan upplevas som en svår process för en entreprenör. Härigenom har en inkubator ur 

ett resursbaserat perspektiv, en viktig uppgift genom att bistå med resurser som företagen 

själva inte besitter (Tötterman & Sten 2005). Licht och Siegel (2006) menar här att det i 

företagets tidiga etableringsfas krävs sociala kontakter som kan dela information om 

leverantörer och kunder. Vidare krävs det finansiella investerare som kan tillföra kapital redan 

i det tidiga stadiet av etableringsprocessen för att nå framgång. Kristiansen (2004) uttrycker 

att nystartade företag genom nätverk kan förbättra företagets affärsidéer, kunskap och kapital 

och därmed minska risker och kostnader som kan uppkomma. Calidoni et al. (2007) belyser 

också genom Brüderl och Preisendörfer (1998) att det finns större sannolikhet för 

entreprenörer att växa om de innehar ett nätverk. Det har även kunnat utläsas att små 
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nystartade företag upplever begränsningar i att finna finansiering (Calidoni et al. 2007). Det 

handlar bland annat om brist på eget kapital att finansiera verksamheten med, eller svårigheter 

i att få lånelöfte från banker (NUTEK 2003). Genom att vara medveten om hinder och 

problem som ett nystartat företag kan möta, inser man också betydelsen av det stöd och bidrag 

som kan erhållas genom inkubatorer. I samverkan med en inkubator kan entreprenören och 

dess nystartade företag härigenom gynnas och utvecklas i rätt riktning. 

 

3.4 Framgång  
 

3.4.1 Att mäta ett företags framgång 
 
Hur mäts då ett företags framgång? Framgång för små företag kan mätas genom finansiella 

och icke-finansiella faktorer. Finansiella kriterier mäts traditionellt genom ekonomiska 

nyckeltal och andra mått, så som antalet anställda, alternativt genom finansiella prestationer i 

form av vinst och omsättning (Walker & Brown 2004; Witt 2004). Andra finansiella mått för 

att mäta framgång och för att analysera nystartade företags prestation är; tillväxt, löner, 

inkomster, export, produktivitet, lönsamhet och överlevnad (Calidoni et al 2007). Dock menar 

Simpson, Tuck och Bellamy (2004) att små företag är uppbyggda på olika sätt och har mål, 

kvalitéer och egenskaper som skiljer sig från andra företag. Detta medför svårigheter i att hitta 

gemensamma mönster för framgång. Att det även funnits olika definitioner av framgång har 

bidragit till ett skiftande resultat. Således har tidigare studier uppvisat att både interna och 

externa faktorer påverkar ett företags framgång (Simpson, Tuck och Bellamy 2004).  

 

Som framgår i undersökningsmodellen som presenterades i kapitel 2 – Metod, så är det just 

förändringar i finansiella faktorer från företagets uppstart gentemot hur det ser ut idag som 

valts för att mäta framgång. Dessa finansiella mått är; antal anställda, omsättning, antal 

försäljningsställen, storlek på produktsortiment samt geografisk spridning. För att kunna 

konstatera att ett företag är framgångsrikt krävs enligt oss en ökning av nyckeltal likt 

omsättning och vinst vid jämförelser med tidigare år. Företag som tar avstånd från att anställa 

mer personal och som utger sig för att inte ha expansion i avsikt med sitt företag existerar 

dock. Dessa företag använder sig av andra faktorer för att motiveras och utvecklas, så kallade 

icke-finansiella faktorer vilket kan vara tillfredsställelse, lycka eller förmågan att balansera 

arbetsliv och privatliv (Walker & Brown 2004).  

 

3.4.2 Faktorer som kan påverka en entreprenörs framgång  

Efter att ha behandlat olika teorier om framgång inom entreprenörskap, utgår uppsatsen från 

ett antal variabler som vidare kan påverka en entreprenörs framgång och som efter inspiration 

från Rauch och Frese (2000) tagits fram. Dessa har tagits i beaktande i samband med 

diskussion kring företagsanalysens utfall. Vi kan vidare besvara vårt syfte med utgångspunkt i 

dessa;  

 

-Personlighet 

-Humankapital 

-Mål 

-Strategier  

 

Rauch och Frese (2000) redogör i sin artikel för ett antal variabler som vidare kan påverka en 

entreprenörs framgång; personlighet, humankapital, mål och strategier. Dessa är också de 

faktorer som belyses i undersökningsmodellen som presenterades i kapitel 2 – Metod och som 
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har en inverkan på en entreprenörs framgång. Emellertid kan mål och strategier visa sig vara 

felaktiga eller missplacerade i speciella omgivningar. Det kan leda till att miljön ett visst 

företag vistas i dämpar effekten av företagets mål och strategier (Rauch & Frese 2000). 

 

3.4.2.1 Personlighet 
 

Simpson, Tuck och Bellamy (2004) menar att ett företag återspeglas i entreprenörens 

personlighet, beteende samt i hur pass engagerad personen är. Dessa utgör centrala delar i 

framgången för ett företag. Personlighet påverkar en entreprenörs framgång eftersom 

företaget influeras av entreprenörens karaktär samtidigt som personligheten också kan 

förändra företagets mål och strategier (Rauch & Frese 2000). Då den övervägande delen av 

entreprenörer som startar nya företag arbetar fulltid med dessa, tas vanligen samtliga beslut av 

ägaren själv. Därav har ägarens personlighet och motivation stor påverkan på hur den fortsatta 

tillväxtfasen kommer se ut för företaget (Walker & Brown 2004). Simpson, Tuck och 

Bellamy (2004) framför även andra personlighetsdrag som inverkar på en entreprenörs 

framgång; att vara mål- och resultatinriktad, beslutsam, flexibel och självsäker. Ett gott 

resultat har även att göra med teknisk och mental förmåga, hur entreprenören hanterar 

relationer, dess prestationsförmåga samt kreativitet. Det poängteras också att ett arbete som är 

roligt förknippas med överlevnad. Skulle ett företag däremot startas i syfte att utnyttja en 

situation på marknaden eller för att möta ett uttryckt behov, minskar sannolikheten för att 

företaget ska överleva (Simpson, Tuck & Bellamy 2004). Peña (2002) menar att motivation är 

en annan viktig aspekt vad gäller personlighet som kan påverka företagets framgång. Att 

entreprenören är motiverad nog att överkomma den intensiva förstaperioden i 

etableringsprocessen och uppnår utmanande tillväxtmål därtill, har visat sig ge ett bättre utfall 

för företaget. 
 

3.4.2.2 Humankapital 
 

Humankapital omfattar kunskaper, erfarenheter och attribut som entreprenören besitter (Peña 

2002; Rauch & Frese 2000). Generellt antas det att humankapital ökar chanserna för små 

företag att överleva (Rauch & Frese 2000). Att inneha kunskaper och erfarenheter ses som 

resurser och bidrar i sin tur till att organiseringen av olika processer blir effektivare samtidigt 

som processen att locka kunder och investerare förenklas. Nivån på entreprenörens utbildning, 

tidigare arbetslivserfarenheter samt kunskapen inom management är i hög grad relaterade till 

framgång (Rauch & Frese 2000; Santarelli & Vivarelli 2006; Peña 2002). Likt detta 

konstaterar Simpson, Tuck och Bellamy (2004), att tidigare kunskaper inom branschen, insikt 

i marknaden samt att besitta andra förkunskaper så som exempelvis en utbildning, har visat 

sig ge en positiv effekt på företagets omsättning. Element som också kan påverka ett företags 

resultat positivt är om det finns någon familjemedlem, släkting eller vän som har erfarenhet av 

att starta ett företag, så att hjälp och rådgivning härigenom kan överföras (Peña 2002). 

Dessutom påverkar entreprenörens förmåga att leda och sätt att planera, sambandet mellan 

humankapital och företagets framgång. Av den anledningen fungerar humankapital även bra 

vid konkreta mål och strategier (Rauch & Frese 2000). 

 

3.4.2.3 Mål 
 

Mål är en annan variabel som kan påverka en entreprenör och det nystartade företagets 

framgång. I teoriområdet management skiljer man vanligtvis inte på mål och strategier, men 

Rauch och Frese (2000) menar att dessa kan särskiljas då strategier innebär en slags åtgärd. 

Strategier och mål är i uppsatsen dock sammanförda eftersom strategier betraktas som 
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tillvägagångssätt för att uppnå mål genom att de av företag försöker översättas till handlingar. 

Företag med visioner är mer framgångsrika och har en starkare organisatorisk kultur än 

företag utan sådana. Visioner och mål påverkar ett företags prestanda och har härigenom en 

bevisad effekt på småföretags resultat (Rauch & Frese 2000). 

 

3.4.2.4 Strategi 
 

Strategier anses vara av stor betydelse för ett nystartat företags framgång (Rauch & Frese 

2000). Strategier består av diverse riktlinjer som används då olika situationer uppstår, vilka 

underlättar för företaget och dess hantering vid osäkra förhållanden. Ett företags 

affärsstrategier kan således urskiljas genom tre områden; strategiskt innehåll, strategiska 

processer samt entreprenörsanda. Varje företag använder sig av en viss typ av innehåll i sina 

strategier som styr besluten företaget ifråga fattar. Den strategiska processen avser hur 

strategin ska formuleras samt dess genomförande. Slutligen handlar entreprenörsandan om 

processer, rutiner och beslutsfattande aktiviteter som leder till förändringar - influerade av 

värderingar och attityder. I jämförelse med strategiskt innehåll som endast avser en viss typ av 

strategi, så betraktas entreprenörsanda mer som en övergripande strategiskt inriktning som är 

bunden till hur organisationen styrs samt till miljömässiga faktorer (Rauch & Frese 2000). 

Affärsstrategier beslutas av ledningen, beslut som härigenom blir begränsade av ett företagets 

resurser. Har ett företag tillgång till en större mängd kapital blir entreprenören också mer 

flexibel. Denne kan härigenom präglas av flera strategier, något som skulle ha en positiv 

inverkan på företagets prestation (Peña 2002). De strategiska besluten som fattas med ovisshet 

om framtiden kommer ha en direkt inverkan på dess utveckling. Vidare skriver Peña (2002) 

att företag med produktdifferentiering som strategi, uppnått ett bättre resultat än andra 

nystartade företag. Strategier inom produktion som innefattar att erbjuda högkvalitativa 

produkter har visat sig vara positivt relaterat till överlevnad och tillväxt (Peña 2002).  
 

Sammanfattning Teoretisk referensram 

Många småföretag har idag inte resurser nog att vara konkurrenskraftiga på marknaden, men 

genom att söka stöd hos externa aktörer kan företag erhålla tillförsel av dessa (Löfsten, 

Lindelöf & Aaboen 2006). Ur ett resursbaserat perspektiv kan exempelvis en inkubator utgöra 

en aktör för företag att söka stöd hos (Barney 1991; Gassmann & Becker 2006). Dessa 

överför olika resurser, i syfte att skapa goda förutsättningar för företagens vidare etablering 

och tillväxt efter en samverkan (Barney 1991). Inkubatorer bistår bland annat med resurser så 

som kontaktnät, finansiering, mentorskap och miljö till nystartade företag (Phan, Siegel & 

Wright 2005). Entreprenörskap är betydelsefullt för den framtida utvecklingen av samhället 

och de senaste åren har intresset för att starta nya företag vuxit i Sverige (Landström & 

Löwegren 2009; Peña 2002). Ett nystartat företags inledningsfas är vanligtvis en kritisk del i 

dess etableringsprocess och många företag tvingas gå i konkurs redan innan de uppnått en 

existensperiod på 3 år på marknaden (Landström och Löwegren 2009). Etableringshinder i 

olika utföranden är orsaken till det och vanligen förekommande hinder som företag upplever 

är; brist på kunskap och erfarenhet, finansiering samt nätverk (Tötterman & Sten 2005; Licht 

och Siegel 2006; Calidoni et al. 2007; NUTEK 2003).  

 

Etableringen av nystartade företag kan som nämnts se väldigt olika ut eftersom små företag är 

uppbyggda på olika sätt och innefattar olika mål, kvalitéer och egenskaper. En förenad del i 

processen är dock svårigheten att konstatera vilka specifika element som med största 

sannolikhet resulterar i framgång (Simpson, Tuck & Bellamy 2004). Det faktum att det 

existerar olika definitioner av framgång och att både interna och externa faktorer påverkar ett 

företag medför också svårigheter. Ett nystartat företags framgång kan dock mätas genom 
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finansiella och icke-finansiella faktorer där finansiella utgör nyckeltal som omsättning och 

vinst (Walker & Brown 2004). Det är de finansiella faktorerna som i uppsatsens diskussion 

använts för att mäta företags framgång. Faktorer som har en inverkan på en entreprenör och 

dess företags framgång är personlighet, humankapital, mål och strategier (Rauch & Frese 

2000). Dessa har även tagits i beaktande som faktorer som har en inverkan vid mätning av 

företags framgång. Den teoretiska referensramen som genomarbetats har tillsammans med två 

modeller, slutligen lett fram till vår undersökningsmodell som presenterades i kapitel 2 – 

Metod. Den sammanfattar och har utgångpunkt i de tre huvudområden som uppsatsen 

behandlar – Inkubatorer, entreprenörskap och framgång.  
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4 Empiri  
 

I den här delen av vår studie presenteras resultatet av det empiriska material som samlats in 

under processens gång. Först redogör vi för projektet Rookies, det exempel på en inkubator 

som uppsatsen utgår från, genom intervjusvar från Helena Mellström. Intervjusvaren är här 

kombinerade med information från Rookies officiella hemsida. Därefter presenteras en 

sammanställning av de svar som erhållits via intervjuer med sex modeföretag som alla har 

vunnit Rookies. De två intervjuguiderna återfinns i bilaga 1 och 2. Finansiella faktorer som 

mäter ett företags framgång presenteras sist och kan även utläsas genom 

undersökningsmodellen som i kapitel 2 – Metod, introducerades. 
 

4.1 Rookies – en modeinkubator  
 
Svenska Moderådet är ett trendinstitut som inriktar sig på mode, livsstil och inredning för 

företag. Sedan 2005 driver de ett projekt, som fungerar likt en inkubator vid namn Rookies. 

För en definition av begreppet inkubator se kapitel 3, sida 13 i den teoretiska referensramen. 

Rookies syftar till att stötta nystartade modeföretag i deras etablering på marknaden genom 

olika projekt, nätverk och aktiviteter. Rookies startades år 2002 av Stockholm Modecenter, ett 

handelshus som fungerar likt en mötesplats för aktörer inom mode. De aktiviteter som 

projektet främst erbjuder är utställningar och modevisningar, varav majoriteten infaller under 

Stockholm Fashionweek, men också olika samarbetsprojekt, PR och extern marknadsföring 

(Helena Mellström, Intervju den 24 april). Genom projektet som utgör ett slags skyltfönster 

utåt uppmärksammas nya svenska modemärken och blir härigenom stöttade i sin etablering på 

marknaden. Under sin medverkan i Rookies får modemärkena utöver de aktiviteter som 

nämnts ovan, även vägledning vid definition av målgrupp och träffar samtidigt mycket 

branschfolk.  

 

Vid tidpunkten då projektet startades (år 2002) deltog 20-30 stycken modemärken genom att 

ställa ut på en mässa och i samband med Stockholm Fashionweek visa upp sin design (Helena 

Mellström, Intervju den 24 april 2013; Sundberg 2006). I samband med dessa mässor valdes 

sedan kandidater ut bland deltagarna till Rookies-året vilket är annorlunda gentemot idag då 

gallringen sker vid ansökan. På grund av många förfrågningar från mindre modemärken om 

möjligheter till stöd, tillfrågades Svenska Moderådet sedan om att ta över projektet, vilket år 

2005 blev ett faktum och mässkonceptet frångicks härmed. Många samarbetsprojekt har under 

projektets gång ägt rum. Samarbetspartners till Rookies har enligt Mellström bland andra varit 

SvenskForm, Bergs School of Communication och Svensk Handel Stil. Under intervjun med 

Mellström uttryckte hon häribland att ”Ensam är man ju inte stark, men tillsammans” och 

förklarade då att Rookies syftar till att samarbeta och att ta lärdom av varandra och andra i 

branschen. Varje år ansöker omkring femtio stycken modemärken och av dessa utses sedan 12 

till kandidater. Slutligen utses en vinnare i projektet som erhåller titeln ”Årets Rookies” 

(Helena Mellström, Intervju den 24 april 2013). Priset som vinnaren får består idag av ett 

vandringspris samt av en attraktiv försäljningsyta i Stockholm. En av Rookies sponsorer har 

sedan flera år tillbaka dessutom delat ut en värdecheck på 10 000 kronor till vinnaren för 

tryck av en lookbook samtidigt som övriga kandidater erhåller en värdecheck på 5 000 kronor 

för samma ändamål (Rookies, 2013). Svensk Handel Stil har även ett nära samarbete med 

Rookies och delar sedan flertalet år ut ett stipendium på 20 000 kronor till vinnaren (Rookies, 

2013).  

 

De tolv modeföretagen som kandiderar och deltar under Rookies-året i diverse evenemang 

och aktiviteter avgörs via ett ansökningsförfarande och uttagningen sker således av en jury 
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(Sundberg 2006). Rookies är genom Svenska Moderådet ett privat egenfinansierings-system 

som likt andra inkubatorverksamheter också är beroende av bidragsmedel från sponsorer 

(Sundberg 2006). Vad gäller Rookies framtidsutsikter så arbetar man ständigt med att följa 

upp och utvärdera samarbetsprojekt som funnits under året som gått (Helena Mellström, 

Intervju den 24 april). 

  

För att vara behörig att delta i ett Rookies-år krävs att vissa kriterier uppfylls. Kraven på 

modemärken som vill ansöka har de senaste åren genomgått förändringar och det ställs nu 

något högre krav än tidigare. Detta för att erhålla ett bättre fokus där endast seriösa och drivna 

entreprenörer deltar, men även för att försäkra sig om att det är en hög standard generellt på 

de medverkande modemärkena. Genom den kvalitetssäkring som utfördes skulle fokus tas 

från det konstnärliga till mer renodlade designers där kompetensens nivå skulle höjas 

ytterligare. Nedan, se tabell 1, följer de behörighetskrav och kriterier som erfordras inför 

ansökan sedan år 2007 (Rookies 2013). 

 

Tabell 1, Egenutformad (Rookies 2013) 

Juryn, bestående av erkända personer inom modebranschen utser kandidaterna till Rookies-

året och har även till sitt förfogande att avgöra vilket av dessa modemärken som sedan 

utnämns till vinnare som ”Årets Rookies”. Personerna som sitter med i Rookies jury är bland 

andra Margareta Van Den Bosch, före detta designdirector Hennes & Mauritz, Thomas Hägg, 

Thomas Hägg PR och Communication samt Sara Lönnroth, Transit Kulturinkubator. I 

samband med att ett företag blir antaget till ett Rookies-år krävs det också av modemärket att 

betala en deltagaravgift på 1500 kronor (Helena Mellström, Intervju den 24 april). Avgiften 

syftar inte till att täcka omkostnaderna för projektet. Mellström menar att det hade krävts en 

betydligt högre summa än så för att uppnå det. Projektet ska förmedla seriositet utåt samtidigt 

som entreprenörerna ska känna sig delaktiga och också tränas i att bli ännu bättre inom 

entreprenörskap. Därav har kravet om att betala en startavgift sedan år 2007 infunnit sig och 

enligt Mellström kommer det fortsättningsvis också att förbli.  

4.1.1 Rookies inkubatormiljö 

 
Den inkubatormiljö som Rookies och andra inkubatorverksamheter verkar i upplevs 

emellertid som en relativt svår sådan. Rookies som inkubator utgörs inte av någon fysisk plats 

vilket gör det hela något komplicerat, samtidigt som det enligt Mellström är svåra tider ur 

finansiella aspekter. Vidare strävar Rookies exempelvis efter att kunna erbjuda mer inom 

området för mentorskap och coachning, vilket med de finansiella förutsättningar som råder 

inom inkubatormiljön generellt blir något problematiskt. Mellström förklarade också 

svårigheten för Rookies i att tillgodose alla medverkande modeföretag, då deras behov är 
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väldigt individuella och deras produktutbud likaså. Den skiftande konjunkturen som råder i 

ekonomin och det faktum att många butiker inom modebranschen idag allt oftare går i 

konkurs, sätter även de sina spår i inkubatorernas miljö, menar Mellström. Vad gäller 

konkurrenter i form av inkubatorverksamheter så arbetar ModeInk i Borås på liknande sätt. 

Mellström menar dock här att ett samarbete med Högskolan i ModeInks fall är vad som skiljer 

dem åt, samtidigt som de finns belägna i olika städer och stödjer sina lokala modeföretag.   

 
4.1.2 Rookies betydelse 
 
Modebranschen idag präglas av en extremt hög konkurrens där nya modeföretag startas på 

löpande band. Detta medger även Mellström, då hon i intervjun uttryckte sin åsikt genom 

orden ”Jag är väldigt förvånad över hur många nya det faktiskt startar överhuvudtaget”. 

Rookies samlar här upp nya modemärken och lyfter sedan fram de mest lovande enligt juryn 

och bidrar med stöd och support. På så vis blir inkubatorverksamheter likt Rookies i dessa 

tider betydelsefulla källor för nya modeföretag att söka stöd och ta hjälp från. Genom att ställa 

ut på mässor där möten äger rum med branschfolk så som inköpare, PR, press och andra 

designers, samt det erhållande som sker av ett utökat nätverk, bidrar detta till erfarenheter och 

resurser som deltagarna i Rookies får med sig från sitt år (Sundberg 2006). Ett bredare 

kontaktnät, både inom Rookies, genom att kontakter knyts med andra deltagare och 

inkubatorn i sig, men också via externa aktörer inom modebranschen är alltså tillgångar som 

modemärkena erhåller genom att medverka i Rookies (Helena Mellström, Intervju den 24 

april). Angelägenheten att ta del av något och bli bedömd av experter inom mode är enligt 

Mellström de bakomliggande orsakerna till att modeföretag söker sig till Rookies. I största 

allmänhet är det enligt Mellström ofta önskan om ett externt bollplank, kontakter och 

mentorer att diskutera beslut med som leder till att företag söker stöd hos 

inkubatorverksamheter.  

 
4.2 Modeföretags etableringsprocess och etableringshinder – ur 
inkubatorns perspektiv 
  

Den dominans av större kedjeföretag som också vuxit fram i Sverige skapar svårigheter för 

nystartade mindre modeföretag i deras etableringsprocess. Mellström uttryckte här att ”När 

man är ny i Rookies och får Rookies-stämpeln, öppnas absolut en dörr, men det är trots det 

väldigt svårt för dessa modemärken att ta sig in på marknaden”. Den prisbild som 

modebranschen idag präglas av där de stora kedjeföretagen erbjuder allt lägre priser på sina 

produkter är ytterligare ett hot för de nya små modeföretagen tillades även av Mellström. Av 

de deltagare som medverkat sedan Svenska Moderådet tog över projektet, är vissa fortfarande 

verksamma medan andra har lagt ned. De bakomliggande orsakerna till detta är troligtvis 

många, men specifika problem i produktionen i form av förseningar och bristande 

kommunikation är exempelvis förekommande (Helena Mellström, Intervju den 24 april). 

Svårigheter med att få fart på försäljningen eller avsaknad av drivkraft är andra faktorer som 

hindrar etableringsprocessen för modeföretag. Att ha en enorm drivkraft och försöka växa 

med försiktighet är utgångspunkter som liksom att få igång försäljningen snabbt, anser 

Mellström kan leda till en ljusare framtid för företag inom modebranschen idag(Helena 

Mellström, Intervju den 24 april). PR och press är bra, men utgör inte alltid ett kvitto på att ett 

företag går bra enligt Mellström. Genom att dock vara öppen för samarbeten och skapa goda 

relationer med leverantörer kan företag lyckas i större utsträckning.  

 
4.3 De entreprenöriella modeföretagen – Rookiesvinnarna 
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I tabell 2 nedan, återfinns en presentation av de entreprenörer med modeföretag som 

medverkat i Rookies och erhållit vinnartiteln "Årets-Rookies". Modemärkena som presenteras 

är de som studiens semistrukturerade intervjuer genomförts med. Samtidigt har en tabell 

sammanställts, även den baserad på modeföretagen, med finansiella nyckeltal för att mäta 

framgång. För kännedom om urvalet och urvalsprocessen se kapitel 2, Metod.  
 

      

Tabell 2, Egenutformad (2013-05-20) 

 
4.4 Modeföretagens upplevda etableringshinder 
 
För nystartade företag, oavsett bransch påträffas således hinder att överkomma i 

etableringsprocessen. Vilka specifika hinder upplever då modeföretag i sin 

etableringsprocess? Som modeföretag idag får du främst förlita dig på försäljning via 

kommission. Detta innefattar att hela produktionen måste bekostas innan försäljningen väl har 

satt fart, något Louise Bramstedt grundare av företaget Lobra, uppgav som väldigt kostsamt 

och riskfyllt för en entreprenör. Kristina Tjäder delägare i House of Dagmar, uppgav även hon 

modebranschens problematik som en volymbusiness och menade här att det är svårt att få 

lönsamhet som litet företag. Enligt Anna Angseryd på Patouf existerar flertalet hinder i ett 

modeföretags etableringsprocess. Det första menade Angseryd har att göra med en ny 

produkts kommersialisering, att utbudet som erbjuds för de flesta konsumenter är nytt och 

främmande. Det andra som Angseryd nämnde var svårigheter i att prioritera som oerfaren 

entreprenör. Prioriteringar är ett måste då man som nystartat företag sällan har råd med både 

sälj och PR – att hitta kostnadseffektiva lösningar där uppehållandet av försäljning kan ske 

samtidigt som märket marknadsförs är enligt Angseryd en svårighet i sig. Ida Pyk som 

startade Ida Pyk, uppgav även hon flertalet etableringshinder som hennes företag mött på 

etableringens väg. De flesta menade Pyk är av ekonomisk art med alltifrån fabrikskostnader 

till fotografkostnader och lookbooks. Pyks råd till alla som överväger att starta eget är 

definitivt att ha en uppstartningsbudget eller finansiär i ryggen, samt att starta i liten skala.  

 
4.5 Faktorer som kan påverka en entreprenörs framgång 
 
4.5.1 Personlighet  
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Frågan om ifall modeföretagen hade några egenskaper som kan ha varit till fördel vid starten 

av sitt företag var en fråga som ställdes under intervjuerna. Pyk svarade att hon är orädd och 

därför vågar ta risker. Att våga vara nischad och stå ut från mängden var andra 

personlighetsdrag som hon tror kan ha påverkat henne positivt i att driva sitt företag. Att vara 

envis och hela tiden sträva efter att ha saker att göra är egenskaper som Angseryd enligt henne 

själv besitter. Tjäder uppgav även hon envishet som karaktärsdrag samtidigt som affärsmässig 

och uthållig präglar hennes personlighet. Något som istället hjälpt Bramstedt i sitt företagande 

är hennes starka drivkraft, något som resulterat i att hon alltid har saker på gång samt hela 

tiden strävar efter att uppfylla sina mål och drömmar.  

 

Vidare är Bramstedt en nyfiken, öppensinnad och kreativ person som vill vara självständig. 

Fredrik Wikholm, en av delägarna av Uniforms for the Dedicated beskrev sig själv som en 

person med "ett jävla driv" som är beredd att satsa och köra på sin sak och det han själv tror 

på. Han har en livlig fantasi och stor nyfikenhet för att hela tiden vilja utvecklas och lära sig 

nya saker och ser dessutom sig själv som en duktig säljare. Ida Forss, ägare av företaget 

Dada’s Diamonds tyckte sig inte ha några specifika egenskaper som var till fördel, för att 

bedriva egen verksamhet, när hon ställde upp i Rookies med sitt företag.  

 

Vid frågan om ägarna värdesätter personlig tillfredställelse högre än om företaget är 

framgångsrikt svarade både Forss, Pyk och Wikholm att det för dem är viktigare att man trivs 

på sitt företag, mår bra men också tycker att sitt arbete är roligt och givande. Wikholm 

uttryckte vidare att mycket av detta dock bottnar i att företaget har ett gott ekonomiskt 

resultat, vilket även Tjäder instämde med då hon uttryckte att om företaget är framgångsrikt är 

hon personligt tillfredsställd. Pyk uttalade sig även om att hon inte anser ett företag vara 

hållbart i längden om man som ägare inte är tillräckligt tillfredsställd med sitt arbete. 

Bramstedt och Angseryd hade däremot svårt att uttala sig om vad av ovanstående de tyckte 

var viktigast och menade istället på att dessa är svåra att särskilja. Detta ansåg Angseryd bero 

på att hon byggt upp sitt företag själv och nu arbetar med det heltid, vilket medfört att 

tillfredställelse, och att företaget är framgångsrikt, går hand i hand. Liknande menade 

Bramstedt, att målet är att tjäna pengar men eftersom detta tar tid och Lobra är hennes eget 

märke så är personlig tillfredställelse självklart också en viktig del.     

 

En fråga om Rookies-vinnarna ansåg sig vara lika ambitiösa i sitt företagande nu som när de 

startade upp sitt företag resulterade i spridda svar. Angseryd påstod sig vara ungefär lika 

ambitiös som tidigare, fast nu på ett annat sätt. När Angseryd startade Patouf arbetade hon 

samtidigt heltid med annat för att kunna finansiera företaget. Det kom att kräva god planering 

och struktur av såväl tid som arbete. Idag ligger allt fokus på Patouf och Angseryd arbetar hårt 

för att ständigt utveckla sitt företag. Tjäder påstod även hon att hon i dagsläget är minst lika 

ambitiös som vid uppstarten. Forss tyckte sig istället inte vara lika ambitiös nu som när hon 

startade upp sitt företag. Det, på grund av att hon nu lagt sitt företagande åt sidan och arbetar 

heltid med annat. Pyk kände även hon att hennes hjärta inte hörde hemma hos sitt företag utan 

istället inom journalistiken som hela tiden funnits parallellt med företaget. Därav är Pyk i 

dagsläget inte verksam med sitt företag.  

 

Pyk menade dock att hon under sin medverkan i Rookies varit mycket ambitiös just för att 

man som entreprenör får en knuff i ryggen och då andra människor plötsligt är så engagerade 

i det man gör. Bramstedt däremot tycker sig själv vara ännu mer ambitiös idag än när hon 

startade Lobra. Anledningarna till detta är att hon nu är mer insatt i hur saker och ting ska gå 

till men också vet vad hon strävar efter, jämfört med vid starten av sitt företag. Samma sak 

menade Wikholm, att han är mer ambitiös idag då han vet hur han ska utnyttja sina kunskaper 
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och sitt driv samt att det idag dessutom krävs mer ambition och ansvar när företaget är större 

och har fler anställda. 

 

4.5.2 Humankapital 
 

En fråga gällande humankapital ställdes även till Rookies-vinnarna för att undersöka huruvida 

de hade något specifikt attribut eller några erfarenheter som kan ha varit till fördel vid starten 

av sitt företag. Wikholm hade en utbildning inom beteendevetenskap samtidigt som han tagit 

kurser inom marknadsföring, något som kommit till stor användning. Detta bottnar i sunt 

förnuft, logik, medmänsklighet samt ärlighet vilket varit viktiga verktyg för Wikholm inom 

entreprenörskap och företagande. Pyk berättade att hon, när hon startade upp sitt företag, även 

arbetade parallellt som journalist, vilket hjälpte henne i hennes sätt att uttrycka sig, samt i att 

kunna prata för sitt varumärke och sin idé. Tjäder uppgav att hon och de två systrarna som 

tillsammans startade Dagmar, alla har haft tidigare anställningar inom nuvarande 

verksamhetsområden, något de haft god nytta av.  

 

Erfarenhet var även något som Bramstedt hade med sig när hon deltog i Rookies, då hon 

tidigare arbetat som designer av skor och accessoarer internationellt samtidigt som hon 

studerat till skräddare. Dessutom hade Bramstedt inom familjen erfarenhet av att starta eget 

då hennes far tidigare genomgått processen. Angseryd hade ett flertal erfarenheter som hjälpt 

henne vid starten av sitt företag. Hon hade tidigare arbetat inom inköp och produktion 

samtidigt som hon hade en utbildning inom ekonomi. Således har alla Rookies-vinnare en sak 

gemensamt; ingen av dem hade någon tidigare erfarenhet eller kunskap inom att just starta 

eget företag innan de medverkade i Rookies. Likaså var det för Forss som startade sitt första 

företag, men som istället fick dra fördel av sin utbildning inom hantverk och formgivning, där 

hon hade kontakter bland annat med fotografer och grafiska formgivare.  

 

4.5.3 Mål och strategier 
 
För att ta reda på hur Rookie-vinnarna arbetar utefter mål och vilka strategier som finns, 

ställdes frågorna "Vilka är företagets huvudsakliga mål" och "Har ditt företag någon strategi 

som ni jobbar utefter för att uppnå era mål". Som tidigare berörts är varken Forss eller Pyk 

aktiva med sina företag idag, men Forss hade tidigare som mål att fortsätta hålla sig kvar på 

marknaden. Strategin Forss arbetade utefter för att uppnå sitt mål var då att tillverka smycken 

som de ansåg saknades på den dåvarande marknaden.  

 

Pyk hade istället som mål att väcka debatt och göra något som ingen annan tidigare gjort - att 

vara unik och göra ett avtryck. För att väcka debatt hade Pyk som strategi att använda sig av 

sin talang inom skrivandet från journalistiken, men i ett annat sammanhang. Härigenom 

uttryckte hon sig frispråkigt med ord som trycktes på T-shirts i syfte att väcka 

uppmärksamhet. Provokativa ord som på andra plattformar anses mer accepterade. Detta var 

till en början tanken bakom Ida Pyks företag, som efter en tid mynnade ut i ett mer subtilt 

budskap med texter från en bortgången släkting.  

 

Dagmar strävar ständigt efter att fortsätta växa internationellt och nationellt, vilket har varit 

ett bestående mål sedan starten. För att uppnå detta mål uttalar sig dock Tjäder inte om någon 

specifik strategi som Dagmar arbetar med. Bramstedts mål för Lobra har förändrats från 

starten och var inledningsvis att kunna sälja sina produkter till ett lägre pris genom en bredare 

försäljningskanal. Då Lobra idag finns på marknader utanför Sverige har det huvudsakliga 

målet ändrats och är idag; att bli ett internationellt exklusivt och nischat designmärke som 
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säljer drömmar. Att sälja mer och få ett snabbare ekonomiskt flöde är också något Bramstedt 

vill uppnå.  

 

Att Lobra idag arbetar efter att vidare etablera sig i fler länder, samtidigt som det handlar om 

att ta fram de bästa produkterna till högsta möjliga kvalité, uttrycktes även. Därmed har 

varumärket även kommit att säljas i det högre prissegmentet. Målet för Patouf har varit 

bestående sedan starten och uttrycks genom Angseryd "att märket ska bli så pass stort att jag 

kan leva av det och anställa folk". Hur Patouf däremot ska växa, har förändrats under årens 

gång och idag krävs det mer noggrannhet bakom i vilka sammanhang som märket 

uppmärksammas. Vad gäller Patoufs strategi, uttalade sig Angseryd om att modemärkets 

tillvägagångssätt sedan starten varit att växa långsamt. Detta för att lättare kunna erhålla 

kontroll över alla led i värdekedjan samtidigt, men också för att kunna producera produkter 

med god kvalitet.  

 

För modemärket Uniforms for the Dedicated ligger det idag mer fokus på hållbarhet och på 

produkterna som erbjuds än vad det tidigare gjort. För Wikholms modemärke är målet att 

skapa kvalitativ hållbar produktion och härigenom vara bland de världsledande inom 

modeproduktion. Strategin bakom Uniforms for the Dedicated, handlade vid starten om att 

skapa ett lekfullt herrmode som då var ganska ovanligt och att genom detta särskilja sig bland 

alla varumärken. De riktlinjer som Uniforms for the Dedicated arbetar utefter idag involverar 

som tidigare nämnts ett hållbarhetstänk, samtidigt som produkterna ska vara kommersiellt 

uppskattade och designen i allmänhet hålla en hög jämn nivå. 

 
4.6 Rookies – ur modeföretagens perspektiv   
 
4.6.1 Ansökan till Rookies 
 
Vad är det då egentligen som gör att företag som verkar inom modebranschen väljer att söka 

sig till inkubatorverksamheter likt Rookies? En eftersträvan att komma framåt sägs enligt 

Forss vara en viktig orsak som leder till att vissa modeföretag söker stöd externt. Tips, 

uppmaningar och rekommendationer från utomstående vänner eller bekanta uppges vara 

nyckeln till att de vinnande företagen ifråga valt att ansöka till just Rookies och menar 

samtidigt att det är svårt att hitta liknande projekt idag. Majoriteten av modemärkena såg sig 

också ha en chans att få utmärkelsen ”Årets Rookies” som enligt Bramstedt idag ses som 

något åtråvärt i Sverige. Vad gäller förberedelser för en medverkan i Rookies, så var det 

ytterst få av vinnarna genom åren som ägnade sig åt detta. Pyk uppgav att hon följde Rookies 

specifika riktlinjer och aktiviteter i form av bland annat plåtningar.  
I samband med att de vinnande modemärkena ansökte till Rookies hade de flesta inte tidigare 

haft någon kontakt med inkubationsverksamheter eller tillväxtnätverk. Bramstedt däremot, 

satt tidigare på Kalmar Science Park där hon fick stöd i att starta eget genom erfarenheter som 

gavs inom företagsamhet och företagstänk generellt. Detta var dock inte inriktat på 

modebranschen vilket gjorde att hon så småningom kände behovet av att ansöka till ett 

projekt som Rookies.  

 
4.6.2 Rookies och betydelsen  
 

Nedan följer en sammanställning av Rookies-vinnarnas upplevda förändringar i de områden 

som Rookies berör; marknad, kundorientering, nätverk, finansiering, publicitet samt kunskap 

och erfarenheter.   
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Marknadsfokus  
Vad gäller upplevda förändringar av modeföretagens marknadsfokus kort efter deras 

medverkan i Rookies var åsikterna skilda. Bramstedt kände inte att hennes medverkan ledde 

till några större förändringar vad gäller Lobras marknadsfokus. Angseryd däremot, träffade i 

samband med en mässa under sin medverkan representanter från Spalt PR som företaget kort 

efter Rookies-året började samarbeta med. Angseryd menar att Patoufs marknadsfokus 

förmodligen mest påverkades av hennes vinst i Rookies då hon därefter ställde upp på diverse 

intervjuer och därintill inledde samarbetet med Spalt PR. Pyk upplevde att hennes 

marknadsfokus förändrades, så till vida att en inköpare från Asien kontaktade henne och 

visade intresse för hennes plagg under hennes tid i Rookies. Tjäder upplevde även hon att 

deras marknadsfokus påverkades, genom att varumärket blev mer känt vilket hjälpte företaget 

att nå ut till fler butiker. Wikholm däremot, märkte inte av några större förändringar just vad 

gäller marknadsfokus. Vinsten i Rookies blev enligt Wikholm en OK-stämpel på att vad 

modemärket erbjöd var rätt saker.   

Kundfokus 
När det kommer till upplevda förändringar i modeföretagens kundfokus kort efter deras 

medverkan i Rookies, var entreprenörerna mer kritiska. Endera Bramstedt eller Angseryd 

menade på att deras kundfokus förändrats i samband med Rookies utan menade snarare att de 

sedan långt tillbaka varit medvetna om vilka deras kunder är och varför. En utökad kundkrets 

var något som enligt Wikholm, inte erhölls under företagets medverkan i Rookies. 

Anledningen till det uppgav Wikholm var att Rookies som projekt med de aktiviteter som det 

innefattar, inte har en direkt inverkan på handeln. Wikholm uttryckte dock att deras kund har 

förändrats med tidens gång, men att medverkan i Rookies inte ansågs vara den direkta orsaken 

till det. Wikholm förklarade att företaget från början var street-orienterat och vände sig till en 

yngre kund, men att de sedan dess succesivt arbetat mot ett mer varuhusfokus som lett till att 

de istället nått en äldre målgrupp.  

Kontaktnät 

Något som de flesta av modeföretagen upplevde påverkades enormt under Rookies-året var 

deras kontaktnät. Det ansågs främst vara kontakter inom modebranschen som ökade, dels 

genom mässdeltagande och modevisningar men också genom att delta i Rookies aktiviteter 

med samarbetspartners. Vad gäller de kontakter som Uniforms for the Dedicated fick i form 

av bland annat journalister, menade Wikholm att de lyckades väl med att förvalta och att de 

bidrog till ett startskott i företagets kontinuerliga växande. Pyk och Tjäder hade båda delad 

åsikt med Wikholm vad gällde erhållandet av ett utökat kontaktnät under sin medverkan i 

Rookies. Pyk tillade dock här att hon upplevde störst påverkan efter det att hon erhållit titeln 

”Årets Rookies”, men märkte samtidigt av en hel del press under året som gick, främst i form 

av kontakt med tidningar. Bramstedt uppgav att Rookies möjliggjorde flera möten med folk i 

modebranschen, som hon troligen hade stött på i något annat sammanhang hur som, men inte i 

ett så tidigt skede av sin etableringsprocess. Bramstedt såg också chansen att möta andra 

designers som befann sig i samma situation och medverkade i Rookies samtidigt som en 

väldigt bra förmån som bidrog till kontaktnätets utvidgning. Att kunna utbyta erfarenheter och 

diskutera med varandra ansåg Bramstedt var väldigt kul och givande under sin tid i Rookies. 

Finansiering 

De priser som vinnaren av Rookies erhåller utgörs idag, som även inledningsvis framgår i vårt 

empiriska material, bland annat av ett stipendium på 20 000 kronor från Svensk Handel Stil. 

På frågan om vilken betydelse denna del av priset hade för modeföretagen var de relativt 

eniga. Att summan ses som förhållandevis liten i sammanhanget att driva ett nystartat företag 
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kunde flera av modeföretagen intyga. Wikholm var dock tydlig med att klargöra företagets 

tacksamhet för stipendiet och förklarade samtidigt att varenda krona, vid den etableringsfas de 

då befann sig i, var mycket betydelsefull. Wikholms uttalande var även något som Tjäder i stil 

med, uttryckte. De många missar som uppstod i produktionen till en början, kostade 

inledningsvis företaget mycket pengar vilket stipendiet enligt Wikholm delvis kunde täcka. 

En resa till New York ingick även i priset, det år som Uniforms for the Dedicated vann, något 

som uppskattades och var väldigt inflytelserikt för företaget. Angseryd medgav även hon att 

stipendiet medförde en hel del utsikter för företaget och berättade bland annat att Patouf tack 

vare stipendiet hade möjligheten att ta sig till Tokyo för att ställa ut på en mässa. Pyk hade 

svårt att härleda stipendiets betydelse för sitt företag, men menade samtidigt att det där och då 

måste ha haft en ganska stor betydelse på grund av de finansiella svårigheter ett nyetablerat 

företag många gånger ställs inför. Även Bramstedt berörde den finansiella komplexitet som 

råder för nystartade företag då hon förklarade hur kostsamt allting inom modebranschen är 

idag. Därav hade hon önskat en större vinstsumma. Bramstedt beskrev också en annan del av 

priset som väldigt bra och givande och som ingick år 2012, då Lobra vann Rookies - nämligen 

att visa upp sitt produktsortiment via ett showroom. 

Publicitet 

En annan del som i samband med en medverkan i Rookies blir aktuell är modeföretagens 

publicitet. Under sin tid i Rookies gick Uniforms for the Dedicateds publicitet upp markant 

och de syntes bland annat i Aftonbladet och på TV4. Wikholm uttryckte här att ”Publicitet, 

det lyckades Rookies bra med”. Forss uttryckte även hon att Rookies bidrog till mycket bra 

publicitet, samtidigt som Tjäder också medgav att deras varumärke plötsligt 

uppmärksammades av såväl inköpare som slutkonsument. Angseryd påstod istället att 

publicitetens förändring var som störst efter att modemärket utsetts till vinnare eftersom de då 

deltog i flera intervjuer samtidigt som ett samarbete med Spalt PR inleddes, som tidigare 

nämnts. Bramstedt och Pyk medhöll även de vad gäller deras publicitets ökning under 

Rookies-året och berättade om hur tidningar kontinuerligt tog kontakt under året. På Facebook 

och inom andra medier skrevs det enligt Bramstedt mycket efter Lobras vinst i Rookies.  

Kunskaper och erfarenheter inom att starta ett företag 

När det kommer till reflektion kring vilka eventuella kunskaper och erfarenheter inom 

företagande som Rookies bidrog till upplevde modeföretagen ingen större förändring. 

Wikholm ansåg bland annat här att allt man som företag är med om, troligen har en inverkan 

på en själv som person som man också kan ta lärdom och utvecklas genom. Dock menade han 

att Uniforms for the Dedicateds medverkan i Rookies inte medförde någon större 

förädlingsprocess inom detta område. Angseryd upplevde inte heller någon större påverkan av 

kunskap och erfarenhet inom att driva eget företag, dock ansåg hon att hjälp erhölls i att 

komma vidare som företag, vilket även Pyk delvis var beredd att hålla med om. Bramstedt 

uttryckte även hon ett ganska oförändrat resultat vad gäller kunskap och erfarenhet inom 

företagande och menade samtidigt, precis som Pyk, att de flesta Rookies-deltagare troligen 

redan har mycket erfarenhet då de ansöker till projektet. Bramstedt medger också att 

modebranschen är en svår bransch, där större märken knappt klarar sig och de mindre 

modeföretagen inte alls. Det resulterar i sin tur till att det krävs både erfarenhet och kunskap 

för att kunna arbeta vidare.  

 

4.7 Framgång  
 
4.7.1 Modeföretagens etableringsprocess efter Rookies 
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Resultatet av huruvida det tog fart för modeföretagen efter deras medverkan i Rookies och 

efter att de vunnit titeln "Årets Rookies", kom att variera bland vinnarna. Hur utfallet blivit 

efter vinnarnas Rookies-medverkan blev intressant att undersöka för att kunna utläsa huruvida 

deras medverkan kan ha hjälp dem i deras vidare etablering och mot framgång. Dada's 

Diamonds, Patouf och Ida Pyk erhöll alla fler återförsäljare efter sin medverkan och Ida Pyk 

även ökad försäljning. Pyk kom dessutom, som ovan nämnt, i kontakt med en inköpare från 

Asien som visade intresse för hennes dåvarande kollektion. Wikholm fick genom Rookies en 

ökad medvetenhet om företaget och deras potentiella kunder, vilket ledde till att företaget 

utvecklades och att deras arbetstakt trappades upp. Vidare påverkade detta företagets 

etableringsgrad då det efter sin medverkan kunde fokusera och driva på alltmer. Tjäder påstod 

även hon att Dagmars vidare etablering blev framgångsrik efter Rookies-året, då företagets 

omsättning kom att öka. För Bramstedts del blev Lobras vidare etablering kort efter 

medverkan i Rookies snarare motsträvig då produkterna som företaget erbjuder är avancerade 

vilket automatiskt resulterar i en längre etableringsprocess. Bramstedt menade dock på att hon 

fått ökade kontakter efter Rookies samt att företaget vuxit och blivit internationellt.  

 

Samtliga Rookies-vinnare svarade JA, på frågan om ifall de erhållit ett ökat självförtroende i 

att driva sitt företag, genom sin medverkan i Rookies. Både Wikholm och Bramstedt menade 

däremot att det inte var aktiviteterna under året i sig som resulterade i ett bättre 

självförtroende utan snarare själva vinnartiteln. "Mitt självförtroende ökade när vi vann 

genom den positiva uppmärksamheten som vi fick och den boost som vinsten gav oss" 

uttryckte Wikholm. Bramstedt uppgav att hon kände sig starkare med titeln Årets-Rookies 

bakom sig då den även kunde presenteras som en styrka i företaget. Hon fick genom 

vinnartiteln ett kvitto på att Lobras koncept och det hon gjorde var bra. 
 

4.7.2 Modeföretagen då och nu 
 

 Tabell 3, Egenutformad (Uppgifter hämtade från Mediearkivet 2013 samt intervjuer)  
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Som kan utläsas i tabell 3, så har finansiella mått för att fastställa ett företags framgång utifrån 

de teorier som behandlades i kapitel 3, avsnitt 3.5.1, jämförts. För att i en vidare diskussion 

och slutsats kunna redogöra för vilken betydelse medverkan i Rookies haft för respektive 

företags framgång har året då företaget startade undersökts. Antalet anställda, utöver 

ägaren/ägarna, företagets omsättning per år samt antalet butiker som företaget sålde via, har 

utifrån året för uppstart undersökts. Företagets etablering på marknaden, i form av att beakta 

måttet geografisk spridning samt vilket år företaget medverkade i Rookies har därtill vägts in. 

Modeföretagens dagsläge, år 2013 har valts att ställa mot uppstartsåret för en vidare 

jämförelse och täcker in måtten; omsättning per år, antalet anställda exklusive ägarna, storlek 

på produktsortiment (som ger en uppskattning av hur mycket sortimentet som erbjuds har ökat 

i omfattning vad gäller antal artiklar sedan starten), antalet försäljningsställen (butiker som 

företaget säljer sina produkter via) samt återigen geografisk spridning.  

 

4.8 Rookies – en resumé 
 
Samtliga Rookies-vinnare uttryckte att Rookies är mycket bra och att det har bidragit med ett 

stort stöd för deras modeföretag på ett eller annat sätt. Bramstedt uppskattade direktkontakten 

med folket samt deras showroom medan Pyk menade att Rookies aktiviteter genererade bra 

publicitet och stärkte företaget. Pyk och Tjäder uttryckte också hur viktigt Rookies är för nya 

aktörer på Sveriges modescen och för branschen i stort, då man genom att medverka erhåller 

såväl erfarenhet, som kontakter och allmänt stöd.  

 

Det fanns dock en del invändningar mot Rookies som projekt som de vinnande kandidaterna 

kände avsaknad av under sin medverkan eller ansåg kunde förbättras ytterligare. Bramstedt 

hade gärna sett att det funnits fler sponsorer och större finansieringsmöjligheter inom 

projektet. Fortsättningsvis kunde deltagarna få tillfälle att synas mer i diverse större allmänna 

sammanhang och inte bara inför folk i modebranschen. Bramstedt hade också gärna sett att 

Rookies fungerat mer likt designtävlingen Project Runway, utifrån de designsamarbeten och 

den publicitet i media som de medverkande därigenom får. Även Wikholm ansåg Rookies 

vara en bra plattform, men menade samtidigt att det är ytterst viktigt att "arrangören drar sitt 

strå till stacken". Med detta menade Wikholm att projektet bör ta ett större ansvar och 

utforska vilket kundunderlag och vilka köpare som finns. Detta baserat på den design som 

kommer att visas under året och att de försöker locka till sig dessa relevanta köpare till 

projektet utifrån dessa aspekter. Wikholm hade dessutom gärna sett att Rookies haft en 

online-plattform för att allmänheten ska kunna få större inblick i det bästa av nysvensk 

modedesign, och härigenom också locka inköpare på ett enklare vis. Då alla som medverkar i 

Rookies är förhållandevis begränsade i sitt tänk som rookies och helst endast vill visa upp sig 

och sitt företag, hade Wikholm dessutom gärna sett Rookies erbjuda ytterligare 

entreprenöriell rådgivning. Angseryd önskade mer press under sin medverkan i projektet men 

ansåg samtidigt att Rookies som projekt kontinuerligt utvecklas åt rätt håll. Vidare uttryckte 

Pyk bland annat att det var för mycket Rookies-känsla över projektet och att hon saknade att 

vara en i gänget, bland annat under Stockholm Fashionweek. Att allmänt få vara mer 

involverad med de större svenska modeföretagen och att få känna sig mer delaktig är något 

Pyk ansåg önskvärt. Dessutom hade hon gärna sett exempelvis modedesignern Ann-Sofi Back 

dela ut priset till ”Årets Rookies”. Slutligen tillade Pyk att de vinnande företaget kunde fått 

sälja sin kollektion hos ett mer väletablerat och modeinriktat företag än La Redoute, som var 

en del i priset under det år hon medverkade. Angseryd medgav avslutningsvis att Patouf utan 

det nätverk som Rookies bistår med inte hade haft tillräckligt kapital till att stå där de står 

idag. ”Det är mycket tjänster och gentjänster för att komma någonstans i början.”. 
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Sammanfattning Empiri  

Rookies erbjuder stöd genom att erbjuda projekt, nätverk och aktiviteter. Liknande resurser 

tillhandahåller ALMI och andra modeinkubatorer, vilket medför att projektet kan betraktas ur 

ett inkubatorperspektiv. Rookies är dock ett självfinansieringsprojekt, härigenom beroende av 

sponsorer som understödjer genom bidrag. Utställningar och mässor anordnas för att de 

medverkande modeföretagen ska få uppmärksamhet, publicitet samt kunna knyta kontakter. 

Härigenom får också Rookies sin betydelse inom modebranschen genom dess aktiviteter, 

projekt och nätverk som ger support till nystartade modemärken. Modemärkena ansöker till 

Rookies på egen hand och en jury utser sedan kandidater till Rookies-året. Det modemärket 

som i slutändan vinner erhåller ett pris, som förvisso varierat mellan åren, men som idag 

bland annat inkluderar ett stipendium samt att få sälja sin kollektion i butik. Diverse 

behörighetskrav och kriterier finns i samband med ansökan till projektet. Dessa har sedan 

starten av Rookies blivit stramare och idag erfordras drivna seriösa entreprenörer, därav en 

deltagaravgift. Den miljö Rookies som inkubator verkar i, kan upplevas som något 

problematisk på grund av skiftningar i konjunktur och ekonomi, som påverkar inkubatorn. 

Dessutom påverkas Rookies av att modemärkena som deltar har olika behov, vilket gör det 

svårt att tillfredsställda samtliga deltagare. Mellström uttrycker att åtskilliga svårigheter finns 

som ett nystartat företag möter, häribland hård konkurrens från större modeföretag. Vad gäller 

konkurrenter är ModeInk i Borås en sådan, dock arbetar dessa mot en högskola, vilket skiljer 

den från Rookies, samtidigt som de är lokaliserade i olika städer med specifika 

upptagningsområden vad gäller företag att stödja.  

 
Modeföretagen bekräftar i sina intervjuer diverse hinder som nystartade företag kan möta, 

Den främsta svårigheten, som fyra av sex modeföretag uppgav, var att klara av de finansiella 

aspekterna, men även kunskapsbrist nämndes. Vad gäller faktorer som kan påverka en 

entreprenörs framgång anser sig samtliga modeföretag sig ha personlighetsdrag som hjälpt 

dem i att driva sitt företag och häribland nämndes att vara driven och envis upprepade gånger. 

Övervägande delen av modeföretagen säger sig också prioritera tillfredställelse och att trivas 

med det man gör, framför att företaget är framgångsrikt. När det kommer till humankapital 

har samtliga modeföretag haft någonting med sig in i Rookies som kan ha varit till fördel för 

dem. Tre av sex entreprenörer hade betydande utbildningar medan resterande tre andra hade 

arbetslivserfarenhet innan de startade sitt företag. Att sticka ut och göra något unikt samt att 

kunna sälja produkter av hög kvalitet, är mål som av flertalet modeföretag klargjorts. 

Dessutom uttrycktes två modeföretags mål rikta sig mot hållbarhet och att arbeta för en bättre 

miljö. Strategier för att uppnå sina mål handlade för de flesta om att fokusera på sina 

produkter och däribland att kunna erbjuda god kvalitet. Hur vidare etableringen för företagen 

såg ut efter att vinsttiteln "Årets Rookies" erhållits skiljde sig åt. Majoriteten av de tillfrågade 

modeföretagen uttryckte att de fått fler återförsäljare och ökad försäljning efter Rookies. 

Samtliga modeföretag ansåg också att deras självförtroende ökat i och med att deras företag 

tog hem vinsten i projektet. Anledningen till detta var främst på grund av den positiva 

uppmärksamhet som blev men även att de fick ett bevis på att deras koncept och idé var bra.   

 

För att mäta Rookies betydelse efterfrågades upplevda förändringar inom marknadsfokus, 

kundfokus, kontaktnät, finansiering, publicitet samt kunskaper och erfarenheter. När det kom 

till marknadsfokus ansåg majoriteten att det varit oförändrat. Kundfokus var också relativt 

oförändrat enligt modeföretag trots deras medverkan i Rookies. Ett modeföretag yttrade dock 

att kundgruppen vidgades medan två andra modeföretag redan ansåg sig ha haft ett tydligt 

kundsegment innan sin medverkan i Rookies. Något som däremot upplevdes vara mycket 

positivt med Rookies var att kontaktnätet vidgades, men också att modeföretagen fick ökad 

publicitet. Således uttrycktes det att publiciteten fick som störst genomslagskraft strax efter att 
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modeföretagen blivit utsedda till "Årets-Rookies". När det slutligen kommer till kunskap och 

erfarenheter, var inte heller det något som upplevdes större förändringar inom, dock ägde 

många utbyten rum mellan deltagarna och deras lärdomar, vilket ansågs mycket positivt. 
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5 Diskussion 

 

I diskussionen nedan presenteras en jämförelse mellan det empiriska resultatet och befintlig 

teori som behandlats. För tydlighetens skull är kapitlet strukturerat utifrån teorins tre 

huvudområden - inkubatorer, entreprenörskap och framgång. Dessa delar diskuteras med 

hjälp av det empiriska materialet och leder sedan fram till en sammanfattning med 

efterföljande slutsats. 
 

5.1 Rookies som modeinkubator och betydelsen  
 

Att små nystartade företag är betydelsefulla för ett lands ekonomi och sociala välfärd 

konstaterar Peña (2002), Hansson (2008) och Calidoni et al. (2007). Nystartade företag skapar 

möjligheter för nya arbetstillfällen, samtidigt som de ökar landet sysselsättningsgrad och 

konkurrenskraft. Den tidiga fasen i etableringsprocessen anser Landström och Löwegren 

(2009) som en mycket kritisk period för entreprenörer och nystartade företag. Det krävs enligt 

Landström och Löwegren (2009) härigenom specifika resurser för att generera framgång. 

Barney (2001) instämmer med att för att företag ska kunna bli konkurrenskraftiga på 

marknaden, är en förutsättning att resurser utvecklas. Landström och Löwegren (2009) menar 

fortsättningsvis att resurser som företag saknar, istället kan erhållas genom utnyttjande av 

externa aktörer, exempelvis inkubatorer som även visats i uppsatsens fallstudie av projektet 

Rookies. Inkubatorer samverkar med nystartade företag genom att stötta dem i deras 

etableringsprocess samtidigt som de förser dem med avsevärda resurser, som har en inverkan 

på deras fortsatta etablering (Landström och Löwegren 2009). Mellström menar här istället att 

företag, söker sig till Rookies då de är i behov av ett bollplank och efterfrågar stöd. En önskan 

om kontakter och mentorskap, som ofta är uteblivna resurser, bekräftar Mellström även som 

en förekommande anledning. Att också bli bedömd av framstående människor inom 

branschen och att ta del av något uttrycker Mellström vidare, som anledningar till att 

modemärken söker sig till projektet. Mellström menar fortsättningsvis att projektet tidigare 

erhållit förfrågningar från nystartade modeföretag om olika former av stöd. Detta är en given 

anledning till att Rookies fortfarande existerar och påvisar även att behovet av inkubatorer för 

företag i Sverige finns, åtminstone sett till modevärlden där konkurrenssituationen är något 

extrem. 

 

Som både Bøllingtoft & Ulhøi (2005) och Aernoudt (2004) beskriver så kan 

inkubatorverksamheter skilja sig från varandra vad gäller erbjudande och i hur de arbetar. I 

generella termer finns inkubatorer dock till för att utveckla företag och stimulera 

entreprenörskap. De tillhandahåller en social miljö, olika resurser och expertis, delar som är 

till stor hjälp för nystartade företag när det kommer till att bli hållbara på marknaden på längre 

sikt (Phan, Siegel & Wright 2005). Detta är något som även Mellström, menar att Rookies gör 

då projektet har som mål och syfte att i samverkan med samarbetspartners stödja nystartade 

modeföretag på marknaden. Detta genom olika projekt, nätverk och aktiviteter där de 

medverkande modemärkena uppmärksammas utåt och blir stöttade i sin etablering på 

marknaden. Projektet betraktas därmed som en inkubator i uppsatsen, trots att det utgörs av en 

tävling vilket inte är fallet för exempelvis ALMI eller ModeInk. För ytterligare information 

om projektets upplägg och ansökningskriterier, se kapitel 4 – Empiri, avsnitt 4.1.  
 

5.2 Etableringsprocessen 
 

5.2.1 Modeföretagens upplevda etableringshinder 



36 

 

Att nystartade företag saknar diverse resurser försvårar processen att överleva i den tidiga 

etableringsfasen samtidigt som det bidrar till att företagen ställs inför olika hinder att bekämpa 

(Tötterman & Sten 2005; Licht och Siegel 2006; Calidoni et al. 2007; NUTEK 2003). 

Uppsatsen har i teorin utgått från tre etableringshinder; brist på kunskap och erfarenhet, 

nätverk samt finansiering. Dessa har även varit påtagliga hinder som vårt empiriska resultat 

konstaterar. En svårighet med saknade resurser menar Angseryd är kommersialiseringen av en 

ny produkt på marknaden som är totalt främmande för konsumenterna. Detta kan förklaras 

genom Chiesa & Piccalugas (2000) teori att entreprenörer och nystartade företag ofta saknar 

kunskap om hur en produkt ska lanseras på marknaden och vad detta innebär. Nätverk menar 

Calidoni et al. (2007) genom Brüderl och Preisendörfer (1998) är av stor betydelse för att som 

nystartat företag kunna växa och överleva på marknaden. Licht & Siegel (2006) menar att 

man genom ett kontaktnät har möjlighet att få information om leverantörer och kunder, vilket 

är betydelsefullt för nyetablerade företag. Saknad av finansiering i form av brist på eget 

kapital eller svårigheter att få lånelöfte från banker är andra hinder ett nystartat företag kan 

utsättas för (NUTEK 2003). Detta var det främsta hindret modeföretagen upplevde, där fyra 

av de sex modeföretagen var eniga. Pyk uttrycker att den största svårigheten ligger i att täcka 

alla utgifter man som nystartat företag har med allt ifrån fabrikskostnader till kostnader för 

fotograf och lookbooks. Detta intygar Tjäder och Bramstedt då ett nystartat företag måste låsa 

en stor summa pengar till produktion innan försäljningen har påbörjats. Angseryd ser också 

prioriteringen mellan försäljning och PR som svår. 

 

Mellström bekräftar teorin om att olika etableringshinder existerar för mindre företag men 

uppger även andra specifika hinder som förekommer i modebranschen. En svårighet kan 

upplevas genom den ökade konkurrensen som blivit, i och med att många nya modeföretag 

idag startas. Andra hinder kan ses från de större modekedjorna och den pressade prisbild som 

idag råder vilket gör att nystartade företag inte klarar av att konkurrera med dessa på grund av 

deras höga omkostnader. Risker som förseningar i produktionen, kommunikationssvårigheter 

och att inte få fart på sin försäljning är också saker ett nystartat modeföretag står inför och 

som kan försvåra processen i att överleva. Rookies erbjuder olika utställningar och 

modevisningar, samarbetsprojekt, PR samt extern marknadsföring. Dessa kan vara av stor 

betydelse om etableringshinder likt de som ovan diskuterats upplevs. Frågan är hur 

modeföretagen genom sin medverkan i Rookies upplevt att sådana hinder kunnat undgås? 

Mellström uttrycker att företag har olika behov och produktsortiment och att det därmed blir 

svårt att göra de medverkande modemärkena tillfredsställda till fullo. Detta då något ett 

företag söker stöd för kanske ett annat företag upplever som ett hinder och problematiskt. Att 

man i Rookies sitts är medveten om vilka hinder som präglar nystartade modeföretag medför 

att projektet kan höja standarden ytterligare genom att tillgodose modeföretagen med det som 

förväntas. 

 

Mellström menar vidare att modemärken genom Rookies får vägledning om vilket 

kundsegment att eftersträva samt om hur man bäst når ut till sina kunder. Licht och Siegel 

(2006) menar här att i företagets tidiga etableringsfas kräver sociala kontakter som kan dela 

information om leverantörer och kunder. Ser vi till Rookies-vinnarna, upplevde ingen av 

respondenterna några större förändringar vad gäller kundfokus. Både Angseryd och Bramstedt 

menar att deras företag sedan länge varit medvetet om sin kund. Wikholm instämmer med att 

deras kundfokus inte förändrades då inga nya kunder upptäcktes, men att de istället blev mer 

medvetna om hur deras befintliga kund är. När det kommer till förändringar i marknadsfokus 

upplevdes inte heller några större förändringar här, det uttrycktes dock från två av 

modeföretagen att de efter Rookies fick kontakt med både samarbetspartners och inköpare.  
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Mellström förklarar vidare att det under Rookies-året anordnas många samarbetsprojekt. 

Modeföretagen får härigenom möjlighet att komma i kontakt med branschfolk och knyta 

kontakter men även lära känna övriga medverkande modemärken och utbyta erfarenheter med 

varandra. Detta poängteras också av Inkpen och Tsang (2005) som menar att det i 

inkubatormiljön sker samverkan företagen sinsemellan, vilket bidrar till en ökning av resurser 

för nystartade företag. Detta är något Rookies-vinnarna medger och som de upplevde mycket 

positivt under året de medverkade i projektet. Kontakter med folk inom modebranschen 

erhölls både genom modevisningar, mässor och samarbetsprojekt som arrangerades. 

Kontakter med tidningar, press och journalister knöts också. Bramstedt framför dock här att 

hon anar att dessa kontakter hade funnits även om hon inte medverkat i projektet, men menar 

då att det troligen hade skett i ett senare stadium. Flera Rookies-vinnare konstaterar också att 

träffa och samarbeta med andra deltagare varit mycket givande för dem. Att kunna diskutera 

med personer som är i samma situation och att utbyta kunskaper och erfarenheter med 

varandra kan för ett nystartat företag ses som betydelsefullt, då alla resurser är behövliga i 

denna kritiska fas. Emellertid yttrar sig Rookies-vinnarna om att de inte erhållit någon bredare 

kunskap eller erfarenhet inom företagande under sitt Rookies-år, precis som belysts ovan. 

Detta är något som skulle kunna förbättras då Mellström uttryckt att Rookies eftersträvar ett 

bättre mentorskap för modemärkena, vilket på grund av ekonomiska skäl inte är så bra idag. I 

samband med de olika tillställningarna som Rookies anordnar, erhåller Rookies-vinnarna 

också publicitet, via olika slags media som TV, tidningar och sociala medier. Det är något 

deltagarna anser som mycket positivt och som med stor sannolikhet har lett till att folk fått 

upp ögonen för modeföretagen.   
 

Som vinnare av Rookies erhålls bland annat ett stipendium som varierat mellan årens gång, 

men som idag är på 20 000 kronor. En summa som beskrivs vara till hjälp och som Rookies-

vinnarna är tacksamma över att ha erhållit, då allting anses behövligt i den tidiga fasen av 

etableringsprocessen. Här tycker dock samtliga modeföretag att stipendiets summa varit 

ganska liten i sammanhanget men också om man ser till de omfattande kostnaderna som ett 

nystartat företag står inför. De tjänster och resurser Rookies erbjuder nystartade modeföretag 

gör dock Mellström konstaterandet att det efter samverkan, finns hinder i 

etableringsprocessen som är svåra för företagen att övervinna. Bland annat består hindren 

sedan av stor konkurrens från de större modeföretagen som erbjuder låga priser. Dessa priser 

blir svåra för nystartade modeföretag att matcha eftersom de vanligtvis besitter ett lågt kapital. 

 

Eftersom samtliga modeföretag medgav att etableringshinder i etableringsprocessen har 

upplevts, borde det enligt oss ha förutspått Rookies komma att bli betydelsefullt och därmed 

bestämt sig för att ansöka till det. Flera år har dock passerat sedan flertalet modeföretag 

medverkade i projektet, vilket kan vara en faktor som inverkat vid deras intervjusvar, att de 

faktiskt inte mindes helt hur det gick till och vad de upplevde då. 
 

5.3 Framgång  
 

5.3.1 Modeföretagens etableringsprocess efter Rookies 
 

Voisey et al. (2006) uppger att de tjänster en inkubator bidrar med ska hjälpa företag till att 

kunna klara sig på egen hand, när dessa sedan lämnar inkubatorn. Trots detta uttrycker 

Mellström att vissa etableringshinder är oundvikliga och återkommande, vilket medför att 

vidare etablering efter Rookies kan komma att bli svårhanterlig. Landström och Löwegren 

(2009) yttrar att “utvecklingen efter start” är en komplicerad fas för ett företag i dess process i 

att etablera sig på marknaden. Här menar också Karlöf (2008) att etableringen av ett nystartat 

företag är riskfylld, och resultatinriktad samt att aktivitetsnivån är hög. Att entreprenören här 
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har erhållit kunskap genom inkubatorn om marknaden, samt om hur företaget ska drivas och 

kontaktnätet utvecklas, blir avgörande faktorer för företagets vidare etablering. 

Modeföretagens vidare etablering har efter Rookies-året sett olika ut, men att Rookies som 

inkubator bidragit med flertalet avgörande faktorer för en lyckad expansion bekräftar såväl 

Pyk som Tjäder och Wikholm. Vidare konstaterar även Wikholm att en ytterligare kännedom 

om företaget och dess potentiella kunder, är en faktor som erhölls via Rookies. Wikholm 

medger att dessa på senare år har kunnat härledas till Uniforms for the Dedicateds 

acceleration av arbetstakt samt fortsatta utveckling på marknaden. Tjäder uttrycker en 

markant ökning av Dagmars ökning av omsättningen sedan år 2005, året de medverkade i 

Rookies. Pyk uppger här att hon i samband med Rookies kom i kontakt med en inköpare från 

Asien, samtidigt som Angseryd även konstaterar att erhållandet av ett utökat kontaktnät 

bidragit till Patoufs framgång. Dessa uttalanden bekräftar Landström och Löwegrens (2009) 

teori om utvecklandet av ett kontaktnät som en framgångsfaktor för ett företags vidare 

etablering. Bramstedt uttalar dock en smärre motsträvighet i Lobras vidare etablering efter sin 

medverkan i Rookies då produkterna som företaget erbjuder visat sig vara komplexa i dess 

tillverkning, vilket resulterat i en längre etableringsprocess tidsmässigt än väntat. Trots det 

bekräftar även Bramstedt den teori som Landström och Löwegren (2009) står för, genom 

hennes uttalande om ett utökat kontaktnät som en länk till att företaget lyckats etablera sig 

ytterligare och blivit internationellt. Forss, Pyk och Angseryd medger även att deras 

försäljning ökat efter deras medverkan i Rookies. 

 

Landström och Löwegren (2009) belyser vikten av att som nyetablerat företag känna till 

marknaden samt vilka kontakter och samarbetspartner som bör eftersträvas efter samverkan 

med exempelvis inkubatorer. Detta menar också Mellström vara den bidragande faktorn till 

att inte företag, trots hjälpen från inkubatorer, vidare etableras och växer. Problem i 

produktionen och bristande kommunikation, menar Mellström även är bakomliggande orsaker 

till att vissa modeföretag inte lyckas i sin vidare etablering, trots en medverkan i Rookies. 

Tröghet i försäljningen samt avsaknad av drivkraft är ytterligare faktorer som resulterar i en 

mindre lyckad vidare etablering för modeföretag. Enligt Mellström är PR och press alltid bra 

att erhålla, men att ha en stark drivkraft och försöka växa med varsamhet är desto viktigare. 

Det handlar för en lyckad etablering efter sitt Rookies-år om att som företag vara öppen och 

samarbetsvillig, samt om att skapa goda långsiktiga relationer med leverantörer.  
 

5.3.2 Modeföretagen då och nu 
 

Tabell 3 som presenterades i avsnitt 4.9.2 i det empiriska resultatet ger en översikt av 

modeföretagens nyckeltal. En jämförelse av de finansiella nyckeltal som definierats för 

framgång, mellan företagens start och dagsläget, redogörs nedan och mynnar således ut i 

konstateranden i uppsatsens slutsats.  

 

Dagmar startade som framgår i tabellen, år 2005 och medverkade i Rookies samma år. Första 

verksamhetsåret uppnådde företaget en omsättning på 200 000 kronor i jämförelse med idag 

då de omsätter 40 miljoner kronor per år, en markant ökning från 2005-2013, som speglar en 

mycket positiv tillväxt. Det fanns vid första verksamhetsåret inga anställda utöver de tre 

systrarna som tillsammans driver Dagmar, trots det såldes sortimentet i 40 butiker runt om i 

Sverige. Idag är 14 personer anställda i företaget och Dagmar säljer idag sina produkter på 

140 olika försäljningsställen, i alltifrån Europa till USA och Asien. Produktsortimentets 

storlek beräknas idag till 7 gånger så stort som år 2005. Genom denna jämförelse kan en 

framgångsrik vidare etablering, efter medverkan i Rookies utifrån de finansiella måtten 

konstateras. 
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Dada’s Diamonds startade år 2005 och erbjöd endast sina produkter inom Sverige. Året därpå, 

2006 medverkade företaget i Rookies och omsatte enligt Forss vid den tidpunkten, en mycket 

liten men okänd summa pengar. Antalet anställda var vid sidan av ägarna Ida Forss och Kajsa 

Öberg, inga och antalet är idag oförändrat samtidigt som Öberg inte längre är verksam. Enligt 

Forss är det alltså hon som står ensam kvar som ägare men lägger själv ytterst lite tid på 

företaget i nuläget. Då Dada’s Diamonds deltog i Rookies hade företaget sju stycken 

återförsäljare medan de idag inte har någon återförsäljare alls kvar. Företagets omsättning är 

enligt Forss idag okänd, men det rör sig fortfarande om en liten obetydande summa pengar. 

Företaget har inte heller tagit sig utanför Sveriges gränser. Vad gäller storleken på Dada’s 

Diamonds produktsortiment så är det idag jämfört med Rookies-året 2006 oförändrat. Utifrån 

jämförelsen av dessa nyckeltal kan det fastställas att Dada’s Diamonds inte har vuxit. Utifrån 

finansiella faktorer som omsättning, antalet anställda, expansion och storlek på 

produktsortiment, har heller ingen fördelaktig vidare etablering erhållits. 
 

Uniforms for the Dedicateds uppstart skedde år 2007 och året därpå (2008) medverkade de i 

Rookies. År 2008 omsatte företaget omkring en miljon kronor men hade utöver Wikholm och 

de fyra andra delägarna, inga anställda. Uniforms for the Dedicated sålde sina produkter på 25 

stycken försäljningsställen vid tidpunkten de deltog i projektet, alla inom Sveriges gränser. 

Idag omsätter företaget mellan 12-13 miljoner kronor och har nio stycken anställda. 160 

stycken försäljningsställen erbjuder företagets sortiment och dessa finns belägna i Europa, 

Asien och Australien. När det kommer till Uniforms for the Dedicateds produktsortiment så är 

detta tre gånger så stort idag som när företaget medverkade i Rookies och det kan härmed 

konstateras att företaget är framgångsrikt då en ökning har skett av samtliga finansiella 

faktorer. 
 

Företaget Patouf startades år 2008 upp av den nuvarande ägaren Anna Angseryd. Med en 

omsättning på 150 000 kronor per år och utan någon fast anställd, medverkade företaget år 

2009 i Rookies. Företaget sålde då sina produkter i 8-9 butiker, endast inom Sverige. I 

dagsläget omsätter företaget 800 000 kronor per år och Angseryd arbetar fortfarande ensam, 

utan anställda i företaget. Vad gäller Patoufs produktsortiment så har det fördubblats sedan 

dess medverkan i Rookies och erbjuds idag i 20 butiker samt via företagets webshop. Vad 

gäller geografisk spridning så finns Patouf i Europa, USA, Asien och Australien. I och med 

detta kan vi konstatera att Patouf haft en positiv utveckling sedan dess medverkan i Rookies 

och expanderat i flera avseenden.  
 

Företaget Ida Pyk startade upp år 2009 och Pyk ansökte år året därpå, 2010 till Rookies. En 

omsättning på 0 kronor per år uppnåddes 2010 och inga anställda fanns inom företaget. Ida 

Pyks sortiment erbjöds på tre olika försäljningsställen, alla inom Sverige. I dagsläget är Pyk 

inte aktiv med sitt företag och uppger att hon för tillfället har det vilande utan att bedriva 

försäljning. Utifrån dessa fakta kan det utläsas att företaget inom vissa områden vuxit trots att 

det i nuläget inte är aktivt på marknaden.  
 

Louise Bramstedt startade företaget Lobra år 2011 och medverkade så sent som i fjol i 

Rookies. Företaget omsatte samma år (2012) omkring 100 000 kronor per år samtidigt som 

inga anställda fanns. 3 butiker var vad som produktsortimentet erbjöds via och dessa var alla 

belägna inom Sveriges gränser. Idag, året efter, omsätter Lobra ungefär det samma alltså cirka 

100 000 kronor och det finns fortfarande inga anställda inom bolaget. 7 stycken 

försäljningsställen erbjuder Lobras sortiment och en webshop finns även tillgänglig. Företaget 

är idag internationellt och finns i flera länder i Europa. När det kommer till Lobras 

produktsortiments storlek så är den sedan medverkan 2012 oförändrad. Det kan härigenom 

fastställas att Lobras vidare etablering har varit hyfsat bra, trots att omsättningen är ungefär 
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densamma och antalet anställda likaså. Expansion har skett genom etablering utomlands 

samtidigt som fler butiker har erhållits. Lobra är trots sin unga ålder ett starkt företag och i 

kombination med att de flesta förutsättningar för framgång nu kan konstateras existera, antas 

det inom en snar framtid nå ytterligare framgång.  

 

Det kan sammanfattningsvis klargöras att övervägande delen av modeföretagen efter sin 

medverkan i Rookies uppvisat goda resultat. Av de företag som inte kan utläsas ha erhållit 

framgång, kan två istället härledas till inaktivitet eller passivitet hos entreprenören i sitt 

företagande (Dada’s Diamonds och Ida Pyk). Lobras resultat kan eventuellt härledas till 

företagets unga ålder, samtidigt som tiden att erhålla framgång är svår att uppskatta för 

företag. Att resurser som tillförts modeföretagen lett till en positiv utveckling, kan utifrån 

analys av nyckeltalen utläsas. Huruvida Rookies dock bidragit med faktorer som i sin tur 

gynnat företagens vidare etablering återstår dock att fastställa till kommande slutsats.  

 

5.4 Faktorer som kan påverka en entreprenörs framgång  
 

Olika personlighetsdrag kan påverka en entreprenörs framgång (Rauch och Frese 2000). Att 

vara driven, envis och nyfiken uppger Wikholm, Bramstedt, Tjäder och Angseryd som 

personlighetsdrag som hjälpt dem i deras företagande. Dessa personlighetsdrag samt med 

Nationalencyklopedins definition av en entreprenör (En person som t.ex. startar nytt företag 

eller utvecklar nya produkter) i åtanke, betraktar vi modeföretagens ägare som entreprenörer. 

Med Hanssons (2008) beskrivning av en entreprenör som en person som bland annat 

presenterar innovativa idéer på marknaden och dessutom har drivkraften och målet att 

utvecklas och generera vinst, kan vi dessutom konstatera modeföretagens ägare som givna 

entreprenörer.  

 

I förhållande till hur företagets vidare etablering sett ut efter Rookies, uppvisar majoriteten av 

företagen ett positivt resultat och god tillväxt. Härmed kan således deras personligheter ha 

haft en inverkan på resultaten som uppvisas idag. Något som kan styrkas genom Walker och 

Browns (2004) teori om att ägares personlighet påverkar hur företagets fortsatta tillväxt 

kommer att fortlöpa. Simpson, Tuck och Bellamy (2004) menar att företagets prestation 

speglas av hur pass engagerad ägaren är i sitt företag. Detta kan förklaras av Pyk och Forss 

som idag inte är aktiva med sina bolag, av anledning att de under tidens gång inte varit 

tillräckligt motiverade. Vidare uttrycker Simpson, Tuck och Bellamy (2004) att om ägaren 

inte anser sitt arbete vara roligt och heller inte har ett driv i företaget, minskar chanserna för 

överlevnad. Att tycka sitt arbete är roligt har vidare kunnat utläsas genom frågan om vilket av 

personlig tillfredställelse och företagets framgång som modeföretagen värdesätter högst. Här 

uttryckte inget av modeföretagen att företagets framgång var viktigast, vilket därmed 

förmodligen har haft en positiv inverkan på företagens överlevnad efter Rookies. 

 

Peña (2002) menar också att om en entreprenör är tillräckligt motiverad i sitt arbete, så kan 

detta härledas till framgång för företaget. Det är något som kunnat utläsas genom frågan om 

modeföretagen var lika ambitiösa idag som vid starten av sitt företag. Tjäder och Angseryd 

anser sig vara lika ambitiösa idag som vid uppstarten, medan Bramstedt och Wikholm 

uttryckte sig vara ytterligare ambitiösa idag. Forss menar här att hon inte är lika ambitiös idag, 

vilket är ännu en anledning till att företaget inte längre är aktivt.  

 

Att ha med sig tidigare kunskap, erfarenhet eller något attribut in i entreprenörskapet, är en 

annan faktor som kan ha påverkat företagets framgång och vidare etablering (Peña 2002; 

Rauch & Frese 2000). Här kan vi utläsa att samtliga Rookies-vinnare haft med sig någon 
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tidigare arbetslivserfarenhet eller något attribut in i Rookies, som hjälpt dem i deras 

företagande. Pyk, Tjäder, Angseryd och Bramstedt uppger allesammans att de tidigare arbetat 

inom samma område som det koncept företagets koncept senare kom att handla om. Här 

poängterar Simpson, Tuck och Bellamy (2004) att tidigare arbetslivserfarenhet inom 

branschen har en positiv effekt på ett företags omsättning. Utbildning var något som både 

Wikholm, Forss och Bramstedt haft sedan tidigare, vilket tyder på att ingen tidigare Rookies-

vinnare varit helt oerfaren. Inget av modeföretagen har dock tidigare startat ett eget företag. 

Kunskaper och arbetslivserfarenheter som finns innan ett företag startas anser Rauch och 

Frese (2000), Santarelli och Vivarelli (2006) och Peña (2002) vara resurser för företaget som 

kan generera effektivare processer i ett företag, något som härigenom kan ha påverkat 

företagens medverkan i Rookies och framgången i stort. Härmed kan det även utläsas att 

Forss besitter en god grund för företagande, men som på grund av andra omständigheter inte 

räckt till att hålla företaget aktivt på marknaden fram tills idag. Peña (2002) menar också att 

om någon familjemedlem, nära släkting eller vän som har erfarenhet av att starta eget finns i 

entreprenörens omgivning, som i Bramstedts fall där hon är uppvuxen i en familj som drivit 

eget, kan detta ha en positiv inverkan på företagets resultat.  

 

Vid innehavande av humankapital menar vidare Rauch och Frese (2000) att det kan finnas en 

koppling mellan det och att ha konkreta mål och strategier. Dessutom menar Rauch och Frese 

(2000) att visioner och mål avspeglar företagets resultat, vilket visat sig ha en positiv effekt på 

småföretags framgång. Eftersom samtliga Rookies-vinnare haft humankapital som varit till 

deras fördel, kan detta haft en inverkan på hur målen satts upp. Många av modeföretagen hade 

flera mål, häribland svarade merparten av modeföretagen; att tillföra någonting nytt och att 

vara unik på marknaden. Att växa och bli större som företag kunde även det utläsas som mål 

som majoriteten eftersträvade. Många av modeföretagen har dock inga konkreta mål uttalade 

och flertalet har också ändrat dessa sedan starten, vilket kan förklaras av att ingen av dem 

tidigare startat ett eget företag. Att målen inte är konkreta kan ha med företagets ålder och 

erfarenheter inom företagande att göra, samt att ju större och äldre företaget blir desto 

tydligare mål fodras för att veta vart man som företag ska sträva. Att många av målen hade 

förändrats sedan start kan tyda på att en entreprenör fått ökad kunskap om företaget, då de 

uppnått sina mål och utvecklat dem till större mer utmanande, vilket i sin tur signalerar 

tillväxt. Detta talar för att entreprenören strävar framåt och vill utveckla sitt företag, vilket 

också kan förklaras av att flertalet modeföretag uppger sig vara mycket drivna och ambitiösa. 

Vid analys av modeföretagens strategier var dessa relativt genomtänkta, i syfte att uppnå 

uppsatta mål. Det kan i sin tur vara en förklaring till att bland annat Patouf, Uniforms for the 

Dedicated och Dagmar uppvisar goda resultat idag. Peña (2002) menar dock att företagets 

strategier begränsas av deras tillgång till kapital. Då merparten av modeföretagen uttalat att 

det främsta hindret vid etablering var just kapitalbrist blir detta något motsägelsefullt, vilket 

här visar att Rookies måste haft en inverkan på modeföretagens goda resultat. Både Wikholm, 

Pyk och Bramstedt påstår sig inneha strategier inom produktdifferentiering, bland annat 

genom hållbarhetstänk och att erbjuda en hög nivå på sina produkter, vilket Peña (2002) 

menar vara strategier som genererar ett gott resultat. Både Wikholm, Bramstedt och Angseryd 

yttrar även att de har som strategi att sälja produkter till hög kvalitet, vilket är ytterligare en 

aspekt Peña (2002) fastslår som relaterad till överlevnad och tillväxt. 

 

5.5 Rookies – En resumé 
 

Modeföretagens åsikter, gällande Rookies utformning som inkubator och syfte att stödja, är 

överlag positiva. Det lades av modeföretagen även fram förslag på förbättringar och 

möjligheter till förändringar för Rookies. Som tidigare nämnts menar Phan, Siegel och Wright 
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(2005) att finansiering är något en inkubator kan bistå med. Detta är något som Rookies-

vinnarna ytterst lite upplever som en del i Rookies bidrag. Fler finansieringsmöjligheter 

genom ytterligare sponsorer är en förbättring och möjlighet som flertalet modeföretag 

uttrycker och som förmodligen hade lett till att de medverkande fått synas i större 

sammanhang, inte bara moderelaterade. Wikholm beskriver Rookies som en mycket bra 

plattform, men förklarar samtidigt vikten av arrangörens engagemang. Han hade under sin 

medverkan gärna sett att djupare research gjorts kring kundunderlag för att klargöra vilka 

potentiella köpare som vid tillfället fanns på marknaden. Detta skulle kunna baseras på den 

design som de medverkande under ett specifikt år erbjuder. Wikholm uttrycker också en 

online-plattform som ett förbättringsförslag och menar att inköpare och allmänheten i stort 

härmed lättare hade lockats och uppmärksammat projektet. Entreprenöriell rådgivning, något 

som Mellström uttrycker en avsaknad av, lyfter även Wikholm fram som uteblivet. Mellström 

redogjorde i samband med den intervjun att Rookies i nuläget arbetar med utvecklingsprojekt, 

häribland att erbjuda modeföretag mer tid för just rådgivning. Det kan här utläsas att Rookies 

och modeföretagens syn på projektet utifrån vissa aspekter är förhållandevis lika. Pyk 

uttrycker även en önskan om att priset man som vinnare erhåller ska innebära att sälja sin 

kollektion på ett väletablerat men modeinriktat företag. Det uttrycks även från flera 

modeföretag en avsaknad av samarbeten med större modeföretag, något som går hand i hand 

med förslaget om större finansieringsmöjligheter inom projektet. De bidrag i form av 

kontakter och nätverkande som Rookies och andra inkubatorer vanligtvis ger, konstateras 

sammanfattningsvis av samtliga modeföretag som ovärderliga och med modebranschens 

konkurrenssituation i åtanke är konstaterandet snarare ett faktum.  
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6 Slutsats  
 
Nedan redogörs för uppsatsens slutsatser som genererats genom insamlad teori och empiri. 

Här besvaras uppsatsens forskningsfrågor.  

 

6.1 Hur etablerar sig nystartade modeföretag på marknaden med 
hjälp av inkubatorer? 
 
Det kan konstateras att nystartade företag i samverkan med en extern aktör i form av en 

inkubator på sikt kan nå framgång. Detta genom att inkubatorn tillför betydelsefulla resurser 

som företagen i regler saknar. Det är här, som stöd erbjuds till entreprenörer och deras 

nyetablerade företag och betydelsen av inkubatorers existens, kommer till vår insikt. Genom 

att stötta företag i deras vidare etablering, för utveckling och tillväxt framgår här Rookies, 

likväl som andra inkubatorers betydelse för nystartade företag. Vilka aktiviteter och resurser 

som inkubatorer i Sverige idag erbjuder skiljer sig i regel åt, vilket medför att resultatet i 

uppsatsen främst kan relateras till Rookies och eventuellt andra modeinkubatorer. Rookies är 

som tidigare nämnts en tävling, vilket antas medföra ett större engagemang och tydligare 

uppsatta mål från modeföretagen. Det är något som vi anser kan ha en positiv inverkan på 

Rookies betydelse ur ett framgångsperspektiv.  

 

6.1.1 Vilka etableringshinder upplever nystartade modeföretag? 
 
Många nystartade företag upplever idag etableringshinder i sin tidiga fas av 

etableringsprocessen, så även modeföretagen som medverkat i Rookies. Brist på kapital och 

kunskap inom företagande har visat sig vara de största hindren utifrån modeföretagens 

uttalanden, vilket överensstämmer med den teori som behandlats i kapitel 3. Merparten av 

modeföretagen har dock genom vår analys av finansiella framgångsfaktorer uppvisat goda 

resultat. Detta efter sin medverkan i Rookies, vilket tyder på att projektet varit betydelsefullt 

ur aspekten - att övervinna etableringshinder. Modeföretagen har själva samtidigt uttryckt att 

hjälp erhållits via projektet. Att dock koppla företagens vidare etablering och framgång, direkt 

till deras medverkan i Rookies kan genom vår studie vara svårt. Att en medverkan i projektet 

med de bidrag det medför, har en viss inverkan på företagens framgång kan dock tydas. 

Modeföretagens åsikter om projektet kan konstateras som övervägande positiva där tillförseln 

av resurser, enligt dem, lett till upplevda förändringar i respektive modeföretags 

etableringsprocess. 

 
Vilken betydelse har då en inkubator för ett nystartat modeföretags framgång? Kontaktnät och 

publicitet utgör två avgörande delar i ett företags resurssamling för överlevnad och uttrycktes 

av majoriteten företag som de mest betydelsefulla resurserna som Rookies bidrog med. Det 

kan härmed fastställas att resurser likt dessa saknas hos nystartade företag, vilket medför att 

det är extra viktigt att få tillförsel av dessa via en inkubator. Härigenom kan det också 

bekräftas att Rookies har en viktig betydelse. Att publiciteten ökade var dock något som 

främst upplevdes efter erhållandet av vinnartiteln ”Årets Rookies”. Då vår studie endast 

omfattar vinnare av projektet ligger det därför en svårighet i att fastställa om Rookies som 

inkubator i sig har bidragit till ökad publicitet eller om det endast är vinsttitelns förtjänst? 

 

Ytterligare kunskap och erfarenhet samt bättre kund- och marknadsfokus, var istället resurser 

som de flesta av modeföretagen inte upplevde Rookies bidra med i någon större utsträckning. 

Detta kan således vara en följd av att Rookies-vinnarna redan innan sin medverkan hade 
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utbildning, arbetslivserfarenhet och kännedom om sin kund. Företagen kan härigenom på 

egen hand ha skaffat sig dessa resurser upp till den nivå som Rookies kan bistå, vilket lett till 

att ingen större förändring i efterhand upplevts. 

 

Finansiering är ytterligare en resurs som inkubatorer likt Rookies vanligen bistår med och en 

resurs som modeföretagen även delvis upplevt att Rookies bidragit med. Detta bland annat 

genom stipendiet som erhölls i samband med vinsten i projektet. På grund av höga kostnader 

som präglar ett företags nyetablering, så även Rookies-deltagarna, så spelade stipendiets 

summa dock en mindre roll än vad den kanske gjort i ett annat sammanhang. Genom fler 

sponsorer och dylikt skulle Rookies kunna erbjuda deltagarna större finansieringsmöjligheter, 

något som flertalet modeföretag också lade fram som förbättringsförslag till projektet. 

Eftersom Rookies är en tävling hade en större vinstsumma genom sponsring förmodligen 

lockat fler till att söka till projektet. Genom fler sponsorer hade modeföretagen förmodligen 

upplevt Rookies betydelse som större, eftersom fler sponsorer också medför större 

finansieringsmöjligheter samt vinstsumma till vinnarna. På uppdrag av Svenska Moderådet 

vill vi även till dem framföra, genom intervjusvar från modeföretagen ytterligare 

förbättringsförslag och möjligheter till förändringar. Att synas i större sammanhang, inte 

nödvändigtvis moderelaterade samt att inleda samarbetsprojekt med väletablerade 

modemärken i Sverige, är ytterligare två som modeföretagen gav på förslag. Att dessutom 

använda sig av en online-plattform för att uppmärksamma de medverkande modeföretag är 

ännu ett förslag till förbättring av projektet.  

  

6.1.2 Vilka faktorer påverkar en entreprenörs framgång? 
 

När det kommer till faktorer som påverkar ett företags framgång kan personlighet, som också 

utlästs i befintliga teorier, starkt kopplas till entreprenören och företagets resultat. 

Gemensamma personlighetsdrag som kan härledas till framgång, har genom de 

semistrukturerade intervjuerna framträtt hos entreprenörerna i form av envishet och att vara 

driven. Humankapital är ytterligare en faktor som kan kopplas till ett företags framgång.  

 

Utbildning och arbetslivserfarenhet är två exempel på humankapital som främst påträffats hos 

modeföretagen innan deras medverkan i Rookies. Dessa är betydelsefulla faktorer som med 

stor sannolikhet har påverkat företagens framgång. Det eftersom samtliga modeföretag som 

utgett sig för att ha humankapital också visat tecken på framgång i form av starka finansiella 

nyckeltal, se tabell 3 i kapitel 4 – Empiri, avsnitt 4.7.2. Att utöver personlighet och 

humankapital, redan vid uppstarten inneha en unik affärsidé där ett genomtänkt koncept 

genomlyses, är en ytterligare framgångsfaktor som kunnat tolkas genom Rookies-vinnarna. 

Inkubatorer likt Rookies kan här bidra med vägledning för att lyfta fram det unika hos företag, 

vilket i sin tur skulle medföra att konkurrenssituationen som råder inom modebranschen blir 

mer lätthanterlig.  

 

Det kan konstateras att den vinst som samtliga modeföretag erhållit, upplevts som en styrka i 

sig när det kommer till vidare etablering efter Rookies. Flertalet modeföretag har uppgett 

vinsten som en avgörande del i deras medverkans betydelse. Härigenom kan förstås att det 

kan krävas en vinst i projektet för att Rookies betydelse för framgång ska vara uppenbar. Vi 

ställer oss härmed frågan ifall det begärs mer än en medverkan i projektet, följaktligen att ett 

företag vinner, för att uppleva att Rookies bidrar till en fortsatt framgång för företaget.  

 

Vidare kan vi även utläsa att engagemang och framåtsträvande som två betydelsefulla faktorer 

för att uppleva Rookies bidra till företagets framgång. Varken Pyk eller Forss håller sina 



45 

 

företag aktiva i dagsläget och efter att det uttryckts brist på motivation i intervjuerna, blir en 

koppling häremellan tydlig. För att sålunda uppleva en medverkan i Rookies ha en inverkan 

på företagets fortsatta etablering och framgång, krävs en motiverad entreprenör, engagerad till 

100 procent. Ett ömsesidigt engagemang är även det en förutsättning som vi genom uppsatsen 

kunnat tyda. Inkubatorn måste här dra sitt strå till stacken, genom att anpassa sina aktiviteter 

och samarbetsprojekt till respektive års medverkande företag. Att inkubatorn kontinuerligt 

följer upp och utvärderar de medverkandes åsikter för att vidta eventuella åtgärder, är 

ytterligare en viktig aspekt ur inkubatorns engagemang som vi kommit fram till. Då vi kunnat 

konstatera att entreprenörer är viktiga och så även inkubatorer, är uppföljning enligt oss ett 

måste för att som inkubator kunna utveckla och tillgodose företag på bästa möjliga vis.  

 

Avslutningsvis kan vi påvisa, som svar på vårt syfte och bekräftande till vår 

undersökningsmodell, att inkubatorer har en stor inverkan vid stöttandet av modeföretag i den 

tidiga fasen av deras etableringsprocess. För att vidare bli ett framgångsrikt företag anser vi 

att det från entreprenören krävs vederbörliga personlighetsdrag och humankapital, innan 

samverkan med en inkubator sker. I Rookies fall, kan det för en större genomslagskraft även 

krävas fler finansieringsmöjligheter. Det i form av sponsorer men också ett utökat 

engagemang. Dessa i kombination, blir goda förutsättningar för en betydelsefull medverkan i 

Rookies ur ett framgångsperspektiv.  
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7 Avslutande diskussion och förslag till vidare forskning 
 

Det här är uppsatsens avslutande kapitel som presenterar en reflektion och kommentarer 

kring uppsatsen och dess  utförande. Därefter framförs förslag till vidare forskning inom 

ämnesområdet.   

 
7.1 Avslutande diskussion  
 

Vi har sedan vårt första besök i våras på Svenska Moderådet, som syftade till att diskutera val 

av uppsatsämne, funderat kring vilken betydelse en inkubator egentligen har för våra svenska 

modeföretag idag. Vad gäller Rookies, har ingen omfattande undersökning eller utvärdering 

tidigare gjorts vilket medfört att vår uppsats syfte känts värdefullt och utmanande. Att 

samhället är i ständig förändring tillsammans med att vi genom vår uppsats kunnat fastställa 

företags dynamiska miljö och unika behov, är anledningarna till att vårt ämne upplevs som 

aktuellt.  

 

I uppsatsens process har vårt val av område att undersöka stött på mycket positiv respons, 

såväl från respondenterna som för övriga involverade i vår uppsats. Härmed har vi känt ett 

genuint intresse från utomstående att hjälpa oss under arbetets gång. De två modeföretagen 

som inte hade möjlighet att delta, hade dock varit intressant att höra åsikter från, särskilt 

eftersom vi såhär i efterhand kan utläsa många givande åsikter och uttalanden från våra 

respondenter.  

 

När insamlingen av data förekom upplevde vi att området för inkubatorer var något begränsat 

och outforskat när det kommer till teorier som syftar till det generella inom 

inkubatorverksamheter. Mycket IT- och teknikbaserad teori har påträffats, vilket vi i vissa 

sammanhang har upplevt som irrelevant för vår studie samtidigt som vi även känt en 

avsaknad av uppdaterad forskning inom området för inkubatorer. 

 

Vi hoppas att vi med vår uppsats har kunnat ge ett betydelsefullt bidrag till 

forskningsområden inom entreprenörskap och inkubatorer. Dels för att Rookies med många 

andra inkubatorer ska kunna utvecklas och förbättras, men också ur modeföretag som söker 

sig till inkubatorers perspektiv för att dessa ska få en inblick.  

 

7.2 Vidare forskning  
 

I vår fallstudie har vi, som bekant inriktat oss på en inkubator och vad ett modeföretag som 

medverkat och vunnit projektet upplevt för betydelse. Om mer tid funnits, hade det därav varit 

intressant att jämföra medverkande modeföretag som inte vunnits resultat efter Rookies med 

de som vunnit. Det för att kunna bedöma om vinsttiteln är en avgörande faktor i den fortsatta 

etableringsprocessen samt vilken betydelse de aktiviteter och projekt som sker under hela 

Rookies-året faktiskt har för modeföretagen. 

 

Det finns även en uppsjö av andra faktorer som kan påverka entreprenörer och nystartade 

företag och deras väg till framgång men också andra sätt att mäta ett företags framgång på. 

Härigenom kan det för vidare forskning vara av intresse att i detta sammanhang tillämpa 

andra framgångsfaktorer.  
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Det hade även för vidare forskning varit spännande att undersöka andra inkubatorer inom 

modebranschen och ställa dessa i jämförelse med Rookies. Detta för att kunna utläsa 

eventuella likheter och skillnader mellan inkubatorerna samtidigt som erfarenheter och 

lärdomar skulle kunna utbytas sinsemellan.  
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Bilaga 1: Intervjuguide – ansvarig för projektet Rookies 
 

SEMI-STRUKTURERAD INTERVJU 
Helena Mellström; ansvarig för Rookies 
 

Allmänt 
-Vad är syftet med att bedriva en inkubatorverksamhet likt Rookies?  
 
-Startavgiften på 1500 kronor, vad går denna till? (Vinstdrivet eller ej?) 
 
-Varför tror du att modeföretag söker sig till inkubatorer? (hjälpverksamheter)  
 
-Vad tror du att Rookies har för betydelse för modebranschen? 
 
-På vilket sätt anser du att Rookies bidrar till en bättre inkubatormiljö i Sverige?  
 

Om Rookies 
-År 2005-2007, hur fungerade tävlingen då gentemot nu? (Mässan, jury, deltagare, aktiviteter, 
vinnare?) 
 
-Vad är anledningen till att vissa förändringar inom Rookies har gjorts? Exempelvis sättet att utse 
kandidater på och att antalet kandidater har förändrats. 
 
-Vad exakt bidrar Rookies med till kandidaterna under Rookies-året? (ex. kunskap, kontakter och 
erfarenhet inom företagande) 
 
-Vilka aktiviteter tillhandahåller Rookies för de medverkande företagen? 
 
-Varför anser Rookies att just dessa aktiviteter är viktiga för deltagarna? 
 
-Hur skulle du beskriva miljön Rookies verkar i? (Samarbetspartners, konkurrenter, andra aktörer 
ni är beroende av) 
 
-Vad är avgörande faktorer vid val av kandidater/vinnare inom Rookies? 
 
-Av allt som Rookies erbjuder kandidaterna, vad anser du är viktigast för modeföretagens 
framgång?  
 
-Vad tror du är främsta orsaken till att diverse tidigare Rookies-deltagare inte längre verkar inom 
modebranschen? 
 
-Vad tror du är den bakomliggande orsaken till att vissa lyckas bättre andra efter en medverkan i 
projektet Rookies?  
 
-Finns det något etableringshinder som du anser vara särskilt svårt för deltagarna att överkomma 
trots de bidrag som Rookies ger? 
 
-Arbetar ni i nuläget med någon specifik åtgärd i syfte att förbättra Rookies?  
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Bilaga 2: Intervjuguide – semistrukturerade intervjuer med 
Rookies-vinnarna 
 

SEMI-STRUKTURERAD INTERVJU 
Modeföretag som vunnit Rookies; år 2005-2012 
 
 

Allmänt  
-Hur mycket omsätter ni idag?  
 
-Hur många anställda finns i företaget idag? 
 
-Hur många butiker säljer ni era kollektioner i idag respektive sålde ni i året ni medverkade i 
Rookies?   
 
-Hur stort är ert produktsortiment idag jämfört med när ni startade företaget?  
 
-Vilka geografiska områden finns ni på i nuläget? 
 

Entreprenörskap  
-När startade du ditt företag? 
 
-Hur föddes idén om att starta ditt företag? 
 
-Upplevde du några specifika etableringshinder eller svårigheter för företaget vid uppstarten? Om 
ja, vilka? 
 
-Hur lyder er affärside?  
 

-Är er affärsidé bestående sedan starten eller har den ändrats med tidens gång?  
 
-Hur många anställda fanns i företaget då ni medverkade i projektet Rookies?  
 
-Hur stor omsättning hade ni under första verksamhetsåret?  
 
-Hade du något specifikt attribut eller några erfarenheter som du kunde dra nytta av när du 
startade ditt företag? 
 
-Vilka egenskaper skulle du säga att du har som är till fördel när man driver egen verksamhet?  

 
-Värdesätter du med ditt företag personlig tillfredsställelse högre än att företaget är 
framgångsrikt? 

 
-Skulle du säga att du är lika ambitiös och driven i ditt företagande nu som när du startade upp 
det? (Innan din medverkan i projektet Rookies)  

 
-Vilka är företagets huvudsakliga mål?  
 
 -Har dessa förändrats med tidens gång eller är de desamma som vid uppstarten?  
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-Har ditt företag någon strategi som ni jobbar utefter för att uppnå era mål? Om ja, 

vilken? 
 

Medverkan i Rookies 
-Hur kom det sig att ni ansökte till projektet Rookies? 
 
-Hur förberedde du/ni er för er medverkan i Rookies? 
 
-Hade ni i samband med er ansökan till Rookies någon annan alternativ hjälp? (exempelvis någon 
annan inkubator, projekt, kontakter eller övrig aktivitet) 
 
-Har ditt självförtroende i att driva företaget ökat i och med att du  medverkade i Rookies?  
 

Rookies betydelse 

-Skedde de några förändringar vad gäller ert marknadsfokus kort efter er medverkan i Rookies? 
 
-Skedde de några förändringar vad gäller ert kundfokus kort efter er medverkan i Rookies? 
 
-Hur påverkades ert kontaktnät under Rookies-året? 
 
-Påverkades företagets publicitet i media under er tid i Rookies? 
 

 -Om ja, hur?  
 
-Vad har stipendiet som företaget erhöll i pris haft för betydelse för dig? 
 
-Bidrog er medverkan i Rookies till några förändringar vad gäller kunskap och erfarenhet inom 
processen att starta ett nytt företag?  
 
 -Om ja, på vilket sätt? 
 
-Hur såg företagets vidare etablering ut kort efter er medverkan i Rookies? 
 
-Vad tycker du om projektet Rookies som helhet och vad skulle du säga är fördelarna med att 
medverka i projektet? 
 
-Saknade ni något under er medverkan i Rookies?  
 
-Hade ni sett Rookies som projekt kunnat vara upplagt på något annat sätt?  

 
-Om ja, hur? 

 
Tack för din medverkan! 
Isabelle Almqvist och Paulina Jutnäs 
Textilhögskolan i Borås  
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Bilaga 3: Presentation av modeföretagen 
 

De entreprenöriella modeföretagen - Rookiesvinnare 

 

Dagmar 

House of Dagmar startade år 2005. Grundarna av modemärket House of Dagmar är de tre 

systrarna Kristina Tjäder, Karin Söderlind och Sofia Wallenstam (House of Dagmar 2013). 

Vad som kännetecknar Dagmars plagg är hög kvalitet, trendkänsla och sensualitet. 

Inspirationen är hämtad från 20- och 30-talet, främst från art deco-perioden (House of 

Dagmar 2013). Sedan första lanseringen år 2005 har House of Dagmar, under etiketten 

"Dagmar" uppmärksammats i hela Europa, USA och Asien. Samma år utsågs Dagmar även 

till "Årets-Rookies" och modeföretaget har därefter erhållit ett flertal andra utmärkelser bland 

annat ”Årets bästa nya designer” av Elle Magazine, år 2006 och Guldknappen av Damernas 

Värld, år 2011 (Rookies 2013) (House of Dagmar 2013).    

Dada's Diamonds 

År 2005 startades företaget Dada's Diamonds av duon Ida Forss och Kajsa Öberg (Dada’s 

Diamonds 2013). Tanken bakom märket var att skapa smycken som de vid det tillfället kände 

en avsaknad av på marknaden. Dada's Diamonds erbjuder unika smycken i äkta silver och 

guld som tillverkats genom fint hantverk med inspiration från sagor, berättelser och litterära 

klassiker (Dada’s Diamonds 2013). År 2006 medverkade Dada's Diamonds i projektet 

Rookies och blev då det vinnande modemärket som tog hem titeln "Årets Rookies" (Rookies 

2013). Sedan augusti år 2008 har Ida Forss själv drivit Dada's Diamonds. Idag är företaget 

dock inte verksamt då Ida Forss arbetar heltid med annat (Ida Forss, Intervju den 2 maj 2013). 

Uniforms for the Dedicated 

Kreatörerna bakom Uniforms for the Dedicated, som startades år 2007, är ett gäng killar med 

gemensamma, rötter från brädsporten och även intressen inom konst, musik, film och 

formgivning (Fredrik Wikholm, Intervju den 6 maj 2013). Från början skulle Uniforms for the 

Dedicated fungera som en tvärkulturell plattform för kreatörer i deras omgivning, där alla 

projekt inom konst, musik, film och formgivning var välkomna. Därefter tonades det hela ner 

och mode kom att bli centrum av alla dessa delar - där lekfullt herrmode satte prägeln (Fredrik 

Wikholm, Intervju den 6 maj 2013). År 2008 medverkade Uniforms for the Dedicated i 

projektet Rookies, och utsågs då till vinnare (Rookies 2013). Idag genomsyrar ett 

hållbarhetstänk deras design och värderingar tillsammans med glädje. Vidare berättar 

Wikholm att deras mission är att ”genom högkvalitativa produktioner vara bland de 

världsledande inom hållbar modeproduktion och härigenom även vara en inspirationskälla för 

andra”. Idag finns företaget runt om i Europa och Asien och deras största marknader är 

Sverige, Storbritannien, Tyskland och Italien (Uniforms for the Dedicated 2013). 

Patouf 

Designern bakom varumärket Patouf heter Anna Angseryd. Patoufs första kollektion släpptes 

år 2008, med influenser av olika stilblandningar och kontraster från Paris gator samt en design 

med tydlig vintage-look och inslag av moderna kreationer (Anna Angseryd, Intervju den 29 

april 2013). En omorganisering på Angseryds dåvarande arbetsplats i kombination med 

drömmen om att skapa eget, ledde fram till att hon startade sitt eget företag. År 2009 utsågs 

Patouf till "Årets Rookies" då de medverkade i projektet (Rookies 2013). Idag erbjuder Patouf 

kläder, skor och accessoarer av god kvalité till hög modegrad och säljer kollektionern i 

Europa, New York, Asien samt Australien (Patouf 2013). Genomgående tema för alla Patoufs 

kollektioner är livliga mönster och plaggen är mest anpassade till personer som vågar bära 
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olika stilar. Något som också präglar kollektionerna är Patoufs miljömedvetenhet, med plagg 

som är miljövänliga och etiska (Patouf 2013).            

 

Ida Pyk 

Ida Pyk startade sitt klädmärke Ida Pyk år 2009 (Ida Pyk, Intervju den 29 april 2013). Det var 

hennes tidigare arbetslivserfarenhet inom journalistik som låg till grund för företagets idé, då 

hon ville kombinera sitt yrke med konstnärskap genom mode. Det hela började med att Ida 

tryckte upp egna t-shirts där hon genom diverse ord och bilder ville väcka uppmärksamhet 

och skapa debatt kring ämnen som idag är mer frispråkiga inom andra plattformar. Hon ville 

visa vem hon är och göra ett avtryck i modehistorien. Hon har tidigare arbetat som både 

modell, skribent och designer men har i dagsläget lagt sitt modemärke åt sidan och återvänt 

till att arbeta som journalist igen (Ida Pyk, Intervju den 29 april 2013). Företagets vision är att 

uppmärksamma personligt skapande och ovanliga stilar. År 2010 var Ida med och tävlade i 

Rookies, där hon också stod kvar som vinnare (Rookies 2013).  

 

Lobra 

Företaget Lobra grundades av Louise Bramstedt år 2011 (Louise Bramstedt, Intervju den 30 

april 2013). Genom att ha tagit skrädderiexamen och därefter ha drivit ett eget skrädderi har 

Louise en stabil grund. Efter att ha varit bosatt i Italien där hon både gått i skola och arbetat 

samt efter att erhållit en hel del arbetslivserfarenhet startade Bramstedt företaget Lobra (Lobra 

2013). Med skor och accessoarer som specialistområde inom design, erbjuder Lobra idag just 

handväskor, skor och accessoarer till hög kvalité och design i det högre prissegmentet. 

Inspiration till produkternas utseende och Lobras koncept är bland annat hämtade från Italien 

där Bramstedt, som ovan uttryckts bott i flertalet år (Louise Bramstedt, Intervju den 30 april 

2013). Slagordet som företaget baseras på lyder: ”Lobra is metropolitan glamour with fusion 

of nordic lights and past times” (Louise Bramstedt, Intervju den 30 april 2013). Det handlar 

för Bramstedt om att förmedla en känsla av lyx och behöver inte om att erbjuda det senaste 

inom mode. År 2012 medverkade Lobra i Rookies och utsågs då till "Årets Rookies". Lobras 

produkter säljs idag i olika delar av Europa (Rookies 2013).  
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