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Sammanfattning 
Examensarbete i företagsekonomi, Stockholms universitet 

Magisteruppsats 15 poäng, HT 2007 
 

Författare: Rebecka Elfélius, Charlotta Lindén  
Handledare: Paula Liukkonen, docent 
Titel: Modebranschen – Riskkapitalbolagens investeringar i en riskfylld industri 
 
Bakgrund: Den svenska modebranschen är en tillväxtbransch vars omsättning över en tio-
årsperiod ökat med 60 procent. Intresset för svensk modedesign har ökat, även internationellt. 
För att överleva denna konkurrensutsatta bransch är det dock inte tillräckligt att som företags-
ledare besitta en kreativ förmåga. Liksom i andra branscher krävs kapital till investeringar i 
verksamheten, i syfte att skapa tillväxt. Av den anledningen har modeföretag av mindre 
omfattning låtit riskkapitalbolag finansiera dess verksamheter.  
 
Problem: Modebranschen är komplex och turbulent, kännetecknad av såväl bolags- som 
branschspecifika risker. Förutom kreativa egenskaper krävs ett besittande av strategiska 
kunskaper hos dess aktörer, vilket saknas i flertalet modeföretag. En lösning på detta problem 
är att erhålla finansiering och kunskaper ifrån riskkapitalister. I sin tur kan dock ett risk-
kapitalbolags aktörer, om dessa intar aktiva roller i modeföretagets styrelse, komma att på-
träffa modebranschens utmaningar. Investerarna bör därför på förhand analysera såväl om 
dessa verkligen kan tillföra investeringsobjektet rätt kompetens som om eventuella intresse-
konflikter och agentproblem kan komma att uppstå.  
 
Syfte: Syftet med denna studie är att dels testa och verifiera tidigare teorier mot insamlad 
empiri, dels härleda teoriutvecklingar. För det första studeras vilka teoretiska risker som 
kännetecknar modebranschen och hur dessa hanteras av undersökningens urval av mode-
företag. Därefter undersöks huruvida intressekonflikter och agentproblem uppstått mellan 
grundare och riskkapitalbolag. Slutligen studeras modeföretagens utveckling sedan de 
förvärvats av riskkapitalbolag. 
 
Avgränsning: Uppsatsen avser att endast behandla klädindustrin med ett urval av svenska 
modeföretag, vilka finansierats av riskkapitalbolag. Den innefattar även en analys av de risk-
kapitalbolag som investerat i dessa modeföretag.  
 
Metod: Studien är genomförd som en kvalitativ, förklarande fallstudie av två modeföretag 
och dess respektive riskkapitalbolag. Empirin har präglats av kvalitativa innehållsanalyser 
samt semistrukturerade, kvalitativa intervjuer. Datainsamlingen har skett deduktivt.  
 
Resultat och slutsatser: Ett flertal slutsatser har kunnat härledas utifrån denna studie. Under-
sökningen påvisar att de främsta teoretiska riskerna inom modebranschen drabbar mode-
företag inom olika stilkategorier i olika hög grad. Genom den empiriska undersökningen har 
nya risker identifierats, varav nya teorier utvecklats. De studerade företagen kan inte full-
ständigt härledas till någon av de aktuella stilkategorierna, varpå modellen kommit att ut-
vidgas till en ny, fjärde kategori; imagemode.  
 
Nyckelord: Stilkategorier, moderisker, fast fashion, inköpscykel, etik, BSCI, strategier, risk-
kapitalfinansiering, ägarstruktur, intressekonflikter, agentproblem, imagemode, ACNE Jeans, 
Öresund, Filippa K, Novax.  
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Abstract 
Bachelor Thesis in Business Administration, Stockholm University 

Master Thesis, 15 Swedish credits (15 ECTS)  
 

Auditors: Rebecka Elfélius, Charlotta Lindén  
Advisor: Paula Liukkonen, senior lecturer 
Title: The Fashion Industry – Venture capitalist’s investments in a risky industry 
 
Background: The Swedish fashion industry is a high-growth industry. Over a period of ten 
years, the turnover of the entire industry has increased with 60 per cent. The interest and 
attention in Swedish fashion design has also increased, internationally as well. The creative 
ability possessed by an entrepreneur is seldom enough in order to survive in a heavily 
competetive industry. Alike other industries, it is necessary to raise capital in order to create 
growth. To be able to raise finance, fashion entrepreneurs have turned to venture capitalists. 
 
Problem: The fashion industry is complex and turbulent, with a high significance of company 
and industry specific risks. Newly established designers often faces a lack of  the capital 
needed in order to expand, which raises problems since being a part of a highly competitive 
industry.  One way to resolve the problem is to get venture capital. In terms of being a owner 
of a fashion company, the venture capitalist will come across a number of industry related 
challenges. Hence the venture capitalist ought to closely analyse it’s ability to provide the 
investee candidate the proper competence, prior the investment decision. 
 
Purpose: The purpose of this study is to test general accepted theories against the empirical 
material collected for the study.  The final goal is to be able to verify theories and deduce new 
theory developments. Primarily the theoretical risks of fashion industry will be investigated, 
also the risk management conducted by the entrepreneurs. The possible aspects of conflicts of 
interest and agency problems will be discussed. The final aim of the study is analysing the 
development of the fashion businesses since the acquisition.   
 
Delimitations: The thesis aims at covering a selection of Swedish fashion companies, mostly 
focused in clothing which have sought finance from venture capitalist firms, but also an 
analysis of the venture capitalists themselves. 
 
Method: The study is conducted by a qualitative method with a deep study of a two selected 
fashion companies and their venture capitalists. The empirical evidence is collected through 
qualitative analysis of documents as well as semi structured interviews. The collection of data 
has been made in terms of a deductive research strategy. 
 
Conclusions: The major conclusions have been deduced. The study has shown that the 
theoretical risks of the fashion industry affect the examined fashion companies within 
different style segments in a different extent. New risks have been identified through the 
empirical material. Also, none of the companies examined in the study did fit into of the 
current style category model. Hence, new theory was developed. 
 
Key words: Style segments, fashion industry risks, fast fashion, fashion buying cycle, ethics, 
BSCI, strategies, venture capital, owning structure, conflicts of interests, agency problems, 
image fashion, ACNE Jeans, Öresund, Filippa K, Novax.  
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1. Inledning 
Följande kapitel inleds med en generell bakgrundsbeskrivning av svenska modeföretags eska-
lerande betydelse för svenskt näringsliv. Vi belyser företagens aktuella kapitalbehov och dis-
kuterar alternativa finansieringsalternativ. Detta följs upp av en problemdiskussion, fråge-
ställningar och undersökningens syfte samt avgränsning.   
 

1.1 Bakgrund 
De senaste åren har Sverige präglats av en stark högkonjunktur. En sådan kännetecknas av 
ökade disponibla inkomster och därmed högre konsumtion, vilket bland annat kommit att 
gynna den svenska modebranschen. Detaljhandels- och modeföretagen tillhör de facto årets 
bästa branscher på börsen. En rad välkända och sofistikerade finansmän har de senaste åren 
investerat miljardbelopp i svenskt mode. De har lockats till en bransch med goda marginaler, 
starka kassaflöden och höga värderingar. Förutom en stark konjunktur och låga räntor är 
framgångsrik modeexport och stigande kursutvecklingar andra förklaringar till att investerare 
intresserats av kreativ och stilren svensk design.1 
 
År 2006 omsatte den svenska modebranschen 75 miljarder kronor, en ökning med åtta procent 
jämfört med år 2005. Över en tioårsperiod har omsättningen ökat med närmare 60 procent.2 
Det första halvåret 2007 uppgick den svenska modeexporten till strax under nio miljarder 
kronor, vilket motsvarar en tillväxt på nio procent jämfört med i fjol. Hittills i år har börsens 
modeindex stigit med 51 procent, vilket är dubbelt så mycket som börsen i sin helhet. Den 
svenska modebranschen är en tillväxtbransch och Jan Carl Adelswärd, riskkapitalägare i 
modemärket Filippa K, menar att svenskt mode har ett mycket gott anseende och en stor 
tillväxtpotential ur ett internationellt perspektiv.3 
 
Många svenska modeföretag har unika och säljande affärskoncept och drivs av kreativa och 
nyskapande designers. Adelswärd menar att ett flertal svenska designers är duktiga att finna 
en balans mellan det kreativa och kommersiella. En unik design är dock inte tillräckligt för att 
överleva den konkurrensutsatta modebranschen. Liksom andra verksamheter finns ett behov 
av kapital för att investera i verksamheten och växa. Av den förklaringen har alltfler ny-
etablerade, svenska modeföretag kommit att finansieras av riskkapitalbolag. Dessa har även 
bidragit med en ökad affärskompetens i modeföretagen.4 
 
Ett av de senaste modeföretagen som tillsatts nya ägare är J. Lindeberg, i vilket riskkapital-
bolaget Proventus sommaren 2007 investerade 70 miljoner kronor. J. Lindeberg har länge haft 
problem med förluster och var därför i behov av dels tillskjutande kapital, dels innovativt och 
professionellt ledarskap. Proventus uppköp innebar att en ny ledning och VD tillsattes och att 
grundaren Johan Lindeberg istället fick tillträda rollen som fristående kreativ chef. 
Riskkapitalbolagets syfte med investeringen i modevarumärket är att upparbeta en bra organi-
sationsstruktur samt expandera företaget internationellt.5  
 

                                                 
1 www.dinapengar.se, Kläder är senaste börsmodet, 2007-05-10. 
2 http://ekonominyheterna.se/va/magasin/2007/33/modeboomens-nya-miljonare/index.xml. 
3 Veckans Affärer, Modeboomens nya miljonärer, 2007-08-16. 
4 Dagens Industri, Modehusen lockar riskkapitalisterna, 2006-09-11. 
5 Dagens Nyheter, Krisdrabbaade J. Lindeberg får miljonhjälp av Proventus, 2007-07-05. 
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I syfte att skapa mervärde behöver investerare tillskjuta mer än endast kapital vid uppköp. En 
förutsättning är att uppköparen tillför företaget nya idéer samt implementerar lämpliga 
strategier. Denne behöver besitta mer än tillräckliga branschkunskaper samt upparbeta en 
grundlig insikt i det potentiella investeringsobjektet. Bättre företagsledningar, innovativare 
marknadsföring, effektivare logistik, nischad design, mer balanserade kollektioner eller 
starkare företagsidentiteter är ett par exempel på förbättringsområden inom modesektorn. 
Riskkapitalister kännetecknas av att vara sofistikerade och fokuserade och de tillför ofta pro-
fessionellt ledarskap i dess investeringar. När ett företag behöver struktureras upp, hjälper ofta 
nytt ägarskap och ny ledning.6 Ett annat finansieringsalternativ är att direkt börsintroducera 
modeföretaget, vilket är vanligare bland större och mognare modevarumärken, vilka utvecklat 
starka organisationsstrukturer. Gant och Odd Molly är två svenska modevarumärken vars 
marknadsvärden stigit kraftigt under det senaste året. Christina Tillman, VD för Odd Molly 
ser många fördelar med bolagets börsnotering. Hon ser det som en kvalitetsstämpel att vara 
listad, eftersom företaget blir mer genomlyst och observerat. Dessutom är det en väldigt bra 
marknadsföringsåtgärd, ”man blir mer känd och får mer uppmärksamhet”, uttrycker hon.7 
 

1.2 Problemdiskussion 
Modebranschen är turbulent och kännetecknar en hög grad av komplexitet. Industrin präglas 
av såväl bolags- som branschspecifika risker. Inte sällan saknar nyetablerade och mindre 
modeföretag affärstänkande designers och kapital, vilket därmed kan medföra problem att 
överleva denna konkurrensutsatta bransch. Att kapitalbrist råder kan bekräftas av en utredning 
om Sveriges modeföretag, genomförd av skribenten och formgivaren Göran Sundberg. I 
rapporten ”Mode Svea” har han kartlagt hur den svenska modebranschen fungerar. En av hans 
slutsatser är att små modedesignföretag behöver hjälp med såväl finansiering som marknads-
föring och tillverkning.8 Ett flertal modeföretag har kommit att lösa kapitalbristproblemen 
genom finansiering av riskkapitalbolag, vilka inträder som nya ägare. Kapitalbristen må till-
fälligt lösas hos modeföretagens grundare, men å andra sidan kan riskkapitalisterna komma 
att påträffa en rad utmaningar, vilka enbart kan lösas med tillämpliga strategier. Risk-
kapitalisterna bör därför undersöka om de verkligen kan tillföra det tilltänkta investerings-
objektet rätt kompetens. I annat fall kan extern rådgivning behöva förvärvas. Riskkapital-
bolagen bör kunna tillgodose modeföretagen goda kunskaper om fenomenet mode. En god in-
blick i branschens aktuella risker och utmaningar är en förutsättning för att skapa tillväxt 
inom industrin.9 
 
Branschen rymmer ett flertal makroekonomiska risker och utmaningar. Det aktuella kon-
junkturläget kännetecknas av stigande räntor, dyrare lån samt en skakig amerikansk finans-
sektor. Dessa faktorer kan följaktligen innebära en avtagande konjunktur och därmed en lägre 
köpkraft av konsumtionsvaror. Vidare har flertalet modeföretag blivit negativt publicerade på 
grund av bristande etik i dess tillverkningsländer. Idag skall de följa en skötselkod i syfte att 
förbättra arbetsläget i tillverkningsländerna. Råd & Rön har genomfört en granskning av 
trettiofem klädkedjor, varav elva i Sverige, vilken påvisar en bristande intern kontroll av reg-
lernas efterföljande. Trots regler arbetar ett flertal, främst kvinnor och barn, under slav-
liknande förhållanden i tillverkningsländerna. Följaktligen bör riskkapitalbolagen undersöka 

                                                 
6 Women’s Wear Daily, (2007) Private Equity Funds get Taste for Fashion, s. 1-4.  
7 TT Nyhetsbanken, Fortsatt hett med kläder på börsen, 2007-05-14. 
8 Dagens Nyheter, Utredare vill ha statligt stöd till mode, 2006-08-21. 
9 http://ekonominyheterna.se/nyheter/2007/06/20/modeforetag-heta-borskandi/index.xml. 
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hur väl en potentiell uppköpskandidat följer de etiska reglerna och därefter förbättra den in-
terna kontrollen vid behov.10 
 
Det finns en uttalad oro över att riskkapitalbolagen är kortsiktiga ägare med en liten kunskap 
om modebranschen, vilka endast eftersöker att erhålla höga avkastningar hos investerings-
objekten. Dessa ställningstaganden utgör grunden för uppsatsens frågeställningar:11   
 

• Vilka risker och utmaningar kännetecknar modeindustrin, såväl bolags- som bransch-
specifika? Vilka aktuella strategier bör implementeras för att hantera dessa? Vilka 
strategier tillämpar modeföretagen?  

 
• Vilka problem inträffar vanligen då modeföretag förvärvas av riskkapitalbolag? Finns 

en risk att intressekonflikter och agentproblem uppstår mellan modeföretagets grun-
dare och riskkapitalbolaget?  

 
• Vilka fördelar kan en riskkapitalfinansiering medföra en entreprenörverksamhet i 

modebranschen? Hur har studiens urval av modeföretag utvecklats sedan de förvärvats 
av riskkapitalbolag?  

 

1.3 Syfte 
Studien genomförs deduktivt. Syftet är att dels testa och verifiera tidigare teorier mot in-
samlad empiri och dels utveckla nya förklaringsmodeller om modebranschens risker och 
utmaningar. För det första studeras vilka teoretiska risker som kännetecknar modebranschen 
och hur dessa i verkligheten hanteras av undersökningens urval av modeföretag. För det andra 
undersöks huruvida intressekonflikter eller agentproblem uppstått mellan modeföretagens 
grundare och riskkapitalister, efter riskkapitalbolagens investeringar i respektive modeföretag.  
 

1.4 Avgränsning 
Modebranschen är avgränsad till att behandla klädindustrin. Undersökningen behandlar en-
dast ett urval av svenska modeföretag, vilka idag har ett väletablerat varumärke. Den inne-
fattar även en analys av de riskkapitalbolag som investerat i mode de senaste åren. Urvalet 
kommer att präglas av modeföretag som förvärvats av riskkapitalbolag. 

                                                 
10 Dagens Nyheter, Espirit sämst på etik och miljö, 2007-08-19. 
11 Svenska Dagbladet Näringsliv, 2007-11-08, Hilfiger på ny mark, s. 18-19.  
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2. Metod och forskningsstrategi 
I följande kapitel anges olika forskningsstrategier. Det inleds med en förklaring av utvald 
undersökningsansats, den kvalitativa. Sedan beskrivs hur data har samlats in samt vilka 
metoder som använts för att studien skall uppnå en hög tillförlitlighet och trovärdighet.   
 

2.1 Vetenskaplig ansats 
Metod är ett arbetssätt för att samla in empiri. Val av metod anger vilket tillvägagångssätt 
som används för att härleda svar på uppsatsens frågeställningar. Forskare är oeniga om hur 
verkligheten faktiskt ser ut, det är svårt att härleda en gemensam bild av denna. Av den anled-
ningen finns olika forskningsriktningar att välja mellan. Inom verklighetsläran ontologi ryms 
två huvudsakliga riktningar; positivism och hermeneutik. Ett exempel på en ontologisk debatt 
mellan dess företrädare är huruvida sociala system, människor som samagerar, består av 
lagbundenheter eller om allt som studeras är unikt.12 
 
Positivister anser att verkligheten kan studeras objektivt och av den anledningen undersöks 
samhället på ett neutralt vis. Forskaren och samhället utgör två separata element, vilket inne-
bär att samhället kan kartläggas objektivt. Påståenden och reflektioner skall betraktas som 
hypoteser som kan prövas genom sinnesdata; det vi kan se, höra och känna. Olika forsknings-
resultat kan kopplas samman och därmed kan en generell överblick av de lagbundenheter som 
styr samhället härledas. Positivisters resultat och slutsatser är generaliserbara till att gälla ett 
flertal olika objekt. Forskarna kan anta att utfallen gäller samtliga typer av organisationer 
inom en specifik kategori, i samtliga eller i ett flertal sociala miljöer.13 
 
Den positivistiska ansatsen har kommit att kritiseras av hermeneutiker. Den hermeneutiska 
ansatsen är tolkningsbaserad och har som utgångspunkt att samhällsvetenskap, studiet av hur 
människor tänker och handlar, inte är naturvetenskap. Människor, sociala fenomen, kan där-
med inte generaliseras genom lagbundenheter. Enligt hermeneutiker finns ingen objektiv 
social verklighet, det finns bara olika bilder av verkligheten. Denna kan kartläggas genom att 
forskare analyserar människors egna tolkningar. Hermeneutiker vill förstå var ting som stu-
deras i sitt specifika sammanhang och därmed sker ingen generalisering av dennes forsknings-
resultat. Tolkning och analys av ett enskilt objekt kan endast genomföras om hermeneutikern 
själv engageras i objektet med en hög grad av inlevelse.14  
 
De undersökta företagen i denna uppsats studeras ur en positivistisk ansats. Företagen under-
söks objektivt ur ett externt perspektiv och därmed sker ingen högre grad av engagemang och 
inlevelse i undersökningsobjekten. Forskningens härledda slutsatser skall därmed vara gene-
raliserbara och lagmässiga. Risker och utmaningar förutses beröra ett flertal modeföretag 
inom samma eller liknande stilkategorier. Dessa kan komma att behöva tillämpa specifika 
strategier i syfte att hantera riskerna.  
 
Det finns olika forskningsstrategier att tillämpa vid insamling av data. Två huvudsakliga 
strategier är den deduktiva respektive den induktiva. Deduktiva anhängare arbetar genom att 
först inhämta förväntningar om hur världen ser ut, för att därefter samla empiri och undersöka 
om förväntningarna stämmer överens med verkligheten. Strategin definieras som ”från teori 
                                                 
12 Jacobsen, D. I. s. 29-30. 
13 Ibid, s. 31-32. 
14 Ibid, s. 32-33. 
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till empiri”. Förväntningarna bygger på tidigare teorier. Den alternativa strategin är att samla 
in data genom den induktiva ansatsen, ”från empiri till teori”. Forskaren undersöker verklig-
heten utan några förväntningar, samlar in relevant information och systematiserar sedan de 
data som insamlats. Med utgångspunkt från en sådan öppen ansats formuleras sedan teorierna. 
Teorier bildas utifrån forskarens observationer. Utan förutfattade meningar och förväntningar 
erhåller forskaren de data som korrekt återger verkligheten i ett givet sammanhang, för att 
därefter utveckla teorier.15 
 
I uppsatsen tillämpas den deduktiva forskningsstrategin. Undersökningen genomförs med 
förväntningar om verkligheten, vilka verifieras genom tolkning och analys av insamlad 
empiri. Förväntningarna utgörs av tidigare teorier beträffande branschrisker och agent-
problem. Syftet är att med hjälp av insamlad empiri verifiera, men även utveckla nya för-
klaringsmodeller, anpassade efter respektive undersökningsobjekts särskilda prägel.   
 
Positivisters och hermeneutikers olika synsätt har härlett två olika ansatser; den kvalitativa 
och den kvantitativa. Skillnaden mellan dessa beror på vilken information som insamlas; 
siffror (kvantitativt) eller ord (kvalitativt). Tillämpas den kvantitativa metoden mäts verklig-
heten med hjälp av metoder och instrument som härleder information i form av siffror. Upp-
lysningar om den sociala verkligheten behandlas därefter med hjälp av statistiska metoder.16 
Hermeneutiker kritiserar dock den kvantitativa metoden. De hävdar att vid kvantitativa studier 
mäts endast undersökarens förståelse av en företeelse, eftersom denne definierar frågor och 
svarsalternativ. De menar att sociala fenomen enbart kan förstås genom individuella tolk-
ningar. Detta härleder i den kvalitativa metoden, sociala fenomen observeras genom ord. Två 
vanligt förekommande metoder att samla in data är genom observationer samt intervjuer.17  
 
Denna studie kommer att genomföras kvalitativt med hjälp av förklarande fallstudier. Fall-
studier innebär att ett eller ett flertal fall studeras ingående. De vanligaste undersöknings-
objekten är enskilda individer. Dessa kan även studeras som en kollektiv enhet, bestående av 
ett flertal absoluta enheter; en grupp, en organisation eller en kommun. Fallstudier är dels 
lämpliga för att erhålla en djupare förståelse för en viss händelse, dels när en enskild plats, 
exempelvis ett företag, specifikt skall beskrivas. Slutligen lämpar sig fallstudier för teori-
utvecklingar. Genom att djupgående analysera ett enskilt fall, kan ett flertal förhållanden 
framhävas, okända vid studiens inledande. Utifrån dessa resultat kan hypoteser skapas, vilka 
senare kan prövas genom andra fallstudier.18  
 
Ett grundläggande problem i de flesta undersökningar är att forskaren sällan kan undersöka 
allt. Det gäller särskilt kvalitativa metoder, vilka är kostnadskrävande. I kvalitativa under-
sökningar skall ett urval av enheter utses till intervjuer, observationer och dokumentunder-
sökningar. Vid urvalet av personer till öppna intervjuer bör forskaren först överblicka 
samtliga individer som önskas undersökas, vid antagandet att denne hade obegränsat med tid, 
pengar och analysmöjligheter. Därefter skall kriterier väljas för urvalet av respondenter. 
Oftast finns ett flertal olika kriterier och därför styrs urvalet efter avsikten med under-
sökningen, vilken slags information som önskas. Det finns ett flertal urvalskriterier; slump-
mässigt urval, informationsurval, det typiska urvalet, det extrema urvalet, snöbollsmetoden 
samt en kombination av olika metoder. I denna studie kommer urvalet av intervjupersoner att 
väljas genom informationsurvalet. Uppgiftslämnarna skall kunna avge riklig och god 
                                                 
15 Jacobsen, D. I. s. 34-35.  
16 Ibid, s. 38-39. 
17 Ibid, s. 39.  
18 Ibid, s. 95-98. 
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information, de skall besitta goda kunskaper och grundliga insikter i det som avses under-
sökas.19  
 
De fall som undersöks i denna uppsats består dels av modeföretag och dels av de riskkapital-
bolag som investerat i respektive modeföretag. För modeföretagen har det ställts ett antal 
kriterier; de skall ha väletablerade varumärken och vara välpositionerade på den svenska 
modemarknaden. Modeföretagens respektive målgrupper skall i sin tur representera den post-
moderna människan, vilken använder mode som ett redskap för att uttrycka sin unika iden-
titet, status och sina värderingar.  
 

2.2 Undersökningsmetod  
Val av undersökningsmetod medför konsekvenser för undersökningens giltighet. En forskare 
måste främst avgöra om vald uppläggning är lämpad för att belysa den problemställning som 
skall undersökas. Metoden har även betydelse för dess tillförlitlighet, eftersom den kan 
komma att påverka de resultat som härleds.20 En metod bör väljas med utgångspunkt från 
vilken information som eftersöks. Inom den kvalitativa ansatsen finns alternativa metoder för 
datainsamling; individuella, öppna intervjuer, gruppintervjuer alternativt dokumentundersök-
ningar.21 
 
Med utgångspunkt från uppsatsens frågeställningar är intervjuer tillsammans med doku-
mentundersökningar de lämpligaste att tillämpa vid den empiriska datainsamlingen. Den 
öppna, individuella intervjun kännetecknas av att undersökare och uppgiftslämnare samtalar 
som i en vanlig dialog. Denna metod är lämplig under förutsättning att relativt få enheter 
undersöks, eftersom intervjuerna är tidskrävande. Den är även lämplig vid ett behov av att 
analysera den enskilda individens utsägelser och egna tolkningar.22 
 
I undersökningen analyseras även dokument. Det finns situationer när källgranskning är 
särskilt lämpligt; då insamling av primärdata är omöjligt eller när andra personers tolkningar 
är av intresse. De sekundärdata som kommer att granskas är räkenskaper i form av års-
redovisningar, rapporter, nyhetsartiklar och information från Internet.23 
 

2.3 Undersökningens trovärdighet  
En undersökare skall ha för avsikt att minimera de problem som har samband med giltighet 
(validitet) och tillförlitlighet (reliabilitet). Metoderna bör granskas kritiskt för att bedöma om 
slutsatserna anses vara giltiga och tillförlitliga. En undersökning är valid om forskaren fak-
tiskt mäter det han eller hon avser att mäta. För att pröva validiteten kommer studien genomgå 
en löpande, kritisk granskning, även av utomstående. Uppgiftslämnare får ta del av samman-
ställda intervjuer, och uppsatsen kommer även att läsas av handledare och opponenter. Den 
kommer att baseras på ett stort urval av källor för att eliminera risken för osanningar och 
dessa kommer sedan att kontrolleras mot varandra.24 
 

                                                 
19 Jacobsen, D. I. s. 195-202. 
20 Ibid, s. 91. 
21 Ibid, s. 159. 
22 Ibid, s. 160-161. 
23 Ibid, s. 185-187. 
24 Ibid, s. 256-263. 
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Metodvalet kan komma att påverka undersökningsresultaten. Undersökningsobjekten kan på-
verkas av undersökaren och den senare kan komma att påverkas av de relationer som uppstår 
under datainsamlingsprocessen. Exempelvis kan fenomenet ”intervjuareffekt” inträffa; en 
person som intervjuas blir påverkad av intervjuaren. Detta kan härleda i osanna och oförut-
sedda resultat. Syftet är att uppnå en hög reliabilitet med hjälp av ett flertal metoder. Vid 
intervjuerna används anteckningsblock tillsammans med diktafon, då inspelningen kan ge en 
fullständig återgivning av samtalen.  
 
Källorna granskas kritiskt, såväl primära som sekundära källor. Urvalet av sekundärdata 
präglas av dels otolkade förstahandskällor och dels andrahandskällor som tolkats av andra, 
exempelvis årsredovisningar. Dessa kan kännetecknas som personliga respektive institutio-
nella. De personliga källorna väljs utifrån personens kunskap och kännedom om den aktuella 
frågeställningen. De institutionella källorna, årsredovisningar och information från Internet, 
tolkas och analyseras kritiskt eftersom dessa kan ha författats av institutioner med egen-
intresse av att förvanska och försköna informationen. Undersökningen baseras på flera källor i 
syfte att erhålla en sanningsenlig bild av en situation. Källorna skall vara oberoende av va-
randra. De vetenskapliga artiklar som används finns tillgängliga i databaserna Emerald och 
Business Source Premier, vilka publicerar tillförlitliga artiklar. Material med liknande inne-
håll kontrolleras mot varandra, i syfte att jämföra teoriernas inbördes överensstämmelse.25 
 

                                                 
25 Jacobsen, D. I. s. 262.  
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3. Teoretisk referensram  
Följande kapitel utgörs av en teoretisk referensram för modebranschen och riskkapital. Det 
inleds med en teoretisk beskrivning av aktuella riskområden inom modeindustrin och avslutas 
med ett framförande av ett aktuellt finansieringsalternativ för flertalet entreprenörsverk-
samheter inom modebranschen  – riskkapital.         
 

3.1 Modeindustrins risker och utmaningar 
Idag är den globaliserade modemarknaden en av postmodernitetens viktigaste industrier. 
Världshandeln av kläder och textilier uppgår årligen till omkring 350 miljarder dollar. År 
2004 representerade textil- och klädindustrin sju procent av den totala världsexporten.26 Dess 
marknader är bland de äldsta i historien och Europa har tills nyligen varit en ledande exportör 
av kläder. Dock inrymmer branschen ett flertal risker och utmaningar, vilka framgångsrikt bör 
hanteras av modemarknadens aktörer.27  
 
Modemarknadens stilkategorimodell    
Tidigare dominerades modeindustrin av haute couture, ett modesystem som framträdde i Paris 
år 1868. Systemet bestod av en grupp modehus, ett nätverk av underentreprenörer och 
leverantörer, brodöser, makeup-artister och hårstylister. Samtliga deltagare betraktades som 
exklusiva, eftersom de inte betjänade vanliga designers, utan couturiers, modeskapare inom 
haute couture-kretsen. Idag har haute couture ersatts av tre stora stilkategorier, var och en med 
en egen genre; lyxmode, industrimode och street-style.28 En faktor som kommit att revolu-
tionera haute couturen är populärkulturens influenser. Musik, film och dans har idag ett lika 
betydande inflytande över modet, som den geniala designern förr hade. Innovation kommer 
likaväl från gatan. Nadia Jones, designchef för den brittiska modekedjan Oasis, bekräftar 
denna aktualitet. Hon menar att designers för samtliga modemärken, såväl Guccis, Diors som 
French Connections, inspireras från samma källor, såväl vad gäller material, färger som 
modeprognoser. De påverkas av samma filmer, lyssnar till samma musik och reser till samma 
destinationer.29  
 
Generella risker inom modebranschen  
De olika stilkategorierna har olika målgrupper och skapar särskiljande trender. Dock påträffar 
de liknande branschproblem. Generellt är modeindustrin ett turbulent och komplext system 
som drivs av ett syfte; vinstmaximering. Följaktligen råder en hög konkurrens mellan mode-
företagen, även mellan de olika stilkategorierna. Prognostiserings-, tillverknings- och logistik-
problem är vanliga, men huvudsakligen rör problemet fast fashion-fenomenet, det snabb-
föränderliga modet, vilket definieras i ett avsnitt längre fram. Generellt kännetecknas mode-
branschen och samtliga stilkategorier av följande riskfaktorer: 30  
 

                                                 
26 Hines, T; Bruce, M. s. 2. 
27 Ibid, s. 4 
28 Kawamura, Y. s. 77-95. 
29 Wilson, E. s. 266.  
30 Christopher, M; Lowson R; Peck, H. s. 367-368. 



 16

• Korta produktlivscyklar: modevarorna är flyktiga och designade att fånga stunden. 
Detta medför att försäljningsperioden blir kort och säsongsbetonad.  

• Hög volatilitet: efterfrågan av modevaror är sällan stabil eller linjär. Den kan influeras 
av klimatförändringar, filmer eller celebriteter.  

• Låg förutsägbarhet: en följd av efterfrågans ombytlighet blir att den är extremt svår 
att prognostisera med exakthet.  

• Hög impulskonsumtion: ett flertal av konsumenters köpbeslut är impulsiva. 
 
Även de mindre och nyetablerade modeentreprenörerna påverkas av fast fashion och övriga 
branschspecifika problem, eftersom en hårdare konkurrens uppstår modeföretagen emellan. 
Utan strategiska kunskaper kan det därmed bli svårt för relativt nyetablerade modeföretag att 
överleva denna komplexa bransch. Ett flertal designers saknar den rätta affärskompetensen 
och många har problem med målgruppsidentifiering och segmentering. Det är betydande att 
identifiera en marknad och målgrupper, i syfte designa och producera försäljningsbara samt 
vinstgivande kollektioner. Det gäller såväl nischade som masstillverkande modeföretag. En 
betydande strategi inom modebranschen är följaktligen att designa kommersiella och balanse-
rade kollektioner.31   
 
Risker och utmaningar inom stilkategorin lyxmode  
Haute couturen är nära släkt med dagens lyxmode, vilket har utvecklats sedan 1980-talet. Idag 
domineras lyxmodet av franska och italienska modehus.32 Dessa strävar främst efter en 
upparbetning av starka kundrelationer. Produktdesign och effektiv marknadskommunikation 
utgör två andra fundamentala marknadsföringsstrategier. Inom denna glamorösa stilkategori 
ryms dock ett flertal utmaningar, vilka bör överses och hanteras. Produktionskostnaderna är 
höga och kortare produktlivscyklar reducerar vinstmarginalerna. Konsumenters livsstilar och 
profiler förändras kontinuerligt och äldre konsumenter har blivit ungdomligare. Citat som 
”femtio är det nya fyrtio” påpekar detta fenomen. Såtillvida berör fast fashion även lyxmode-
företag, trots antagandet om lyxmodets tidlösa och klassiska prägel. Många lyxmodemärken 
har blivit alltmer fashionabla, en följd av företagens nya produktdiversifieringar. I syfte att 
expandera och uppnå fler konkurrensfördelar har verksamheterna utvidgats till att inrymma 
fler produktlinjer.33     
 
Fast fashion – en hög risk inom modebranschen    
Dagens konsumenter kräver och förväntas ett konstant föränderligt mode, nya produkter 
måste finnas tillgängliga på frekventa hållpunkter. Detta innebär att modeföretagen skiftat 
konkurrensfokus från pris till att istället effektivt respondera förändrade modetrender och 
efterfrågor. Idag har ett antal modeföretag till och med kommit att indela kalenderåret i cirka 
20 säsonger, vilket särskilt utmärker industrimodeföretag.34  
 
Fast fashion berör i synnerhet dammode och problemet har sitt ursprung i 1920-talet. Fine och 
Leopold (1993), två amerikanska professorer i ekonomi, påpekar att 1920-talets dammode-
industri hade primitiva inslag, i jämförelse med herrmodet och andra branscher. De menar att 
dammodet aldrig kom att uppnå en fullständig massproduktion och att ett snabbföränderligt 
mode därför kom att kompensera försummelsen med masstillverkat dammode.35 En senare 
teori hävdar att fenomenet baseras på masskommunikationens influenser hos konsumenter. 

                                                 
31 Women’s Wear Daily, (2006) Private Equity Players Look to Young Designers, s. 1-4.  
32 Hines, T; Bruce, M. s. 131-136. 
33 Ibid. s. 131-136. 
34 Christopher, M; Lowson R; Peck, H. s. 368. 
35 Entwistle, J. s. 218. 
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Människor påverkas alltmer av populärkultur; kända personer i tidningar, filmer, TV och på 
Internet. Dessa medier förser konsumenterna med en ökad trendinformation, vilket i sin tur 
leder till en frekventare efterfrågan av nya modevaror.36     
 
Strategier för att hantera fast fashion  
Dagens volatila mode kan dock hanteras med ett antal strategier, vilka modeföretaget Zara 
framgångsrikt implementerat.37 Modekedjans främsta strategi är att uppnå en snabb lagerom-
sättning, vilket erhålls genom en begränsad modetillverkning.38 Syftet är att reducera lager 
och därmed eliminera risken för uteblivna försäljningar.39 Generellt har modeföretag kommit 
att fokusera på lagerreduktioner sedan 1960-talet, då företagens lager representerade en 
signifikant del av balansräkningen, cirka 50-60 procent eller mer. Detta resulterade i höga 
lagerkostnader och stora, osålda lager, varför de kom att reduceras.40  
 
En annan strategi Zara tillämpar är att reducera inköpscykelns antal involverade processer 
samt förkorta dess ledtider, i syfte att snabbt kunna introducera nytt mode på marknaden.41  
Zara kopierar snabbt de senaste trenderna från catwalken och gör veckovisa inköp och 
påfyllningar av nytt mode.42 Slutligen fokuserar modekedjan på att uppnå vertikal integration. 
Syftet är att kontrollera samtliga vertikalt integrerade företag inom tillverkningssystemet. Till 
skillnad från förr, kan vertikal integration idag uppnås utan krav på ägarskap av material- och 
klädtillverkare, distributörer samt andra aktörer. En fördel med att kontrollera, utan krav på 
ägarskap av företag inom produktionskedjan, är erhållandet av högre flexibilitet. Mode-
företaget kan lättare byta leverantörer utan att behöva utsättas för höga försäljnings-
kostnader.43  
 
En följd av den hårda konkurrensen har varit att de västerländska modeföretagen förlagt den 
huvudsakliga klädtillverkningen i asiatiska låglöneländer. Dock har det volatila modet med-
fört att ett flertal modeföretag kommit att förflytta en del av tillverkningen till östeuropeiska 
länder, Nordafrika samt till Turkiet och Indien, i syfte att uppnå kortare leveranstider. Zara 
har uppnått konkurrensfördelar genom att belägga dess tillverkning i närliggande länder till 
Spanien. Följaktligen har företaget korta ledtider och kan därmed snabbare möta konsumeters 
efterfrågan. En konsekvens av att tillämpa samtliga strategier för att hantera det snabb-
föränderliga modet är att modeföretagens inköpare får handskas med fler relationer till diverse 
klädtillverkare från olika länder, vilket är mer arbetsamt än tidigare.44 
 
Kortare inköpscykel – en utmaning för modeföretagen  
Den traditionella inköpscykelns startpunkt har varit ett år innan säsong och orderbeställningen 
cirka sex månader innan en produktlansering. Inköpen har grundats på prognoser, baserade på 
historiska försäljningar. Med dagens omsvängningar blir dessa prognoser riskfyllda. Inköp av 
”omodernt” mode kan resultera i olönsam försäljning och därmed stora, icke-försäljningsbara 
lager. När tillverkningen sker i öster blir även påfyllnad och nytillverkning opraktiskt och 
leder till långa ledtider. För att överkomma dessa problem använder ett flertal modeföretag en 
kombination av producenter; baskläder tillverkas i Asien, mode i Nordafrika och i Östeuropa 
                                                 
36 Barnes, L; Lea-Greenwood, G. s. 261.  
37 Ibid, s. 40. 
38 Christopher, M; Lowson R; Peck, H. s. 367-368. 
39 Bruce, M; Daly, L. s. 330. 
40 Hines, T; Bruce, M. s. 30.  
41 Barnes, L; Lea-Greenwood, G. s. 259-260. 
42 Hines, T; Bruce, M. s. 55-57. 
43 Ibid, s. 47. 
44 Ibid, s. 55-57. 
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och påfyllnad/nytillverkning sker från Storbritannien. Denna strategi resulterar i högre 
kostnader, dock minskar ett reducerat lager risken för förlorade försäljningar. Det volatila 
modet medför att dagens inköpscykel är kort, nya varor köps in frekvent var sjätte vecka. I 
modeföretag som särskilt berörs av fast fashion sker inköpen på veckobasis.45  
 
Etikfrågan – ett högaktuellt problem i tillverkningsländerna   
Bland modeföretag har ”den fria marknadens kapitalism” medfört ett kontinuerligt sökande av 
högre vinster, ofta genom kostnadsreduceringar. Därmed tillverkas den dominerande andelen 
modeprodukter i dagens utvecklingsländer, där de billigaste arbetskrafterna finns. Historiskt 
har tillverkningen utförts av den svagaste och mest lågavlönade arbetskraften, särskilt vad 
gäller masstillverkat mode.46 Den största delen av exporten sker från Kina, Bangladesh, 
Sri Lanka, Kambodja och Pakistan. Omkring 19 miljoner personer arbetar inom klädtill-
verkning i Kina. Det uppskattas att cirka 70 procent utgörs av kvinnor.47 Som en följd av fast 
fashion och modeföretagens krav på nyproduktion, sker tillverkningen på högvarv i dessa 
länder. Den finns ett ökat krav på tillverkare att leverera snabbt och i tid, vilket i sin tur med-
fört att de etiska aspekterna ignorerats av tillverkarna. Enligt en konsult har trycket att 
leverera i tid blivit så intensivt att de anställda vanligen arbetar både dag och natt. Inte sällan 
sker tillverkningen under omänskliga arbetsförhållanden, varav medierna kommit att ifråga-
sätta etiken.48 
 
Av den anledningen har en skötselkod, ”Business Social Compliance Initiative” (BSCI) intro-
ducerats, vilken tillverkningsföretag inom modebranschen måste följa. Tillverkarna skall 
tillförsäkra att vissa krav implementeras inom samtliga processer i industriföretagen. Det 
råder exempelvis förbud mot diskriminering, barnarbete och tvingad arbetskraft. Anställda 
skall erhålla standardiserade löner och arbetsplatserna skall vara hälsosamma, miljövänliga 
och säkerställda. Om en fabrik misslyckas att uppfylla dessa krav, kan en BSCI-medlem välja 
att halvera nuvarande produktion, avbryta kontrakt, upphäva framtida kontrakt och/eller 
avsluta affärsrelationen mellan en tillverkare och ett modeföretag. Dock är modeföretagen i 
sin tur skyldiga att granska huruvida reglerna efterföljs, vilket utgör det största problemet med 
etikfrågan. Faktum är att ett flertal modeföretag missköter att inspektera och säkerställa 
reglernas efterföljande.49  
 
Global tillverkning – problem med gömda kostnader  
Val av tillverkningsland beror på modeföretagets strategi och image. Är dess strategiska fokus 
att uppnå de lägsta produktionskostnaderna behövs en tillverkare som uppfyller detta krav. Av 
detta skäl har många modeföretag kommit att belägga tillverkningen i asiatiska låglöneländer, 
vilket i sin tur involverar högre risk och osäkerhet. Resor till Asien är tidskrävande och sällan 
talar asiater engelska. Andra risker är förekommandet av tsunanis, strejker, tulltvister, sjö-
olyckor, förseningar och diverse tillverkningsproblem. Det är alltid svårare att styra till-
verkningen på distans, trots nutidens teknologi. De modeföretag som väljer att förlägga 
tillverkningen i diverse låglöneländer kan komma att påträffa ett flertal kostnadsproblem. 
Hines (2001), en brittisk professor i marknadsföring, definierar en isbergsteori. Enligt denna 
är det viktigt för modeföretagen att identifiera så kallade gömda kostnader, associerade med 
tillverkning i låglöneländer. Dessa inkluderar transportkostnader, resekostnader, inköpares 
uppehållskostnader samt kostnader som uppstår till en följd av försenade leveranser. Problem 

                                                 
45 Hines, T; Bruce, M. s. 57-66. 
46 Entwistle, J. s. 208. 
47 Hines, T; Bruce, M. s. 2. 
48 Barnes, L; Lea-Greenwood, G. s. 268. 
49 www.bsci-eu.org 
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med klädkvaliteten kan även uppstå. En strategi för att undvika gömda kostnader är att 
upparbeta starka relationer med aktörer inom modeprocessen.50 Är modeföretagets strategiska 
mål istället att tillfredställa kunder och uppnå en resonabel vinst, kan det vara bättre att 
förlägga tillverkningen lokalt. Därmed ökar chanserna att snabbare fånga en trend.51  
 
Viktiga nyckelgestalter inom modeprocessen – en utmaning för modeföretagen  
Modesystemet inrymmer ett flertal betydelsefulla nyckelgestalter. Fyra huvudsakliga karak-
tärer inom dess upprätthållande, reproduktion och spridning är designern, trendanalytikern, 
konsumenten samt inköparen. Modeföretagets designer skall kunna besvara två av de mest 
upprepade frågorna kring fenomenet mode: ”vad kommer?” och ”vad är aktuellt?” Designern 
har uteslutande en trendanalytisk funktion, inom mindre företag kan designern och trend-
analytikern vara samma person, och denne skall besitta förmågan att prognostisera mål-
gruppens framtida efterfrågan. Utan designer blir inte kläder mode. Likaså blir inte kläder 
mode med fel designer. Idag skapar designerna image. De styr inte bara allmänhetens kläd-
smak, utan skapar också sin egen, varumärkets, image. Modeföretagens varumärken har 
medfört en ökad betydelse hos konsumenter. Den postmoderna, identitetssökande konsu-
menten kan skapa sin egen image, genom att bära en viss genre varumärken. Därmed medför 
ett starkt varumärke en ekonomisk övermakt, modeföretaget kan lättare uppnå konkurrens-
fördelar genom en lyckad differentiering.52  
 
Minimikravet för ett modeföretags existens och framgång är att det finns en designer som 
producerar klädmode, men att också någon vill konsumera det. Med andra ord behöver en 
designer besitta ett affärstänkande, vilket kan vara ett problem för många nya entreprenörer. 
Likaväl lyx-, industri-, som street-style-företag behöver genomföra omvärldsanalyser och 
undersöka den aktuella efterfrågan hos målgruppen. Särskilt nischade modeföretag bör finna 
sina rätta målgrupper och följa dess utveckling och efterfrågan. Inför en design- och 
tillverkningsprocess bör företaget strukturellt identifiera kunden, tillfredsställa dess krav på 
ett vinstgivande sätt samt implementera segmenteringsbegreppet på ett sätt som förser en 
styrbar lösning, särskilt med tanke på konsumentsamhällens alltmer fragmenterade och 
svängiga prägel.53 Segmentering är inte något nymodigt begrepp inom marknadsföring, en 
skillnad från förr är dock dagens problem att segmentera befolkningen. Konsumentsamhället 
har blivit komplext och inrymmer alltfler unika individer. Potentiella kunder är inte lätta att 
identifiera. Detta kan verifieras med att ett flertal modeföretag som tillverkat icke-
försäljningsbart mode, i sin tur drabbats av för stora lagerkostnader och upprepade förluster.54  
 
Besitter modeföretaget en kreativ och affärstänkande designer och finns en identifierad mål-
grupp återstår en nyckelgestalt; inköparen. Denna bestämmer i sin tur de olika butikernas 
sortiment, vilket differentieras beroende på geografisk placering, demografi och säsong. 
Inköparen har en bred roll och behöver genomföra marknadsundersökningar samt arbeta med 
strategisk tillverkningsplanering och trendidentifiering. Inköparen arbetar nära företagets 
designfunktioner, i syfte att tillförsäkra en anpassning mellan trendprognoser och företagets 
konsumentprofil. Fel inköp kan medföra ödesdigra konsekvenser för butiken och mode-
företaget.55   
 

                                                 
50 Hines, T; Bruce, M. s. 34-57. 
51 Ibid, s. 33. 
52 O’Cass, A. s. 67. 
53 Hines, T; Bruce, M. s. 73-74. 
54 Ibid, s. 73-74. 
55 Ibid, s. 63-64. 
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3.2 Riskkapitalinvesteringar – förfarande och konsekvenser       
Ett flertal verksamheter, i synnerhet inom konsumentbranschen, har historiskt drivits av ett 
syfte; att tillgodose samtliga intressenter höga vinster och avkastningar. Företag i konkur-
rensutsatta tillväxtbranscher, exempelvis modebranschen, behöver kontinuerligt investera i 
verksamheten, i syfte att upprätthålla och även utöka dess marknadsandelar. Investeringar och 
expansionsplaner kan finansieras med olika alternativ. Företagen kan dels söka banklån och 
dels finansiera verksamheten med eget kapital. Det har dock utvecklats ett flertal andra, kom-
binerande finansieringsalternativ, däribland i form av riskkapital.56   

3.2.1 Investeringsförfarandet  
Investeringsprocessen genomförs vanligen i fem steg; affärsgenerering, screening, värdering, 
strukturering och efterinvesteringsaktiviteter. Riskkapitalbolag kommer i kontakt med poten-
tiella uppköpsobjekt genom främst tre alternativ; spontana initiativ från företagare eller dess 
rådgivare, prospekt eller genom riskkapitalbolagens egna sökande. Genom en inledande scre-
ening elimineras de förslag som inte lever upp till riskkapitalbolagens investeringskrav.57 Ett 
flertal empiriska studier har genomförts i syfte att kartlägga riskkapitalbolagens bedömnings-
kriterier. Det har argumenterats för huruvida riskkapitalisterna väger in icke-finansiell infor-
mation; opublicerad och subjektiv sådan. En studie visar att det viktigaste kriteriet vid denna 
initiala screening av olika investeringsalternativ är företagsledningens personliga egenskaper 
och erfarenheter; efterföljt av dess marknad, produkter och affärsstrategier.58 Vid genom-
förandet av en due diligence (DD), vägs granskningens kostnader mot nyttan.59 Enligt 
Tyebjee och Bruno är de viktigaste värderingskriterierna företagens produkter, ledning, mark-
nader och avkastningar. Samtidigt har andra studier påvisat att faktorer som granskas i en DD 
varierar mellan olika bolag och branscher. 60  

3.2.2 Förändrad ägarstruktur  
Ett flertal modeföretag drivs av entreprenörer, vars verksamheter är av mindre omfattning. En 
entreprenör driver ett företag, vars produkt- och tjänsteutbud kontinuerligt förnyas och för-
ändras. Dessa förnyelser klassificeras ofta som innovativa och risktagande.61 Ett riskkapital-
bolags uppköp av en entreprenörsverksamhet, i följande studie benämnt ”modeföretaget”, 
leder i samtliga fall till en ändrad ägarstruktur och styrelsekomposition. Riskkapitalbolagets 
medlemmar kan följaktligen välja mellan ett aktivt eller passivt engagemang i modeföretagets 
ledning. De aktiva involveras i modeföretaget och bidrar generellt med bransch- och företags-
specifika kunskaper och idéer, betydande för modeföretagets framtida utveckling och tillväxt. 
Riskkapitalisters vanligen omfattande nätverk och tidigare erfarenheter av strategiimplemen-
teringar, kan komma till användning i dess portföljbolag. Vid behov är det även före-
kommande att riskkapitalbolag förvärvar externa kunskaper i form av rådgivare.62 
 
Ett riskkapitalbolag tillför modeföretaget värde genom att utveckla dess värdeskapande 
faktorer och genom att leverera den specifika kunskap modeföretaget är i behov av. Somliga 
riskkapitalbolag utgörs av branschspecialiserade finansmän, vilket naturligtvis bidrar till en 
mer fokuserad investeringsstrategi. Andra bolag, vanligen riskkapitalister inom banker, diver-
                                                 
56 Damodaran, A. s. 482-485. 
57 Klonowski, D. s. 364. 
58 Wright, M; Robbie, K. s. 14-16. 
59 Ibid, s. 17-18. 
60 Tyebjee, T; Bruno, A. s. 1053. 
61 Brunninge, O; Nordqvist, M. s. 86. 
62 Casson, P. D; Nisar, T. M. s. 883-885. 
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sifierar genom att investera i ett flertal olika branscher. Fördelen med ett branschspecialiserat 
riskkapitalbolag är att det kan tillföra modeföretaget den specifika expertis som krävs för dess 
fortsatta utveckling. En viktig aspekt i riskkapitalbolagets engagemangpolicy är därmed att 
organisera rådgivnings- och nätverksaktiviteter på ett sätt som möter modeföretagets behov.63  
 
Peter D. Casson och Tahir M. Nisar har genomfört en kvantitativ studie kring relationen 
mellan riskkapitalbolag och uppköpta entreprenörer, samt analyserat entreprenörverksam-
heternas olika utvecklingar beroende på riskkapitalbolagets grad av engagemang. I under-
sökningen utgjorde somliga riskkapitalbolag självständiga verksamheter, medan andra var 
filialer i investmentbanker eller banker. De antog att självständiga riskkapitalbolag skulle vara 
mer specialiserade och tillföra entreprenörerna mer värde genom aktivt engagemang i 
styrelsen. Undersökningsresultaten påvisade sedan att de självständiga och engagerade 
riskkapitalbolagen medförde sina portföljbolag en bättre utveckling och ökad tillväxt, jämfört 
med bankerna.64 
 
Även andra studier påvisar att involverade riskkapitalister generellt medför bättre och aktivare 
styrelser. Vanligen förväntar sig en investerare en väsentlig makt och ett inflytande i ett upp-
köpt bolag. Enligt agentteorin ökar riskkapitalisters aktivitetsgrad i det nya bolaget, med en 
högre ägarandel. Fried (1998), en ekonomisk professor, hävdar att omstrukturerade styrelser, 
sammansatta av riskkapitalister och övriga styrelsemedlemmar, blir mer strategi- och utveck-
lingsinriktade än tidigare.65  

3.2.3 Agentrelaterade problem 
Enligt ett flertal agentteorier, däribland Kaplans och Strömbergs (2004), påträffar ett risk-
kapitalbolag vanligen fyra agentproblem under en investeringsprocess, särskilt gällande 
mindre bolag såsom entreprenörer. För det första kan riskkapitalisten påträffa problem med 
att grundaren inte arbetar tillräckligt hårt för bolagets värdemaximering. En vanlig metod är 
därför att utforma grundarens kompensation efter dennes prestationer i bolaget.  
 
För det andra kan problemet med asymmetrisk information uppstå, vilket är det vanligast 
inträffande problemet. Riskkapitalisten kan komma att bekymra sig för att entreprenören har 
mer insikt i bolaget än vad denne har och att entreprenören är ovillig att utge riskkapital-
bolaget betydelsefull information. För det tredje kan riskkapitalisten och grundaren bli oeniga 
vid framtida beslutsfattande, vilket är till nackdel för båda. Vanligen vill riskkapitalisten 
utöva sin makt och fatta rätt beslut, vilket är naturligt efter en investering i ett bolag.  
 
Ett sista problem skulle vara att grundaren hotar att lämna bolaget, vilket är till nackdel om 
denne utgör en viktig kompetens för företagets fortsatta utveckling.66 De nämnda problemen 
blir mer omfattande om grundarens förmåga och kompetens är okänd, när investerings-
processen blir svår att observera och kontrollera eller när entreprenören har hög beslutanderätt 
i bolaget. Sådana problem benämns som interna risker och ju större dessa är desto större är 
sannolikheten att framtida intressekonflikter uppstår.  
 
Parterna kan även påträffa externa risker, exempelvis omfattningen av en outvecklad produkts 
framtida efterfrågan, konkurrenternas respons vid produktens introduktion eller den finan-
siella marknadens osäkra mottagande vid bolagets exit. Somliga ovissheter är varken interna 
                                                 
63 Casson, P. D; Nisar, T. M. s. 886. 
64 Ibid, s. 893. 
65 Brunninge, O; Nordqvist, M. s. 101.  
66 Kaplan, S; Strömberg, P. s. 2177-2178. 
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eller externa, eftersom de är osäkra för båda parter eller för att de delvis kontrolleras av 
grundaren. Detta innebär svårigheter att implementera riskkapitalistens tilltänkta strategi. 
Sådana problem, vilka relateras till betydelsen av grundarens kompetens, benämns process-
risker.  
 
Generellt kräver riskkapitalbolaget mer kontroll i bolaget, ju större de interna eller externa 
riskerna är. Dessutom avger de en högre kompensation till grundaren. Dessa risker medför 
generellt att riskkapitalbolaget implementerar värdehöjande aktiviteter i bolaget, vilka sällan 
bekämpas av grundaren, eftersom de är till fördel för båda parter. Det huvudsakliga problemet 
är huruvida riskkapitalbolaget faktiskt implementerar dessa. Enligt Kaplans teori är sanno-
likheten att riskkapitalbolaget implementerar värdehöjande aktiviteter högre, med en högre 
ägarandel i bolaget. Även Kaplans och Strömbergs studie styrker tidigare teorier, att det finns 
en positiv relation mellan riskkapitalbolagets engagemangsnivå och dess kontrollnivå i 
styrelsen samt att implementeringen av värdehöjande aktiviteter kan relateras till dess ägar-
skapsandel.67 
 

3.3 Sammanfattning av teorin  
Samtliga benämnda teorier kring modeologi, modebranschens risker och utmaningar samt 
riskkapital skall användas och testas i den empiriska undersökningen av modeföretagen och 
riskkapitalbolagen. Uppsatsens teoretiska referensram kan sammanfattas i följande nyckelord:  
 
Stilkategorier 

• Lyxmode 
• Industrimode 
• Street-style   

 
Generella risker och utmaningar inom modebranschen  

• Fast fashion  
• Kortare inköpscyklar  
• Prognostiseringsproblem  
• Tillverkningsproblem: etikfrågor och gömda kostnader 
• Fundamentala nyckelgestalter   

 
Risker och utmaningar inom lyxmode  

• Höga produktionskostnader  
• Kortare produktlivscyklar  
• Volatilt konsumentbeteende 
• Fast fashion  
• Krav på produktdiversifiering  

 
Fundamentala och aktuella strategier för modeföretag   

• Uppnå en snabb lageromsättning 
• Uppnå vertikal integration  
• Reducera inköpscykelns antal involverade processer  
• Förlägga tillverkning i och nära europeiska länder  

 
 
                                                 
67 Kaplan, S; Strömberg, P. s. 2205. 
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Riskkapital  
• Investeringsprocessen  
• Förändrade ägarstrukturer 
• Agentproblem 

 
Diverse definitioner av mode68 

• Ett immateriellt fenomen med en symbolisk innebörd  
• En kollektiv aktivitet  
• Ett ”uttryck för tiden”  

 
Krav för modets existens69  

• Social rörlighet 
• Möjlighet till imitation  

 
Modets funktion i postmodern tid70  

• Ett medel att uttrycka status och identitet  
 

                                                 
68 Bilaga 4  
69 Ibid 
70 Ibid  
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4. Empiri 
I följande kapitel presenteras studiens empiri, vilken insamlats i syfte att besvara uppsatsens 
tre frågeställningar. Det undersöks vilka risker och utmaningar som präglar respektive 
fallföretag samt vilka strategier dessa tillämpar. Vidare studeras relationerna mellan 
respektive modeföretag och riskkapitalbolag, huruvida intressekonflikter eller agentproblem 
inträffat sedan riskkapitalbolagens investeringar. Slutligen undersöks respektive mode-
företags utveckling sedan fyra år tillbaka. Empirin utgörs dels av innehållsanalyser av 
fallföretagens årsredovisningar samt information från dess respektive hemsidor. Dels 
presenteras en sammanställning av den information som erhållits från intervjuer med 
fallföretagens respondenter.      
 

4.1 Innehållsanalyser av årsredovisningar och hemsidor   
 
ACNE Jeans: organisationsfakta och finansiell utveckling    
ACNE Jeans AB (Acne) bildades år 1996 och ingår numera i en koncern där 
ACNE Jeans Holding AB är moderbolag.71 Till en början var affärsidén att skapa och ut-
veckla såväl egna produkter som att upparbeta andra varumärken. Inledningsvis bestod 
marknaderna av de skandinaviska länderna, dock har bolaget de senaste åren expanderats 
internationellt inom Europa och Nordamerika. Dess tidigare målsättning att öppna fler, egna 
butiker har därtill infriats. I april år 2006 kom Acne att finansieras av riskkapitalbolaget 
Öresund, vilket har en ägarandel om 20 procent i bolaget. Övriga storägare är grundaren och 
chefsdesignern Jonny Johansson samt företagets VD, Mikael Schiller.72  
 

 Tabell 1: ACNE Jeans finansiella nyckeltal, 2002/2003-2005/2006 i tkr.73 
 

ACNE Jeans 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Nettoomsättning 14 786 41 213 107 317 187 437 
Resultat efter fin. poster 579 7 800 19 229 28 682 
Årets resultat 579 7 011 13 714 20 360 
Omsättningstillväxt 31% 179% 160% 75% 
Resultattillväxt 503% 1247% 147% 49% 
Genomsnittligt lager 1 419 6 253 16 734 18 707 
Lageromsättningshastighet 10,4 6,6 6,4 10,0 
Lageromsättning i dagar  35,0 55,4 56,9 36,4 

 
Nyckeltalen i tabell ett påvisar att Acne de senaste fyra åren haft en positiv, finansiell 
utveckling. Omsättningen har 13-faldigats på fyra år samt haft en genomsnittlig tillväxt på 
111 procent. Resultat efter finansiella poster har 50-faldigats mellan år 2003 och 2006 samt 
haft en genomsnittlig tillväxt på 486 procent. Lageromsättningshastigheten, uträknad som 
förhållandet mellan företagets omsättning och dess genomsnittliga lager för respektive år, var 
relativt hög år 2003 för att därefter avta något. År 2006 ökade den igen. I genomsnitt över en 
fyraårsperiod har Acnes varor befunnit sig i lager i 46 dagar.     
 
 

                                                 
71 Acne Jeans, Årsredovisning 2005/2006, s. 2.   
72 http://www.affarsvarlden.se/art/135565. 
73 Acne Jeans, Årsredovisningar 2002/2003-2005/2006.   
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Filippa K: organisationsfakta och finansiell utveckling  
Modeföretaget Filippa K är ett moderbolag i en koncern med fyra helägda dotterbolag. I sin 
tur är moderbolaget ett helägt dotterbolag till PFK Holding AB. Filippa K grundades år 1993 
av Filippa Knutsson, Patrik Kihlborg och Karin Segerblom och är idag verksam i Skandi-
navien, Europa, Nordamerika och i Australien.74 Företagets affärsidé är att designa, tillverka 
och sälja kommersiellt mode och accessoarer med en unik och tidlös stil. Idag har Filippa K 
uppnått positionen som ett av Skandinaviens ledande modevarumärken, med en ambition att 
växa internationellt. Under räkenskapsåret 2005/2006 öppnades nio Filippa K-butiker i 
Europa. År 2006 hade företaget som mål att expandera i Tyskland och i Beneluxländerna 
samt öppna fyra till sex butiker. År 2007 infriades målet, då sju nya butiker öppnats i 
Tyskland, Frankrike, Holland samt i Schweiz.75 Hittills har expansionen varit stabil, vilken 
aldrig uppnåtts på bekostnad av företagets lönsamhet. Idag har Filippa K över 30 butiker i 
Europa och representeras hos 650 återförsäljare världen över. Butiker i Sverige, Danmark, 
Norge samt Holland styrs genom egna företag inom respektive land. På de andra marknaderna 
styrs försäljningen genom lokala agenter och distributörer.76 Sedan år 2005 är riskkapital-
bolaget Novax storägare i Filippa K. Novax ingår i Axel Johnson-gruppen som har en 
inriktning mot konsumentnära handelsvaror och -tjänster. Den andre halvan ägs av mode-
företagets grundare och ledning, varav Filippa Knutson äger 32 procent. VD i bolaget är 
numera Jan Carl Adelswärd, tidigare VD för Novax, medan Filippa Knutson är kreativ chef.77  
 
Filippa K och dess skötselkod  
Filippa K har utformat riktlinjer för dess tillverkare, vilka gäller sedan fem år tillbaka. 
Skötselkoden är nyligen uppdaterad och företaget granskar tillverkarnas förhållanden genom 
inspektioner och dialoger. Merparten mode tillverkas i Europa och en del i Kina. Med dessa 
tillverkare har företaget skapat starka och långsiktiga förhållanden. År 2005 genomfördes en 
utvärdering av tillverkarnas fabriker, vilken påvisade positiva resultat. Dock finns det till-
verkare som inte fullföljer skötselkodens samtliga riktlinjer, vilka syftet är att åtgärda. 
Företaget har haft en dialog med dessa tillverkare, vilket under 2007 härledde i färre arbets-
timmar för modetillverkarna.78   
 

Tabell 2: Filippa K:s finansiella nyckeltal, 2002/2003-2005/2006 i tkr.79 
 

Filippa K 2002/2003 2003/2004 2004/2005 2005/2006 
Omsättning 169 814 185 606 239 631 322 921 
Resultat efter fin. poster 12 003 11 756 26 752 30 636 
Årets resultat 8 216 7 816 18 645 20 705 
Omsättningstillväxt 3% 9% 29% 35% 
Resultattillväxt 25% -2% 128% 15% 
Genomsnittligt lager 23 896 31 890 37 461 48 212 
Lageromsättningshastighet 7,1 5,8 6,4 6,7 
Lageromsättning i dagar  51 63 57 54 

 
Nyckeltalen i tabell två påvisar att Filippa K de senaste fyra åren haft en positiv, finansiell 
utveckling. Omsättningen har nästintill fördubblats på fyra år samt haft en genomsnittlig 
tillväxt på 19 procent. Resultatet efter finansiella poster har mer än fördubblats samt haft en 
                                                 
74 Filippa K, Årsredovisning 2006, s. 1.  
75 http://www.newsdesk.se/pressroom/filippak/pressrelease/list. 
76 http://www.filippa-k.com/download/binaries/data/725/company_pres.pdf. 
77 Ibid.  
78 Ibid.  
79 Filippa K, Årsredovisningar 2002/2003-2005/2006. 
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genomsnittlig tillväxt på 41 procent. Lageromsättningshastigheten, uträknad som förhållandet 
mellan företagets omsättning och dess lager för respektive år, har påvisat en relativt jämn 
utveckling. Denna har ökat något sedan år 2005, bland annat då Novax inträdde som nya 
ägare.  
 
I ovanstående avsnitt har fallföretagens finansiella ställningar och historiska utvecklingar 
presenterats. Båda modeföretagen grundades under 1990-talets mitt och har sedan dess 
utvecklats relativt positivt. Företagen har uppvisat stigande försäljningssiffror och relativt 
höga lageromsättningshastigheter.  
 

4.2 Intervjuer med Acne, Öresund och Novax    
De kvalitativa intervjuerna i undersökningen har genomförts med Mikael Schiller, VD och 
delägare i ACNE Jeans; Erik Törnberg, investeringsansvarig i investmentbolaget Öresund; 
samt Veronica Nilsson, associate i riskkapitalbolaget Novax.  

4.2.1 Modeföretag  
 
Acne 
 
Acnes stil och produkter  
Acnes intervjurespondent utgörs av bolagets VD, Mikael Schiller. Han anser att bolagets 
mode är svårkategoriserat. Dess stil har en hybridisk form, en blandning av lyxmode och 
street-style. Företaget har skapat en nisch genom att diversifiera dess utbud, dels präglat av 
jeans, dels prêt-à-porter. Acnes första produkt, etthundra par jeans med röda sömmar, 
lanserades år 1997. Därefter kom kollektionen att utvidgas till ett flertal kategorier, i syfte att 
nå ett bredare konsumentsegment. Idag skapar företaget mode inom flera kategorier i syfte att 
erbjuda ett balanserat sortiment. Dock består dess främsta och viktigaste målgrupp av kultur-
intresserade och kreativa personer.  
 
Risker och utmaningar för Acne  
Fast fashion, som utgör en marknadsrisk, berör Acne till en viss del. För Acne medför det 
volatila modet en hårdare branschkonkurrens, vilket innebär en utmaning att ständigt prestera 
bättre. Fast fashion har påverkat Acne till att behöva utöka sina kollektioner. Tidigare 
lanserade företaget fyra kollektioner per år, numera är dess kalenderår indelad i sex säsonger. 
Mikael Schiller hävdar att företaget påträffar större problem och risker inom bolagsspecifika 
områden. Exempelvis innebär rekrytering av duktiga medarbetare inom design, produktion 
och försäljning en påtaglig utmaning. Ett annat riskfyllt område är prognostiseringen av 
konsumenters efterfrågan av vissa modevaror. Felaktigt förutseende har tidigare medfört för 
stora inköp, som i sin tur inneburit lageröverskott och därmed uteblivna försäljningar. 
Företaget påträffar även problem med höga produktionskostnader, eftersom dess främsta 
sortiment säljs i ett dyrare prissegment. Exempelvis sker dess skotillverkning i norra Italien, 
där produktionen präglas av hög kvalitet, men även av de högsta tillverkningskostnaderna. 
Företaget delar samma skotillverkare som Balenciaga och Chloé, men till skillnad från dessa 
har Acne en försäljning av skor i ett lägre prissegment.   
 
Acnes strategier  
Mikael Schiller kan identifiera tre markanta strategier som Acne följer. Dess främsta är att 
upparbeta och utveckla dess nisch, det blandade utbudet av jeansmode och prêt-à-porter. En 
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annan är att nå en dynamisk prisbild, försäljning av modevaror inom ett bredare prisintervall. 
En tredje är att styra företaget genom egna kontor och butiker, även internationellt.  
 
Expansionsplaner, prognoser och tillverkning 
Acne expanderar för närvarande sitt produktutbud. Inom den närmaste framtiden kommer en 
ny, klassisk kollektion att lanseras. Modeföretagets inspiration till nytt mode erhålls genom 
resor, arkitektur, musik, film och konst. Prognoser grundas främst på historiska försäljnings-
vinnare och vanligtvis startar dess inköpscykel ett år innan lansering. Tillverkningen är 
framförallt belägen i södra Europa, till en viss del i Asien. Bolaget följer i sin tur en skötsel-
kod som reglerar tillverkningsvillkor i samtliga länder, dock är det problematiskt för ett 
mindre bolag som Acne att granska kodens efterföljande, hävdar Mikael. Ett problem med att 
förlägga tillverkningen utomlands är uppkommandet av gömda kostnader. Enligt Mikael 
Schiller skulle en nordisk tillverkning inte utgöra ett bättre alternativ dock, med hänsyn till 
Sveriges höga tillverkningskostnader. 
 
Acnes riskkapitalfinansiering  
Mikael Schiller och Johnny Johansson har en formell relation till Stefan Dahlbo i Öresund, 
numera styrelseordförande i Acne. En gång i månaden har de båda parterna styrelsemöten, där 
det förs diskussioner kring investeringsbeslut och strategifrågor. Till Erik Törnberg, inves-
teringsansvarig på Öresund, har grundarna en mer informell relation. Han erbjuder dem råd-
givning kring operativa och strategiska frågor. Av flera orsaker anser Acnes grundare att 
finan-siering i form av riskkapital är fördelaktigare än banklån och kapitaltillskjutning från 
den publika aktiemarknaden. Strax innan Öresunds investering hade Acne genomfört en 
MBO. Vid den tidpunkten var företaget belånat till omkring 70 miljoner kronor. I samband 
med den stora rörelserisk som kännetecknar modeföretag, var det till en nackdel för företaget 
att bära en hög finansiell risk i form av höga banklån. Erhållandet av riskkapital var därför 
positivt för bolaget, då andelen lån kraftigt kom att reduceras. Det andra finansierings-
alternativet, att börsintroduceras, skulle vara för tidskrävande och medföra ett mer omfattande 
informationsutgivande. Därav anser Mikael Schiller att finansiering i form av riskkapital varit 
den mest optimala lösningen för Acne. Ytterligare en fördel som riskkapitalisternas inves-
tering medfört är Acnes erhållna tillgång till Öresunds omfattande nätverk.  
 
Acnes förändrade ägarstruktur  
Mikael Schiller anser att Öresund inträtt som delaktiga ägare, varken passiva eller aktiva på 
ett alltför engagerande och kontrollerande sätt. Trots en förändrad ägarstruktur har Mikael 
Schiller och Jonny Johansson bibehållit kontroll och inflytande i bolaget. Investmentbolaget 
har främst en strategiskt inriktad och rådgivande funktion för Acne och därav har inga 
intressekonflikter eller agentproblem inträffat parterna emellan. Mikael Schiller tror att Öre-
sunds inflytande möjligtvis skulle öka om modeföretaget upplevde en avsevärd organisk 
tillväxt. Han tror dock att Öresund är tillfredsställd med sin nuvarande ägarandel och att de 
varken kan komma att vilja öka eller minska den i framtiden.  

4.2.2 Riskkapitalbolag  
 
Öresund 
 
Investeringsprocessen i Acne  
Erik Törnberg är intervjurespondent i investmentbolaget Öresund, som idag förvaltar 
nio miljarder kronor. Bolaget har en filosofi att diversifiera sina investeringar i ett flertal olika 
branscher. Bolagets kriterium är att dess investeringsobjekt skall utgöras av välorganiserade 
verksamheter, främst noterade. Sällan investerar de i onoterade bolag och av den anledningen 
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utgör det privatägda modeföretaget Acne ett relativt unikt objekt i investmentbolagets 
portfölj. Acne initierade kontakten med Öresund år 2006, vilka i sin tur analyserade bolaget 
genom en DD innan dess investeringsbeslut. Efter en genomgång av företaget ansåg invest-
mentbolaget att Acne hade en välordnad verksamhet, med goda framtida tillväxtmöjligheter. 
Öresund kom att investera 70 miljoner kronor i Acne. Öresund hade inget explicit syfte att 
investera i modebranschen, utan lockades till ett företag som kännetecknade en hög grad 
affärsmannaskap och kreativitet. De trodde att Acne skulle bli en bra investering, eftersom 
företagets drivs att två duktiga entreprenörer. Dessa brinner för sin affärsidé, sina produkter 
samt framtidsplaner och är noggranna med att skapa försäljningsbar och någorlunda klassisk 
design.  
 
Öresunds engagemang och utvecklingsarbete i Acne  
Öresund engagerar sig gärna aktivt i sina investeringsobjekt. De arbetar inte operativt i 
bolagen, utan mer strategiskt på styrelsenivå. Vid inträdande i Acne fanns inget särskilt som 
Öresund ville förbättra eller förändra. Istället inträdde investmentbolaget som ett bollplank för 
grundarnas vidareutveckling av Acne.  Öresunds VD Stefan Dahlbo är numera ordförande i 
Acne och intar därför en aktiv roll i bolagsstyrningen. Investmentbolagets aktivitet i mode-
företaget präglas av delaktighet, vilket inte bör förväxlas med maktövertagande eller kontroll-
behov. Efter Öresunds inträde i modeföretaget har det genomförts ett flertal investeringar, i 
syfte att öka framtida kassaflöden och därmed erhålla en högre tillväxt. Nya butiker har 
öppnats och sortimentet är under pågående utökning, i syfte att nå ett bredare kundsegment.  
 
Risker och utmaningar för Acne  
Erik Törnberg associerar främst två risker med modebranschen. Den första och primära är 
”moderisken”. I den så kallade modepyramiden utgörs toppen av high fashion medan grunden 
består av basvaror. ”Moderisken” ökar med pyramidens höjd. Modet i toppen präglas av en 
hög risk, dock tillverkas dessa varor i väldigt få upplagor, vilket reducerar risken. Istället 
utgörs den högsta risken i pyramiden av modet i mittensegmentet. Acne har en relativt stabil 
risknivå, eftersom dess sortiment och varumärke till en stor del präglas av jeans, vilket är en 
vara som förändras i långsammare vågor. Detta sortiment kompletteras med modevaror av 
högre risk.  
 
Den andra risken han nämner är ”konsumtionsrisken”. Idag präglas i stort sett hela världen av 
högkonjunktur, vilket innebär högre disponibla inkomster och därmed en större konsumtions-
kraft. Avtar konjunkturen som en följd av stigande räntor, fallande bostadspriser och arbets-
löshet, förändrats även konsumtionsmönstret. För närvarande befinner sig Sverige, som är 
Acnes basmarknad, på toppen av en högkonjunktur. Landet präglas av låg arbetslöshet, 
skattesänkningar och ökade realinkomster. På något längre sikt kan det dock finnas en risk för 
lägre konjunktur och konsumtion.  
 
Förändrad ägarstruktur och agentproblem mellan bolagen  
Öresund har inte påträffat några agentproblem sedan investeringen i bolaget. De analyserar 
sina uppköpsobjekt noggrant innan ett förvärv. Erik Törnberg anser att maktkonflikter endast 
förstör bolag och av den anledningen strävar Öresund efter att dela samma visioner och mål 
som förvärvsobjekten. Vad gäller Acne delar båda bolagen en liknande syn på företagets 
framtida utvecklingsmöjligheter.  
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Novax 
 
Investeringsprocessen i Filippa K  
Veronica Nilsson är intervjurespondent för Novax/Filippa K. Hennes roll i riskkapitalbolaget 
innebär bland annat att bistå med kunskap i bolagets investeringsprocesser. Novax kom att 
investera i modeföretaget Filippa K år 2005.  Utöver Filippa K har bolaget investerat i De-
signtorget, WESC samt inredningsföretaget Himla. Riskkapitalbolagets första investering i 
Filippa K genomfördes i juni år 2005, då ägarandelen uppgick till 28 procent. Denna kom att 
utökas till 50,4 procent i juni år 2006. Redan innan Novax investering var Filippa K ett 
välskött bolag, med ett starkt varumärke och en stark ledning. Dessa faktorer kom även att 
avgöra Novax investeringsbeslut. Vid investeringstidpunkten såg Novax en stor potential i 
Filippa K:s starka fokus på att expandera internationellt. Novax hade inget explicit syfte i att 
förbättra vissa områden inom modeföretaget, snarare var avsikten att bistå med kapital, 
kompetens och dess omfattande nätverk.  Ett annat syfte var att inrikta bolaget från ett 
entreprenörsdrivet till ett managementstyrt bolag.  
 
Filippa K:s stil och målgrupp   
Filippa K är idag ett mycket väletablerat modevarumärke och har en åldersmässigt bred 
målgrupp, huvudsakligen bestående av välklädda kvinnor som föredrar ett stilrent och av-
skalat mode. Veronica Nilsson hävdar att Filippa K tillhör stilkategorin ”lower end of high 
end”. Därmed kan varumärket kategoriseras som ett lyxmode i ett lägre prissegment.  
 
Risker och utmaningar för Filippa K  
Enligt Veronica Nilsson utgörs modebranschens största utmaningar och risker av dess 
globaliserande prägel samt en hårdnande konkurrens med fler aktörer och kedjor. Specifikt för 
Filippa K finns en explicit ”moderisk”. Det volatila modet hanteras genom att fortsätta vårda 
Filippa K:s starka varumärke med en tydlig kärnidentitet samt med en förmåga att utvecklas i 
takt med modets föränderlighet. Bolagsspecifika risker hanteras kontinuerligt, där Veronica 
Nilsson identifierar försäljning och duktiga designers som två viktiga beståndsdelar. Bolaget 
har historiskt inte haft några problem med överskottslager eller låga lageromsättnings-
hastigheter, dock påpekar Veronica Nilsson att Filippa K:s drift av egna butiker kräver en 
möjlighet till försäljning i outlet-butiker, i syfte att eliminera risken för överskottslager. I 
dagsläget tillverkas 80 procent av modet i Europa och 20 procent i Asien. Filippa K planerar 
att förlägga en något större del av tillverkningen i Asien, vilket Veronica Nilsson inte 
uppfattar som en riskfylld process. Gömda kostnader i samband med asiatisk tillverkning 
utgör ingen större risk, eftersom majoriteten av produktionen finns kvar i närliggande länder 
till Europa.  
 
Novax engagemang och utvecklingsarbete i Filippa K  
Sedan det förändrade ägar- och ledarskapet i modeföretaget har Filippa K präglats av en god 
tillväxt och lönsamhet. Nya modelinjer, exempelvis en underklädeslinje, har lanserats. Målet 
att expandera internationellt har utvecklats positivt. Veronica Nilsson nämner att i entre-
prenörsdrivna verksamheter utgör ägande, ledning och styrelse en gemensam funktion, vilket 
Novax arbetat med att dela upp i syfte att expandera internationellt, främst till Centraleuropa. 
Enligt Veronica Nilsson har Novax ett aktivt och engagerat ägarskap i Filippa K. Novax har 
arbetat med att utveckla ett bättre styrelsearbete och ledning samt en tydligare organisations-
struktur. Historiskt har entreprenörer initierat Novax investeringar, vilka dels varit i behov av 
kapital, dels professionellt ledarskap. Av den anledningen uppstår inga intressekonflikter 
mellan Novax och dess investeringsobjekt, menar hon.  
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I ovanstående avsnitt har erhållen information utifrån intervjuer med fallföretagens respon-
denter sammanställts och presenterats. Intervjuerna har genomförts i syfte att erhålla en 
komplett insyn i hur respektive modeföretag utvecklats sedan de finansierats av risk-
kapitalbolag.  
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5. Analys av teori mot empiri  
I följande kapitel analyseras den insamlade empirin mot undersökningens teoretiska 
referensram. Analysen presenteras för respektive modeföretag relativt dess riskkapitalbolag. 
Kapitlet avslutas med två sammanfattade tabeller, varav den första skildrar respektive 
modeföretags upplevda risker inom modebranschen. Den andra beskriver modeföretagens 
tillämpade strategier för att hantera riskerna.          
 

5.1 Öresund – Acne   
 
Acnes försäljning av ”mode”   
Enligt Kawamura är mode en immateriell produkt som tillskriver klädesplagg ett symboliskt 
värde för bäraren, vilket även gäller det mode Acne designar. Acne skapar en individualistisk 
design, vilket genomsyrar modeföretagets samtliga produkter. Med hjälp av det kombinerade 
utbudet av jeans, enkla baskläder, skräddade ytterkläder och exklusiva modeaccessoarer samt 
en lockande marknadsföring, har Acne lyckats upparbeta ett framgångsrikt varumärke.   
 
Acnes stil  
Haute couturen, som tidigare dominerade modescenen, har enligt teorin ersatts av tre distinkta 
genrer; lyxmode, industrimode samt street-style, varav Acne anses utgöra en hybrid mellan 
lyxmode och street-style. Det beror på att Acne ur ett internationellt perspektiv uppnått ett 
mycket gott anseende. Hos utvalda distributörer sker försäljning jämte lyxmodemärken som 
Prada och Miu Miu.  
 
Risker och utmaningar för Acne  
Enligt teorin utgör nämnda risker generella sådana för hela modebranschen. Även Mikael 
Schiller anser att fast fashion utgör en konkurrensneutral marknadsrisk. Hos Acne har fast 
fashion haft en indirekt inverkan, då bolaget valt att utökat antalet kollektioner från fyra 
stycken till sex stycken per år. Fast fashion har även inneburit en positiv utmaning, då det 
ständigt inbjuder företaget att prestera bättre än dess branschkonkurrenter. Acnes främsta 
målgrupp består av kulturintresserade och kreativa personer, vilka i stor utsträckning påverkas 
av populärkulturens influenser. Målgruppens efterfrågan och köpbeteende är därmed 
svårprognostiserat, vilket även har ett samband med fast fashion. Tidigare har felaktiga 
förutseenden genererat konsekvenser i flera led. Inkorrekta förutseenden har medfört för stora 
inköp, vilket resulterat i uteblivna försäljningar och lageröverskott därtill.  
 
Acnes strategier  
Acne följer tre distinkta strategier. Bolaget strävar efter att vidareutveckla dess upparbetade 
nisch bestående av en mix av jeansmode och prêt-à-porter, vilket stödjer teorin för att lyckas 
med segmentering och målgruppsidentifiering. Vidare har modebolaget för avsikt att nå en 
dynamisk prisbild med modevaror inom ett brett prisintervall. Även denna strategi kan 
kopplas till teorin för segmentering och målgruppsidentifiering, men även till teorin för val av 
tillverkningsland. Problemet med gömda kostnader hanterar Acne genom dess decentral-
isering av verksamheten utomlands. Därmed kan de skapa starka och långsiktiga relationer till 
samtliga aktörer inom modeprocessen. Den tredje strategin är att bedriva verksamheten 
genom egna kontor och butiker, även internationellt, vilket stödjer teorin för vertikal 
integration.  
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Acnes riskkapitalfinansiering   
Enligt Cassons och Nisars ägarstrukturteorier leder riskkapitalbolags uppköp i entreprenörs-
verksamheter i regel till förändrade ägarstrukturer och styrelsekompositioner. Styrelserna kan 
dessutom komma att bli mer aktiva och framåtdrivande med hjälp av riskkapitalisters inträde 
och engagemang. Detta har i sin tur inträffat i Acne. Genom Öresunds investering i Acne kom 
dess rörelserisk att reduceras avsevärt. Sedan investmentbolagets inträde i modeföretaget har 
flertalet investeringar genomförts, i syfte att öka bolagets tillväxt och framtida kassaflöden. 
Nya butiker har öppnats och fler kollektioner samt produktlinjer är under pågående arbete. 
 
Nuvarande ägarstruktur  
Öresund, med en ägarandel om 20 procent i Acne, utgör varken passiva eller aktiva ägare i 
modeföretaget, de är snarare delaktiga. Detta tyder på att ett förtroende upparbetats parterna 
emellan, och att varken de interna eller externa teoretiska riskerna anses vara stora nog. Båda 
bolagen hävdar att varken teoretiska agentproblem eller intressekonflikter uppkommit. En 
rimlig förklaring till detta kan vara att parterna i förväg strukturerat relationen i en formell och 
en informell del. Vidare initierade Acne kontakten med investmentbolaget, modeföretaget var 
till en början positivt inställda till en förändrad ägarstruktur.   
 
Agentproblem och intressekonflikter mellan Acne och Öresund  
Vid en DD av företag analyseras främst uppköpsobjektets räkenskaper och organisations-
struktur. Enligt Wright och Robbies teorier är det dock betydande för investerare att även 
analysera företagsledningens personliga egenskaper, dess erfarenheter och personkemi. Öre-
sund kom att genomföra en sådan noggrann DD av Acne inför förvärvet. Syftet var att 
identifiera om intressekonflikter eller agentproblem eventuellt skulle komma att uppstå 
mellan bolagen. Investmentbolagets DD indelades i två steg, en analys av modeföretagets 
ledning samt en värdering av företagets historiska tillväxt. Investmentbolaget bedömde mode-
företagets grad av affärsmannaskap, kreativitet och ekonomiska driv. Två andra bedömnings-
kriterier utgjordes av personkemin mellan ledarna och dess personliga egenskaper.  
 

5.2 Novax – Filippa K 
 
Filippa K:s försäljning av ”mode” 
Varumärket Filippa K levererar mode och inte enbart kläder, vilket kan bekräftas med ett 
flertal teorier kring modeologi. Varumärket är ett av Skandinaviens ledande och analyserat ur 
Brenninkmeyers och Pernas modeteorier, har stora samhällsgrupper anammat Filippa K:s 
modeutbud. Filippa K:s filosofi baseras på att erbjuda stilfullt och enkelt mode av en hög 
kvalitet. Dessa värden implementeras i samtliga produkter företaget skapar. Den främsta 
målgruppen präglas av den moderna storstadsmänniskan, som har en personlig integritet samt 
ett intresse och öga för stilren design. Ett flertal segment i västerländska länder, särskilt i 
Sverige, har sedan en tid tillbaka intresserats av stilren design. Varumärket har såtillvida 
kommit att representera ett ”uttryck för tiden”, vilket medför att det erhållit en ledande 
position inom modebranschen. Filippa K:s utbud kan även definieras enligt en av Kawamuras 
teorier. Företaget säljer inte kläder, det säljer mode. Filosofin är att erbjuda produkter med ett 
symboliskt värde för konsumenterna. Produkternas symbolik; stil och enkelhet, skall 
genomsyra hela modeprocessen, från design till tillverkning och försäljning i butik.  
 
Filippa K i den postmoderna tiden 
Filippa K är ett varumärke som representerar den postmoderna människan. Till skillnad från 
människorna som levde under den klassiska respektive den moderna epoken, vilka använde 
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mode som redskap för att uttrycka klasstillhörighet, är det betydande för den postmoderna 
människan att konsumera kulturella produkter, exempelvis modekläder, i syfte att konstruera 
den personliga identiteten. Följaktligen konsumeras inte Filippa K:s produkter i syfte att 
uttrycka klasstillhörighet, det primära syftet kan istället vara att uttrycka en person i harmoni 
med sig själv och sin omgivning, vilken föredrar en tidlös och kvalitetsmässig design.  
 
Filippa K:s stil  
Enligt Novax anses Filippa K tillhöra stilkategorin lyxmode, vid antagandet att mode-
marknaden endast skulle utgöras av de tre teoretiska kategorierna. Varumärket kan inte 
jämföras med lyxmärken som Dior och Gucci, utan definieras som lyxmode i ett lägre 
prissegment. Lyxmodeföretag strävar främst efter att upparbeta starka kundrelationer, vilket 
Filippa K dock gör genom att noga definiera sin målgrupp och marknadsföra varumärket i rätt 
sammanhang. Varumärket annonseras ofta tillsammans med lyxmärken i modemagasin och 
vanligtvis positioneras butikerna i samma shoppingdistrikt som lyxmodebutiker.  
 
Risker och utmaningar – produktionskostnader  
Företaget påträffar inte några större problem med höga produktionskostnader, vilket lyx-
modeföretag gör enligt teorin. Dock skall en större andel av dess tillverkning förflyttas till 
Asien. Detta tyder på att företaget har en outtalad strategi att sänka tillverkningskostnaderna, 
eftersom asiatisk tillverkning är billigare än europeisk. Vid en granskning av företagets 
räkenskaper kan det även urskiljas att företaget drabbats av höga rörelsekostnader.  
 
Risker och utmaningar – fast fashion  
Liksom i teorin påträffar företaget problem med fast fashion, dock drabbas det inte i lika hög 
grad som industrimodeföretagen gör. Företagets kalenderår är indelat i endast två säsonger, 
inte lika många som hos industrimodeföretag. En tolkning är dock att företaget indirekt 
drabbas av fast fashion. Faktum är att företaget säljer mode, ”ett uttryck för tiden”, vilket 
innebär att det måste följa målgruppens utveckling och efterfrågan. Idag inspireras människan 
av populärkultur; TV, Internet, filmer, kändisar, tidningar och resor. Flertalet inspirations-
källor leder i sin tur till de snabba modeändringarna. Likaväl för Filippa K som för H&M är 
det viktigt att ”fånga en trend”, vilken representerar ett uttryck för tiden och målgruppen i 
dagsläget. Enligt Novax hanterar Filippa K fast fashion-utmaningarna genom att kontinuerligt 
upparbeta sitt varumärke. Istället för att erbjuda de senaste trenderna vill företaget erbjuda 
mode som har ett symboliskt värde för målgruppen. 
  
Filippa K:s strategier – lageromsättning och outletbutiker   
Veronica Nilsson hävdar att Filippa K inte haft några problem med lageröverskott eller låga 
lageromsättningshastigheter, dock påpekar hon att företagets outletbutiker medför möjlig-
heten att sälja eventuellt lageröverskott. Filippa K:s lager har de senaste fyra åren haft en 
genomsnittlig omsättningshastighet på 6,5 gånger. De senaste fyra åren har modeföretagets 
varor befunnit sig 56 dagar i lager, omräknat till dagar. Om detta är en lång tid beror på vad 
som är brukligt i branschen och hur företaget utvecklats över tiden. Jämfört med H&M, som 
år 2006 hade en lageromsättningshastighet på 9,5 gånger och där varorna fanns i lager i 
39 dagar, tyder Filippa K:s siffror på en relativt god lageromsättning.    
 
Filippa K:s strategier – tillverkningsländer och gömda kostnader  
En viktig strategi företaget tillämpar är att dess tillverkning huvudsakligen sker i Europa. 
Detta medför en möjlighet att på kortare tid introducera nytt mode på marknaden. Omkring 
20 procent av Filippa K:s modetillverkning finns dock i Asien. Filippa K:s grundfilosofi skall 
genomsyra hela modeprocessen och därmed fokuserar företaget på tillverkning av hög 
kvalitet. Leverantörerna granskas årligen för att bekräfta skötselkodens efterföljande. Dess-
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utom förs kontinuerliga dialoger med tillverkarna, vilket stärker parternas relationer och 
härleder i förbättrade arbetsförhållanden. Filippa K fokuserar på att upparbeta goda relationer 
till sina tillverkare, en strategi som även betonas i teorin. Eftersom majoriteten av till-
verkningen fortfarande finns kvar i Europa, menar Veronica Nilsson att företaget inte drabbas 
av gömda kostnader i en särskilt hög grad.  
 
Filippa K:s riskkapitalfinansiering  
Filippa K:s främsta expansionsplan är dess internationalisering av varumärket. Detta kräver i 
sin tur både tillgång till kapital och kompetens, vilket ett riskkapitalbolag kan erbjuda. År 
2005 kom Novax att investera i Filippa K genom finansieringsformen venture capital. Novax 
såg en stor potential i Filippa K:s starka expanderingsfokus och kom att investera med en 
avsikt att bistå bolaget kapital, kompetens och ett omfattande nätverk. Enligt Novax har 
Filippa K präglats av en god tillväxt och lönsamhet sedan investeringen. Målet att expandera 
internationellt har utvecklats positivt, vilket kan bekräftas med att modeföretaget år 2007 
öppnat sju nya butiker i Europa.  
 
Nuvarande ägarstruktur  
Trots att Novax engagerar sig aktivt i modeföretaget hävdar riskkapitalbolaget att inga 
intressekonflikter uppkommit. Detta i sin tur kan bero på att Filippa Knutsson initierade 
investeringsbeslutet. Därmed övergav hon sin makt, kontroll och beslutanderätt i företaget, i 
syfte att lättare uppnå expansionsplanerna. Novax aktiva roll kan ha inneburit att Filippa K:s 
expansionsmål faktiskt uppfyllts. Enligt teorin kan investerare med rätt bransch- och företags-
specifika kunskaper tillföra ett entreprenörsföretag nya idéer för en positiv utveckling. 
Riskkapitalister har vanligen ett omfattande nätverk och tidigare erfarenhet från investeringar, 
vilket utmärker Novax väl. Enligt Veronica Nilsson har Novax arbetat med att utveckla ett 
bättre styrelsearbete och ledning och en tydligare organisationsstruktur, vilket bekräftar teorin 
om att aktiva investerare generellt medför bättre och aktivare styrelser. Frieds teori om att 
omstrukturerade styrelser blir mer strategi- och utvecklingsinriktade än tidigare, kan bekräftas 
med Novax inflytande i Filippa K.  
 
Agentproblem mellan Filippa K och Novax  
Det finns ett flertal agentproblem som kan inträffa med investeringar i entreprenörsföretag. I 
detta fall kan de teoretiska, interna riskerna anses vara låga. Novax äger över hälften av 
företaget och Jan Carl Adelswärd har tillträtt VD-posten, vilket innebär att riskkapitalbolaget 
inte bör drabbas av asymmetrisk information. De teoretiska, externa riskerna kan anses vara 
högre, exempelvis är det svårt att förutse företagets utveckling på nya marknader samt 
konsumenters respons vid nya produktlanseringar. Med anledning av de högre externa 
riskerna kan Novax kräva mer kontroll i Filippa K, i syfte att implementera rätt värdehöjande 
aktiviteter. Enligt Kaplans teori ökar sannolikheten för denna implementering ju högre ägar-
andel riskkapitalbolaget har, vilket kan stämma.  
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5.3 Sammanfattning av analysen  
I följande avsnitt finns sammanfattande tabeller över hur de teoretiska riskerna och 
utmaningarna inom modebranschen i sin tur drabbar respektive undersökningsobjekt, samt 
vilka strategier modeföretagen tillämpar i syfte att hantera riskerna.     
 
  Tabell 3: Risker och utmaningar som präglar undersökningsobjekten. 
 

Risk Acne Filippa K 
Hög konkurrens Risk; medför bättre 

prestationer 
Utmaning; till följd av fler aktörer 
och kedjor 

Fast fashion Delvis en risk  Risk; företaget syftar att utvecklas i 
takt med modets föränderlighet 

Kort produktlivscykel Delvis en risk Inte en risk 
Hög volatilitet Inte en risk Inte en risk 
Låg förutsägbarhet En risk   Inte en risk  
Målgrupps- och 
segmenteringsproblem 

Inte en risk Inte en risk 

Designproblem Inte en risk  Inte en risk 
Etiska problem En risk  Inte en risk 
Gömda kostnader En risk  Inte en risk; huvudsaklig tillverkning 

i Europa  
Nyckelgestalter En risk; nyckelgestalter är 

företagets viktigaste 
resurser, svåra att 
rekrytera 

En risk; nyckelgestalter är 
företagets viktigaste resurser, 
svåra att rekrytera 

Höga 
produktionskostnader 

En risk Delvis en risk 

Lageröverskott En risk; ett problem i 
samband med 
prognostisering  

Inte en risk; problemet löses med 
outletbutiker 

Moderisk En bolagsspecifik risk  En bolagsspecifik risk 
Konsumtionsrisk En risk; till följd av 

konjunkturen  
Inte en risk  

 
 
  Tabell 4: Undersökningsobjektens strategier. 
 

Risk Acnes strategi  Filippa K:s strategi  
Hög konkurrens Internationell expansion, 

utökade produktlinjer  
Internationell expansion, 
utökade produktlinjer   

Kort produktlivscykel   Utökad säsongsindelning, från 
två till fyra kollektioner per år  

Ingen strategi  

Etiska problem  Ingen strategi  Effektiv intern kontroll av 
skötselkodens efterföljande 

Höga 
produktionskostnader 

Ingen strategi  Förlag del av tillverkning i 
Asien  

Lageröverskott Ingen strategi  Outlet-butiker  
Konsumtionsrisk Dynamisk prissättning  Ingen strategi  
Moderisk Balanserade kollektioner Balanserade kollektioner  
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6. Slutsatser 
I följande kapitel presenteras de slutsatser som härletts, baserade på analyserna av 
undersökningens teoretiska referensram relativt det empiriska materialet. Slutsatserna avser 
att besvara uppsatsens tre frågeställningar och är därmed strukturerade efter dessa.       
 
Vilka risker och utmaningar kännetecknar modeindustrin, såväl bolags- som bransch-
specifika? Vilka aktuella strategier bör implementeras för att hantera dessa? Vilka stra-
tegier tillämpar modeföretagen?  
 
Identifierade risker och utmaningar inom modebranschen  
I realiteten drabbas modeföretag i olika hög grad av de i studien benämnda teoretiska risker 
och utmaningar.  Vanligtvis drabbas modeföretag som verkar inom samma stilkategori av lik-
nande teoretiska risker och utmaningar.  De påträffar även andra risker, vilka inte definierats i 
teorin. Sammanfattningsvis drabbas undersökningsobjekten av de risker och utmaningar som 
definierats i tabell tre på sida 35.   
 
En första slutsats som kan härledas är att högriskfenomenet fast fashion drabbar industri-
modeföretag i en väsentligt högre grad än lyxmodeföretag. Denna risk kan i stor utsträckning 
kopplas till populärkulturens influenser, där konsumenters snabbföränderliga efterfrågan i allt 
större utsträckning influeras av kända personer, TV, film, tidningar, resor och musik. En mer 
frekvent konsumtion av mode kan i sin tur medföra att konsumenter väljer att köpa billigare 
mode, som industrimode. Dock finns indikationer att lyxmodeföretag och företag inom 
liknande stilkategorier, alltmer eller delvis påverkas av fast fashion. Exempelvis har Acne 
kommit att utvidga sina kollektioner från fyra till sex stycken per år. De snabba mode-
förändringarna leder även till att företagen måste rikta dess fokus mot en upparbetning av dess 
varumärken.  
 
En andra slutsats som kan härledas är att etikfrågan idag utgör en hög risk och ett stort 
problem för modeföretag.  Etikproblem råder i Acne, då detta företag inte utför några interna 
kontroller och inspektioner kring arbetsförhållandena i dess tillverkningsfabriker. Därmed 
råder ingen insikt i bolaget om skötselkodens regler efterföljs.  
 
Undersökningen resulterade även i att två nya teoretiska risker identifierades; moderisken och 
konsumtionsrisken. Moderisken; utmaningen att skapa en balanserad kollektion, bestående av 
dels modevaror, dels basvaror, identifierades hos både Filippa K och Acne. Därav kan en 
tredje slutsats härledas; modeföretag bör skapa modevaror, likaväl som basvaror, i syfte att 
diversifiera sortimentet och därmed reducera risken. Den andra risken, konsumtionsrisken, är 
präglar särskilt lyxmodeföretag och företag som säljer produkter och tjänster inom dyrare 
prissegment. Denna påverkas av det aktuella konjunkturläget; när konjunkturen faller ökar 
risken för en konsumtion av billigare produkter. En fjärde slutsats är därav att Acne tillämpar 
en lyckad strategi. Företaget eftersträvar ett dynamiskt prisintervall med ett sortiment präglat 
av dyra och mindre dyra produkter.     
 
Identifierade strategier  
Följaktligen tillämpar företagen ett flertal strategier för att handskas med riskerna, vilka har 
sammanfattats i tabell fyra på sida 35. Inte något av företagen tillämpar någon strategi för att 
reducera lagret, i syfte att uppnå snabbare lageromsättningshastigheter. Däremot tillämpar 
samtliga en strategi att bedriva outletbutiker, med utförsäljning av överskottslager.  
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Acne kontrollerar samtliga företag inom försäljningsledet, i syfte att bedriva en enhetlig 
verksamhet samt erhålla en ökad kontroll och insyn. En femte slutsats är därmed att en 
centraliserad styrning utgör en betydande strategi för att effektivt kunna kontrollera verk-
samheten internationellt. För att uppnå vertikal integration krävs dock att samtliga företag 
inom produktionsledet kontrolleras av modeföretaget.  
 
Båda företagen tillämpar den traditionella inköpscykelsmodellen, vilken startar ett år innan 
säsong. Detta kan ha ett samband med att företagen inte påverkas i en särskilt hög grad av fast 
fashion. De strävar även efter att expandera internationellt och har lyckats väl med dessa 
visioner under en kort tidsperiod. En sjätte slutsats är följaktligen att finansiering från risk-
kapitalbolag kan utgöra ett fundamentalt redskap i syfte att uppnå expansionsframgångar.  
 
En utvidgad stilkategorimodell  
En sjunde slutsats är att den aktuella stilkategorimodellen inte är tillämpbar för en kategori-
sering av svenska modeföretags stilar. Undersökningsobjektens stilar har varit svårkategori-
serade. Inte något av företagen kan anses utgöra renodlade lyxmodeföretag, de har inte upp-
nått ett tillräckligt stort igenkännande hos konsumenter internationellt. Av den anledningen 
har stilkategorimodellen kommit att utvecklas, anpassad efter svenska modeföretag. Den nya 
modellen utgörs av de tre tidigare stilarna samt en ny kategori; imagemode. Imagemode är 
inte ett renodlat lyxmode, dock finns vissa likheter mellan de två kategorierna. En skillnad 
från den andra kategorin, industrimode, är att imagemode inte påverkas i lika hög grad av fast 
fashion-risken. Modeföretag, nischade inom den nya stilkategorin, säljer i ett dyrare pris-
segment än industrimode, dock till lägre priser än lyxmode. I likhet med lyxmode skall varu-
märket representera ett symboliserande värde för konsumenterna, i syfte att skapa och bi-
behålla lojala kundrelationer. Imagemode kan komma att övergå till lyxmode, dock krävs en 
framgångsrik internationell expansion för modets spridning.      
 
Vilka problem inträffar vanligen då modeföretag förvärvas av riskkapitalbolag? Finns 
en risk att intressekonflikter och agentproblem uppstår mellan modeföretagets 
grundare och riskkapitalbolaget? 
 
Förändrade ägarstrukturer  
En riskkapitalinvestering i ett entreprenörsföretag medför vanligen en förändrad ägarstruktur. 
Detta innebär att intressekonflikter och agentproblem kan komma att uppstå. Trots att båda 
undersökningsobjekten präglats av dels aktiva, dels passiva investerare, anses inga intresse-
konflikter ha uppstått mellan bolagen.  
 
Strategier för att reducera risken för intressekonflikter och agentproblem  
Undersökningen av relationerna mellan modeföretagen och riskkapitalbolagen har påvisat att 
det finns en uppsättning individuella faktorer som kan minska risken för att intressekonflikter 
och agentproblem uppstår mellan förvärvande bolag. Dessa faktorer härleder i studiens 
åttonde slutsats och utgörs av branscherfarenhet, aktivt ägarskap, väldefinierade roller samt 
samarbetsinitiativ från modeföretaget.   
 
Branscherfarenhet 
Ett riskkapitalbolags tidigare erfarenhet av konsumentnära varor och tjänster skapar en 
förståelse för modebranschens kännetecken, dess risker och utmaningar samt vilka strategier 
som bör implementeras i syfte att hantera dessa.  Branschkunskap minskar även risken att 
asymmetrisk information uppstår mellan riskkapitalbolag och modeföretag.  
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Aktivt ägarskap 
Aktiva och engagerade delägare är värdeskapande för ett modeföretag, vilket får tillgång till 
riskkapitalisternas strategiska och finansiella kunskaper samt nätverk. Ett aktivt ägarskap 
minskar även risken för uppkomsten av informationsasymmetri. 
 
Väldefinierade roller  
Väldefinierade roller skapar en stabil organisation, såväl investerare som modeföretagets 
grundare blir säkrare i sina respektive roller. Finns en tydlig och uttalad ansvarsfördelning 
minskar risken att någon part beblandar sig i en annan parts ansvars- eller kompetensområde. 
En tydlig organisationsstruktur medför att grundaren helt eller delvis kan delegera det 
operativa och strategiska ansvaret för verksamheten till riskkapitalbolagets representanter. 
Därmed förlorar grundaren en del av kontrollen över verksamheten. Dock kan denne istället 
fokusera på och utveckla sin kärnkompetens; det kreativa skapandet av mode. Den förlorade 
kontrollen bör således inte ge upphov till konflikter. En markerad uppdelning mellan kreativt 
skapande och affärsledning kan således utgöra en fundamental tillväxtstrategi och är även en 
förutsättning vid en framtida börsintroduktion. 
 
Modeföretagets samarbetsinitiativ  
Modeföretagens samarbetsinitieringar indikerar tydligt att modeföretaget är i behov av kapital 
och en ny ledning som kan tillföra innovativa och utvecklande idéer. Således är detta utgångs-
läge fördelaktigt och risken för att intressekonflikter och agentproblem uppstår är liten.  
 
Vilka fördelar kan en riskkapitalfinansiering medföra en entreprenörverksamhet i 
modebranschen? Hur har studiens urval av modeföretag utvecklats sedan de förvärvats 
av riskkapitalbolag?  
  
Efter Öresunds inträde i Acne kom modeföretagets finansiella risk att elimineras, då stora 
företagslån kunde återbetalas. Fler butiker har öppnats och expansionsmöjligheterna har blivit 
större. Detta härleder i en nionde slutsats att riskkapital utgör ett mer fördelaktigt alternativ 
framför banklån, eftersom den finansiella risken därmed kan komma att reduceras. Följakt-
ligen kan finansiering i form av riskkapital vara en god strategi för andra, liknande mode-
företag. Dessutom har företaget utvecklats och expanderats i en accelererande takt på kort tid, 
delvis med hjälp av ny styrelsesammansättning och kapitaltillskott.  
 
Även Novax kapitaltillskott i Filippa K medgav förbättrade möjligheter för modeföretaget att 
expandera internationellt. Dessutom kan Filippa Knutsson numera fokusera mer på det krea-
tiva skapandet i företaget. En tionde slutsats är därmed att riskkapitalfinansiering utgör ett 
fördelaktigt alternativ för modeföretag i form av entreprenörsverksamheter; företagsgrundaren 
erhåller möjligheten att fokusera mer på utvecklingen av företagets kärnverksamhet och 
produkter, samtidigt som riskkapitalisterna arbetar inom verksamhetens finansiella och 
strategiska områden. 
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7. Analys av vald metod    
 
Vetenskaplig ansats  
I teorin framställdes ett flertal risker och utmaningar som företag i modebranschen generellt 
bemöter. Studerat ur en positivistisk ansats genomfördes en undersökning av huruvida de 
enskilda företagen i verkligheten påträffar och berörs av dessa teoretiska risker och 
utmaningar. Företagen studerades ur ett externt perspektiv, genom dokumentundersökningar 
och intervjuer. I undersökningen tillämpades den deduktiva forskningsstrategin. Utifrån 
teoretiska förkunskaper undersöktes modeföretagen, varav teoriverifieringar härleddes. En 
teori kom även att utvecklas genom en ny förklaringsmodell; stilkategorimodellen. Den 
kvalitativa metoden har varit lämplig för att uppnå syftet med undersökningen. Genom 
kvalitativa, förklarande fallstudier har undersökningsobjekten studerats, analyserats och tol-
kats. Båda modeföretagen i studien uppfyllde de tidigare uppställda kriterierna.  
 
Undersökningsmetod   
I syfte att uppnå giltighet (validitet) har datainsamlingsprocessen präglats av ett tydligt 
samband med studiens syften. Samtliga intervjufrågor har konstruerats utifrån uppsatsens 
frågeställningar och studien har i dess slutskede granskats av utomstående i syfte att minimera 
felaktigheter. Utöver ett omfångsrikt vetenskapligt material i form av vetenskapliga artiklar 
har artiklar ur ekonomiska publikationer använts. För att säkerställa uppsatsens tillförlitlighet 
(reliabilitet) har innehållet i den senare källkategorin verifierats av intervjurespondenterna. 
Respondenterna erbjöds möjligheten att granska sammanställningarna av de genomförda 
intervjuerna, vilket samtliga respondenter valde att göra. 
 
Undersökningens trovärdighet   
Något reellt alternativ till intervjuer har inte funnits då denna är överlägsen andra metoder vid 
insamling av kvalitativ data. En av respondenterna hade inte någon möjlighet att genomföra 
en personlig intervju. Istället erbjöd hon sig att utföra en telefon- alternativt mailintervju, 
varav en telefonintervju valdes att genomföras. Detta medförde en större möjlighet att vid 
behov ställa motfrågor och be respondenten utveckla sina svar. Utgångspunkten för arbetet 
har varit att erhålla en innehållsrik bild av riskkapitalinvesteringar inom modebranschen. 
Avsikten var att även intervjua Filippa K:s grundare, Filippa Kihlborg, men på grund av 
grundarens tidsbrist erhölls ingen möjlighet till intervju med henne. Följaktligen har 
representanter för Acne, Öresund och Novax intervjuats. Vid studien av relationen mellan 
Filippa K och Novax har således endast den ena partens perspektiv kunnat tolkas. Av den 
anledningen finns det en informationsobalans i det empiriska materialet. Det kan föreligga en 
risk att riskkapitalbolagen uttalat sig i övervägande positiva ordalag i syfte att försköna 
relationen till modeföretaget. 
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8. Förslag på vidare forskning 
 
Undersökningsobjekten i denna studie kom att finansieras av riskkapitalister år 2005 samt 
2006. Det är en knapp tid för att idag kunna analysera och härleda slutsatser om mode-
företagens utvecklingar sedan investeringstidpunkterna. Av den anledningen är det av intresse 
att studera dessa objekt i framtiden, för att erhålla en mer konkret bild av hur företagens 
räkenskaper, expansionsplaner och organisationsstrukturer faktiskt utvecklats. Det skulle även 
vara intressant att studera hur modebranschens risker, i synnerhet fast fashion, påverkar dessa, 
men även andra modeföretag i framtiden.   
 
Många modeföretag, såväl svenska som internationella, har noterats på börsen. Det skulle 
vara intressant att genom en kvantitativ studie analysera bolagens respektive utvecklingar 
sedan dess första noteringar, i syfte att härleda teori för vilka slags modeföretag som är 
tillämpliga för en börsintroduktion. Ett tredje förslag är att genomföra en hermeneutisk studie 
av ett modeföretag, i syfte att erhålla en djupgående bild av ett enskilt objekt.   
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Bilaga 1: Intervjuguide, riskkapitalbolag  
 
Inledning  
 

• Vill ni berätta vem ni är, lite kort bakgrund om er och riskkapitalbolaget samt vilken 
roll ni har inom riskkapitalbolaget? 

 
 
Modebranschen och modeföretaget 
 

• Vid vilken tidpunkt investerade ni i modeföretaget? Vilken investeringsform 
genomfördes?   

 
• Hur stor ägarandel har ni i modeföretaget? Hur har den förändrats sedan första 

investeringen?  
 

• Av vilken anledning investerade ni i modeföretaget? Vilka värdeskapande möjligheter 
ansåg ni att modeföretaget kännetecknade vid investeringsbeslutet?  

 
• Vilka områden inom modeföretaget syftade ni att utveckla och förbättra vid 

investeringsbeslutet?  
 

• Vilka är de största riskerna och utmaningarna ni kan identifiera inom modebranschen? 
 

• Vilka är de största riskerna och utmaningarna som specifikt kännetecknar 
modeföretaget?  

 
• Vilka är de främsta strategier ni använder för att hantera dessa risker?  

 
• Vad har ni tillfört modeföretaget och hur har det utvecklats sedan investeringen?  

 
• Har ni några planer på att expandera?  

 
• Är modeföretaget vertikalt integrerat med samtliga företag inom tillverkningsledet? 

 
• Hur har modeföretagets lageromsättning förändrats de senaste åren och sedan ni 

investerade i det?  
 

• Har modeföretaget några styrkor respektive svagheter? 
 

• Ser ni några hot respektive möjligheter i modeföretaget? 
 
 
Ägarstruktur och agentteorin  
 

• Är ni aktiva eller passiva ägare i modeföretaget? 
 

• Levererar ni specialiserad och specifik kunskap i era investeringsobjekt?  



 44

• Tar ni hjälp av externa rådgivare?  
 

• Om ni är aktiva ägare, har ni i så fall påträffat några hinder? Har exempelvis 
intressekonflikter uppstått mellan er och modeföretagets grundare vad gäller makt, 
kontroll, beslutanderätt och styrning? 

 
• Har ni påträffat några agentproblem sedan investeringen?  

 
• Hur har styrningen i bolaget förändrats sedan ni blev ägare? Har styrelsen blivit mer 

aktiv, framåtriktad och engagerad?  
 
 
Riskkapital 
 

• Hur investerar ni, är ni branschspecifika eller diversifierar ni era investeringar i olika 
branscher?  
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Bilaga 2: Intervjuguide, modeföretag  
 
Inledning 
 

• Vill ni berätta vem ni är, lite kort bakgrund om er och modeföretaget samt vilken roll 
ni har där? 

 
 
Modebranschen och modeföretaget 
 

• Vilken stilkategori anser ni att modeföretaget hör till?  
 

• Vilka är era främsta och viktigaste marknader?  
 

• Vilken är er främsta och viktigaste målgrupp? 
 

• Vad fokuserar ni mestadels på? 
 

• Vilka är de största riskerna och utmaningarna ni kan identifiera inom modebranschen? 
 

• Vilka är de största riskerna och utmaningarna som specifikt kännetecknar 
modeföretaget?  

 
• Vilka är de främsta strategier ni använder för att hantera dessa risker?  

 
• Anser ni att det finns något idealiskt modeföretag som har implementerat ledande 

strategier för att hantera dagens risker och utmaningar? 
 

• Hur har modebranschen förändrats om ni jämför dagens läge mot för situationen för 
tio-femton sedan? 

 
• Var söker ni inspiration? 

 
• Var tror ni att konsumenter hämtar inspiration? Vilka tror ni att konsumenter vill 

imitera? Hur hanterar ni det?  
 

• Hur grunder ni era prognoser?  
 

• Gör ni omvärldsanalyser? Hur följer ni målgruppens utveckling och behov?  
 

• Vilka anser ni vara de främsta nyckelgestalterna inom modeföretaget?  
 

• Kan ni beskriva er inköpscykel?  
 

• I vilket land/vilka länder sker er modetillverkning? Använder ni en kombination av 
tillverkningsländer?  
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• Hur sker den interna granskningen av om skötselkoden (Business Social Compliance 
Initiative) efterföljs i tillverkningsländerna? 

  
• Hur hanterar ni ”gömda kostnader” som uppkommer i samband med tillverkning i 

låglöneländer?  
 

• Har ni några planer på att expandera?  
 

• Är modeföretaget vertikalt integrerat med samtliga företag inom tillverkningsledet? 
 

• Hur har modeföretagets lageromsättning förändrats de senaste åren och sedan 
riskkapitalbolaget investerade i företaget?  

 
• Har modeföretaget några styrkor respektive svagheter?  

 
• Ser modeföretaget några hot respektive möjligheter?  

 
 
Riskkapital 
 

• Av vilka skäl ansåg ni att en finansieringsform i form av riskkapital var lämpligast 
för? 

 
• Vilka fördelar ser ni med denna finansieringsform framför andra, exempelvis egna 

banklån?  
 

• Vilka nackdelar ser ni med denna finansieringsform?  
 

• Vilka förväntningar på modeföretagets framtida utveckling hade ni vid investeringens 
begynnelse? Har de förverkligats?  

 
• Vad har riskkapitalbolaget tillfört er? Hur har modeföretaget utvecklats sedan 

investeringen? Vilka områden inom företaget har förbättrats?  
 

• Har något problematiskt inträffat sedan investeringen?  
 
 
Ägarstruktur, agentteorin  
 

• Har riskkapitalbolaget inträtt som aktiva eller passiva ägare i modeföretaget? Vad 
anser ni om det?  

 
• Hur har er tidigare roll som ledare i modeföretaget förändrats sedan riskkapitalbolaget 

investerade i företaget? Har några konflikter uppstått vad gäller beslutanderätt, makt, 
kontroll och styrning mellan er och riskkapitalbolaget? 

 
• Tror ni att riskkapitalistens aktiva roll i styrelsen ökar med en ökad ägarandel?  
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Bilaga 3: Jämförande företag – Hennes & Mauritz  
 
Vid förfrågan finns bilaga tre att erhållas.  
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Bilaga 4: Modeologi   
 
Vid förfrågan finns bilaga fyra att erhållas. 


