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Sammandrag: 

Avhandlingens centrala mål är att utöka förståelsen för finska modeföretags tillväxt 

och ekonomiska prestationsförmåga. Detta är väsentligt då modeindustrin i Finland 

hamnat i skymundan, även om andra designbranscher haft ett uppsving.  

Studien förlitar sig på teorier om entreprenörskap och design management. I studien 

används ett nästan heltäckande sampel av den finska modeindustrin. Genom att följa 

Eisenhardts (1989) teori utvecklades en modell av faktorer som begränsar finska 

modeföretags tillväxt och ekonomiska prestationsförmåga. 

Studiens resultat hävdar att finansiella resurser är en central begränsande faktor för 

finska modeföretag och deras framgång. Dock är entreprenörens ekonomikunskap och 

attityd mot företagsverksamhet faktorer som ofta förhindrar eller försvårar företagets 

tillgång till de finansiella resurserna. I omgivningen existerar det flera faktorer som 

påverkar modeföretagens tillväxt och den ekonomiska prestationsförmågan på ett 

negativt sätt. Förutom detta tyder resultaten på att entreprenörerna har en form av 

rädsla för en potentiell investerares makt och hur denna makt kunde utövas av denna 

investerare. Rädslan gällde närmast frågor angående företagets kreativa linje, hur 

företaget skulle styras och ledas, och hur en eventuell finansiär kunde inverka på 

dessa. Den upplevda rädslan hos entreprenören begränsar ytterligare mängden 

finansiella resurser företaget har till sitt förfogande.  

Nyckelord: Entreprenörskap, design management, modeföretag, tillväxt, 

ekonomisk prestationsförmåga 



   

 

INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION ...................................................................................... 1 

1.1. Problemområde ................................................................................................... 1 

1.1.1. Vad är mode? .......................................................................................... 2 

1.1.2. Historisk översikt över finskt mode ........................................................ 3 

1.1.3. Modeindustrin i dag ................................................................................ 4 

1.2. Syfte ..................................................................................................................... 5 

1.3. Avgränsningar ..................................................................................................... 5 

1.4. Definitioner ......................................................................................................... 5 

1.5. Avhandlingens vidare uppläggning ..................................................................... 7 

2 REFERENSRAM ....................................................................................... 8 

2.1. Faktorer som inverkar på småföretags tillväxt och prestation .......................... 8 

2.1.1. Attityd..... .............................................................................................. 10 

2.1.2. Resurser och förmåga ........................................................................... 11 

2.1.2.1. Entreprenörens nätverk ......................................................... 12 

2.1.2.2. Finansiella resurser................................................................ 13 

2.1.3. Omgivning ............................................................................................. 15 

2.1.4. Entreprenöriell orientering ................................................................... 17 

2.1.5. Tillväxt och prestation .......................................................................... 17 

2.2. Design + management = Design management? ............................................... 18 

2.2.1. Centrala mål .......................................................................................... 19 

2.3. Gorbs design management modell ................................................................... 20 

2.3.1. Produktdesign ....................................................................................... 21 

2.3.2. Kommunikationsdesign ........................................................................ 21 

2.3.3. Omgivningsdesign................................................................................. 22 

2.4. Sammandrag av forskningsmodellen ................................................................ 23 

3 METOD ................................................................................................... 25 

3.1. Val av data och forskningsfilosofi ..................................................................... 25 

3.2. Kvalitativ induktiv fallstudie .............................................................................26 

3.3. Val av fall ........................................................................................................... 27 

3.3.1. Sampel strategi ..................................................................................... 28 

3.3.2. Val av respondenter ............................................................................. 30 

3.4. Datainsamlingen ............................................................................................... 31 



   

 

3.5. Intervjuer ........................................................................................................... 32 

3.6. Sekundärdata .................................................................................................... 33 

3.7. Data analys ........................................................................................................ 34 

3.8. Trovärdighet och äkthet .................................................................................... 35 

4 ANALYS .................................................................................................. 38 

4.1. Fallanalys.......................................................................................................... 38 

4.1.1. Grundutgångspunkt ............................................................................. 38 

4.1.2. Mission, vision & tillväxt ....................................................................... 41 

4.1.3. Entreprenöriell orientering ................................................................... 43 

4.1.4. Resurser och förmåga ........................................................................... 45 

4.1.5. Omgivningen ........................................................................................ 49 

4.1.6. Design management ............................................................................. 53 

4.1.7. Tillväxt och prestation .......................................................................... 57 

4.2. Analys: Mot en modell ..................................................................................... 60 

5 RESULTAT OCH DISKUSSION ............................................................. 67 

5.1. Faktorer som begränsar finska modeföretags tillväxt och ekonomiska 
prestationsförmåga ........................................................................................... 67 

5.2. Modellen ........................................................................................................... 68 

5.3. Teoretisk kontribution ...................................................................................... 70 

5.4. Praktiska implikationer ..................................................................................... 73 

6 AVSLUTNING ......................................................................................... 76 

6.1. Sammandrag ..................................................................................................... 76 

6.2. Begränsningar ................................................................................................... 77 

6.3. Förslag om framtida forskning.......................................................................... 78 

KÄLLFÖRTECKNING ................................................................................ 79 

 

BILAGOR 

Intervjuguid ..................................................................................................................... 87 



   

 

TABELLER 

Tabell 1 Deskriptiv data över fallföretagen ................................................................. 30 

Tabell 2 Analysprocessen ............................................................................................. 35 

Tabell 3 Omsättning, antal anställda och antal försäljningsställen ............................. 57 

Tabell 4 Omsättningstillväxt ........................................................................................ 57 

Tabell 5 ROE ................................................................................................................ 59 

Tabell 6 ROA ................................................................................................................ 59 

Tabell 7 Vinstmarginal ................................................................................................ 60 

 

FIGURER 

Figur 1 Avhandlingens vidare uppläggning .................................................................. 7 

Figur 2 Wiklunds modell (1998) ................................................................................... 9 

Figur 3 Designprocessen ............................................................................................. 19 

Figur 4 Design management modellen (Gorb 1990a) ............................................... 20 

Figur 5 Forskningsmodellen ....................................................................................... 23 

Figur 6 Induktiva processen ....................................................................................... 27 

Figur 7 Faktorer som begränsar finska modeföretags tillväxt och ekonomiska 
prestationsförmåga ......................................................................................... 67 

 

 



 

 

1 

1 INTRODUKTION 

”Rumat ne tässä maassa vaatteilla koreilee” 

(Finskt ordspråk, okänd ) 

Under det senaste decenniet har den finska kläd- och textilindustrin haft svårt att klara 

sig på marknaden. (Finatex 2010a; 2010b) Detta är ett intressant fenomen med tanke 

på att Helsingfors nyss blivit valt till World Design Capital 2012, som tävlas om bland 

städer som använder design som ett redskap för att förbättra sitt sociala, kulturella och 

ekonomiska liv (World Design Capital 2011). Dessutom har finsk design alltid haft hög 

status både inom landet och utomlands. Även om finsk design har fått en hög status, 

har området mode hamnat i skymundan. I denna studie är jag intresserad av frågan om 

varför modebranschen i Finland inte utvecklas. 

Även om klädindustrin per se visar sig ha stagnerat eller t.o.m. utvecklats i en negativ 

riktning har Finland inom kläddesign och mode starka enskilda aktörer som lyckats ta 

sig fram, även om trenden varit negativ. Media, som bland annat Helsingin Sanomat 

(1.11.2010), har rapporterat att det finns ett stort internationellt intresse för finskt 

mode, men att intresset inte kan ses i designerns inkomster. Därmed uppstår frågan 

om vad som hindrar eller försvårar finska modeföretags möjligheter att växa på 

marknaden, samt deras möjligheter att prestera väl.  

Mot bakgrund av detta kommer min studie handla om faktorer som förhindrar 

företagens tillväxt och prestation inom modebranschen. Det existerar nämligen brist på 

forskning inom entreprenörskapslitteraturen om faktorer som förhindrar företags 

tillväxt och prestation, specifikt inom designbranscher. Syftet med denna studie är 

därför att identifiera faktorer som gör att modeföretag i Finland har svårt att prestera 

väl och växa på marknaden.  

1.1. Problemområde 

För att kunna fullt förstå och specificera problemorådet måste en historisk reflektion av 

den finska mode- och klädindustrin göras. Då avhandlingens centrala 

forskningsområde är modebranschen och företag inom denna bransch måste också 

termen mode behandlas. Nedan kommer dessa två teman att diskuteras djupare. 
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1.1.1. Vad är mode? 

Termen mode (eng. fashion) kan relateras till vilket som helst objekt eller fenomen, 

som förändras genom tiden och som baserar sig på personliga preferenser (Barnard 

1996). I avhandlingen kommer fokuset dock att vara riktad till modebranschen.  

Mode har visat sig vara svårt att definiera, men känns igen direkt. Mode kan också 

betyda olika för olika människor. (Hauge 2007) Mode har beskrivits som kortlivat, 

svårt att få tag på och något som är i konstant rörelse (Crewe 2001). Alexander 

McQueen (modedesigner) definierade sitt arbete som att förutse den tiden vi lever i nu 

(Shimizu & NHK 2005). Mode har även ansets vara en slags tro som uttrycks i klädsel, 

som inte kan förstås utan att referera till kläder och designers (Hauge 2007). 

Barnard (2002) i sin tur definierar mode som en form av konst och som en estetisk 

uttrycksätt. Enligt Barnard kan mode ses som ett slags estetiskt 

kommunikationselement som har en funktionell fördel. Han gör också en skillnad 

mellan mode och själva produkterna. Barnards definition är relativt nära den av Karl 

Lagerfeld (modedesigner). Enligt Lagerfeld är designers arbete alltid en rationell 

process, då designerns uppgift är att göra något som svävar i luften till ett konkret 

klädesplagg som människor använder. (Shimizu 2005) 

Termen mode kan också handla om mycket annat än kläder. Enigt Hauge handlar 

mode inte endast om själva produktdesignen, utan också om det immateriella 

symboliska värdet som kläderna innehåller. Mode och klädsel kan också anses vara en 

slags icke-verbal form av kommunikation (Barnard 2002). 

Även om mode är i en konstant förändring är bolagen inom mode relativt stabila. 

Därmed bör det poängteras att det existerar en skillnad i att producera mode och själva 

produkten, som i detta fall är kläder. Att producera dessa idéer, det symboliska (som 

kan ses utåt) och det immateriella värdet (som själva användaren upplever och 

värdesätter), och själva klädesplaggen är en essentiell del av klädesdesignerns jobb och 

därmed också en faktor som kan påverka modeföretaget och dess framgång. (Hauge 

2007) 

Efter att termen mode nu har behandlats, bör en noggrann reflektion göras över den 

finska modeindustrin och hur den har utvecklats. De två följande avsnitten kommer att 

handla om den finska modeindustrins historia, och dess tillstånd i dag. 
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1.1.2. Historisk översikt över finskt mode 

1930-1950 tals Finland var angående mode, dess design och produktion relativt 

”instängt”. Dels låg orsaken i andra världskriget, dels i att Finland som ett land inte 

eventuellt hade en kultur som stödde modedesign. 1950-tals mode i Finland handlade 

närmast om ateljésydda kläder, men redan på 1960 talet växte flera intressanta och 

egenartade företag inom modedesign fram, som förde det finska modet till andra 

länder. (Heikkilä-Rastas 2003: 122-127) Marimekko, som grundades redan år 1951, 

introducerade redan i ett tidigt skede en mycket egenartad stil. Som ett resultat av detta 

började även andra finska modeföretag producera en ny slags stil, som snabbt lade 

grunden till det egenartade finska modet. (Heikkilä-Rastas, 2003: 164) På 1960-talet 

levde man i en ekonomisk högkonjunktur. Detta påverkade klädindustrin genom att 

sysselsättningen växte från tusentals till tiotusentals. Sysselsättningstillväxten gynnade 

i sin tur de finska modedesignerna. (Vekkeli 2001: 16-18)  

Den mycket omtalade finska modets guldår började på 1960-talet, speciellt då EFTA-

områden slopade sina tullar. Studeranden som var intresserade av modedesign fanns 

rikligt av, som garanterade en hög kvalitet. (Vekkeli 2001: 18-19) Jag vill understryka 

att redan under denna tid, existerade flera tidsenliga kläddesignföretag som t.ex. Luhta, 

Marrimekko och Finn-Flare, som alla representerade sin tids mode. Finland hade 

billigare arbetskraft än t.ex. Sverige, som gjorde att flera företag flyttade sin produktion 

från t.ex. Sverige till Finland. Denna företeelse attraherade i sin tur nya företagare till 

industrin. Som mest existerade det över 500 klädfabriker i Finland. (Vekkeli 2001) Som 

en helhet var hela 1970-talet mycket framgångsrikt för den finska klädproduktionen. 

(Heikkilä-Rastas 2003: 264-265) 

På 70- och 80-talet fanns det redan rikligt av s.k. ”goda” modehus i Finland, som 

cirkulerades av modedesigners. Under dessa tider började flera av modehusen 

expandera till nya dimensioner. Dimensionerna var bl.a. livsstilkollektioner. 

Affärsmässigt handlade det inte endast om produkten i sig, utan också om försäljning 

av image och brand. Marimekko var en av de första både i Finland och internationellt 

som kan sägas ha engagerat sig i sådan verksamhet. Här måste också påpekas att 

Finlands historia inom sportkläder är mycket tyngande då det pratas om finskt mode. 

De bästa designerna jobbade inom detta område på 70- och 80- talet. Med hjälp av bl.a. 

finska idrottsmän spreds denna form av kläddesign internationellt. Högkonjunkturen 

på 80-talet var en viktig faktor som fungerade som en slags katalysator för det finska 

modet. (Vekkeli 2001: 21) 



 

 

4 

Guldåren fick dock en snabb konjunkturväxling i skiftet av 80- och 90-talet. 

Produktionen i Finland började minska i slutet av 1980-talet, då företagen flyttade sin 

produktion till länder där produktionskostnaderna var lägre. I början av 1990-talet 

hade antalet företag minskat till hälften av antalet under guldåren, och en ekonomisk 

depression var redan i synfältet. (Vekkeli 2001: 22) 

1.1.3. Modeindustrin i dag 

Under de senaste åren har den finska klädindustrin haft en kraftig nedgång både inom 

kategorin för produktionsmängderna som konjunkturutsikterna. (Finatex 2010a) 

Förutom detta har också industrins sysselsättande kraft råkat ut för en svacka, då 

sysselsättningen inom kläd- och textilbranschen är bland dem lägsta i EU. 

Sysselsättningens trend har redan en längre tid varit i en nedgående fas. (Finatex 

2010b) 

Satu Mehtälä, verkställande direktör för Finatex, har medgett att sysselsättningen inom 

kläd- och textilindustrin har minskat. Enligt Mehtälä är det dock inte endast en 

företeelse i Finland, och att samma företeelse kan ses också på andra håll i Europa. 

Mehtälä reflekterar över flera orsaker till förändringen i förhållandena. Dessa är t.ex. 

ökningen i produktionskostnaderna på 1980- och 90 talet, och Kinas starka position 

som ett produktionsland. (Salo 2010) 

Det existerar dock andra intressanta orsaker till den svåra situationen för den finska 

modeindustrin. Mehtälä hävdar att ett allmänt intresse för mode inte existerar i 

Finland.  Detta intresse fattas i hela kedjan som sträcker sig från själva designen, 

tillverkningen, marknadsföringen och mediernas intresse till finansieringen av 

företagen. De potentiella finansiärerna mins nämligen ofta endast konkurserna och 

svårigheterna inom modebranschen i Finland, och är därför inte villiga att investera i 

nya innovativa idéer, till skillnad från t.ex. Sverige och Danmark. I Sverige och 

Danmark har företagen lyckats med att föda starka varumärken, som kommersiellt 

varit mycket framgångsrika.  (Salo 2010)  

Det nyss reflekterade är det grundläggande problemet för avhandlingen. Flera artiklar, 

undersökningar och avhandlingar har forskat i faktorer och omständigheter som 

endera gynnar eller påverkar företag på ett negativt sätt (se t.ex. Wiklund 1998 och 

Lumpkin & Dess 1996). Dessa modeller har dock inte koncentrerat sig specifikt på 

modebranschen eller designbranscher i överlag. Det existerar en oklarhet inom 
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modebranschen om vilka faktorer gynnar respektive begränsar företagens tillväxt och 

ekonomiska prestationsförmåga. Denna avhandling strävar därmed till att svara på 

frågan vad som förhindrar eller försvårar finska modeföretags tillväxt och ekonomisk 

prestationsförmåga.  

1.2. Syfte 

Avhandlingens centrala forskningsfråga är: 

Vilka faktorer begränsar finska modeföretags tillväxt och ekonomiska 

prestationsförmåga? 

Avhandlingens primära syfte är att utöka förståelsen för finska modeföretags tillväxt 

och ekonomiska prestationsförmåga. Detta uppfylls genom att (a) beskriva hur 

nyckelpersoner i finska modeföretag uppfattar begreppen tillväxt och prestation samt 

faktorer som främjar respektive hindrar dessa, och (b) identifiera faktorer som 

begränsar finska modeföretagens tillväxt och ekonomiska prestationsförmåga. Det 

primära syftet kommer också att uppfyllas genom (c) att utveckla en modell som 

ingriper de begränsande faktorerna och (d) diskutera praktiska implikationer av 

modellen för finska modeföretag. För att avhandlingens syfte skulle uppfyllas, valde jag 

att studera hela företaget och inte endast den enskilda designern i företaget. Här måste 

dock påpekas att i alla fallföretag var designern i en mycket central position i företaget.  

1.3. Avgränsningar  

Avhandlingen avgränsas på flera olika sätt. Avhandlingen kommer endast att fokusera 

på den finska modeindustrin, och endast på modeföretag inom denna. Därmed 

kommer avhandlingen inte att ta i beaktande andra former av designföretag, även om 

vissa slutsatser kan vara relevant för dessa. Avhandlingen kommer även att fokusera på 

enskilda finska modeföretag, inte på modebranschen som helhet.  

1.4. Definitioner 

I detta avsnitt definierar jag vissa viktiga termer som uppkommer i avhandlingen. På 

följande sida definieras därmed avhandlingens nyckeltermer. 
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 Mode: Mode definieras som ett fenomen som kan relateras till vilka objekt som 

helst, som förändras genom tiden och baserar sig på personliga preferenser. I 

avhandlingen kommer dock objektet vara klädesplagg och tillhörande 

accessoarer. (skribentens tolkning av Barnard 1996) 

 Entreprenör: En entreprenör är en person som grundat ett företag, äger 

företaget samt driver företaget. (Wickham 2001:6) 

 Modeföretag: I avhandlingen är ett modeföretag ett företag som designar, 

tillvärker och säljer modeprodukter. (Wickham 2001:6) 

 Tillväxt: I denna avhandling har jag valt att definiera tillväxt som ökning i 

omsättning, antal försäljningsställen, antalet anställda samt ökning i värde. 

(Wiklund 1998) 

 Prestation: Företagets prestation definieras som företagets finansiella 

prestationen. Prestationen mäts med lönsamhetsmåtten ROE (avkastning på 

eget kapital), ROA (avkastning på de totala tillgångarna) och vinstmarginal. 

(Davis et al. 2010)  

 Entreprenöriell orientering (EO): Entreprenöriella orienteringen består i 

avhandling av innovation, risktagande och proaktivitet. (Miller 1983) 

 Företagsidentitet: Företagsidentiteten innefattar bolagets värden, 

grundläggande värderingar och attityd mot omgivning. (Poikolainen 1994: 26-

27) 

 Profil: Med profil menas den bild som signaleras från företaget till 

omgivningen. (Poikolainen 1994: 26-27) 

 Design management: Design management definieras i avhandlingen som ett 

verktyg för företaget med hjälp av vilket företaget kan signalera och förstärka 

profilen genom att betona valda delar av företagsidentiteten. (Poikolainen 1994: 

32)  



 

 

7 

1.5. Avhandlingens vidare uppläggning 

Avhandlingen består av sex kapitel (se Figur 1). Efter detta inledande kapitel kommer 

relevant litteratur för studien att reflekteras över (kap. 2). Därefter utgörs metoden för 

studien (kap. 3) varefter själva analysen görs (kap. 4). I kapitel fem framförs resultatet 

av analysen, jämförs till den existerande litteraturen varpå praktiska implikationer av 

resultatet diskuteras. I det sista kapitlet (kap. 6) sammandras studien. Här diskuteras 

även avhandlingens begränsningar och  förslag om fortsatt forskning.  

Figur 1 Avhandlingens vidare uppläggning 

 

1.0 INTRODUKTION

2.0 REFERENSRAM

3.0 METOD
4.0 ANALYS

5.0 RESULTAT & 
DISKUSSION
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2 REFERENSRAM 

I detta kapitel kommer jag att presentera teorier angående entreprenörskap och 

företagets tillväxt och prestation. Entreprenörskapslitteraturen är i en essentiell roll, då 

de flesta modeföretagen i Finland är till storleken små. Eftersom avhandlingen handlar 

om mode och modeföretag är litteratur om design management också nödvändigt att 

reflektera över. Detta anser jag vara viktigt för att företagets identitet och profil kan 

anses spela en stor roll i modebranschen. Utgående från detta är målet att 

sammanställa en referensram för avhandlingen som innefattar de faktorer som enligt 

tidigare forskning kan förväntas påverka modeföretag. Referensramen kommer att 

utgöra basen för avhandlingens empiri.   

2.1. Faktorer som inverkar på småföretags tillväxt och prestation 

Då modeföretagen ofta är små till storleken och ledningen kan vara samma person som 

företagets verkställande direktör (VD) och ägare, är det mycket viktigt att reflektera 

över teori gällande småföretag. Företagets högsta ledning har nämligen visat sig ha en 

essentiell roll i när det gäller hur väl företaget presterar. Flera undersökningar och 

akademiska artiklar har poängterat högsta ledningens roll (Hambrick & Mason 1984) 

och entreprenöriellt beteende (Lumpkin & Dess 1996) vara en avgörande determinant 

för företagets prestation. Ett antal undersökningar har dessutom kunnat visa att om 

högsta ledningen är entreprenöriellt orienterad så ökar företagets prestation. (Bettis & 

Hitt 1995) 

Vissa studier har visat att den högsta ledningen är den primära variabeln för företagets 

framgång eller misslyckande (se t.ex. Daily & Johnson 1997). Detta kan bero på att 

högsta ledningen har tillgång till information och makt att fatta strategiska beslut och 

har därmed den mest inflytelserika positionen i organisationen (Child 1972).  Sexton 

och Upton (1987) stöder detta påstående då de hävdar att ett företags prestation inte 

sker av sig själv. De (strategiska) besluten och den sociala interaktionen inom den 

högsta ledningen fungerar som en katalysator för att ett företag skall prestera väl.  

Det finns dock andra faktorer än de som presenterades ovan som påverkar hur väl 

företaget presterar. Förutom faktorer i högsta ledningen, har undersökningar 

identifierat andra faktorer som gynnar företagets prestation. I över två decennier har 

undersökningar gjorts för att identifiera element som inverkar på relationen mellan 

entreprenöriell orientering (EO) och företagets prestation (se t.ex. Lumpkin & Dess 
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1996; Dess et al. 2003). EO handlar om företagets vilja att konstant utveckla nya 

innovationer, ta risker och bete sig proaktivt (Miller 1983) som har visats vara viktigt 

för företagets framgång.  

Undersökningar har identifierat både externa och interna faktorer, som t.ex. 

lönesystem, organisationsstruktur, omgivning, företagsstrategi mm., som kunde 

inverka på företaget (se t.ex. Lumpkin & Dess 1996; Dess et al. 2003). Wiklund (1998) 

däremot undersökte faktorer som främjar eller begränsar småföretagens tillväxt och 

prestanda. Wiklunds forskning är viktig, då han tar i beaktande olika aspekter ett 

småföretag innefattar. Den är också viktig med tanke på avhandlingens syfte och 

faktumet att modeföretagen i Finland är små. Wiklund utgår från att den 

entreprenöriella orienteringen påverkas av olika faktorer som endera gynnar eller 

förhindrar hur väl företaget presterar. Modellen är konstruerad av flera olika faktorer 

som tillsammans antingen främjar eller begränsar tillväxten och prestationen hos ett 

småföretag (se Figur 2).  

Figur 2 Wiklunds modell (1998) 
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I modellen som Wiklund presenterar, är de centrala faktorerna attityd, resurser och 

förmåga, industri och omgivning.  Wiklund hävdar att faktorerna attityd, resurser och 

förmåga, industri och omgivning inverkar endera positivt eller negativt på den 

entreprenöriella orienteringen (EO) i ett småföretag, som i sin tur leder till företagets 

tillväxt och prestation. Dessa faktorer kommer att behandlas närmare i de 

nedanstående avsnitten. Faktorn industri diskuteras inte i desto större grad, för att 

avhandlingen koncentrerar sig endast på modeindustrin. Dessutom innefattar 

omgivningen till en stor del olika karaktärsdrag från omgivningen. 

2.1.1. Attityd 

För att ett företag skall växa och prestera väl, är det en grundförutsättning att det 

existerar en vilja och motivation i företaget för tillväxt. Det måste existera en 

grundattityd som är positiv när det gäller tillväxt och prestation.  Miner (1990) hävdade 

att attityden och motivationen har en stor inverkan på entreprenörens framgång. Miner 

fokuserade i sin studie på att hitta motivationsmönster som guidar nyckelaktörers 

handlingar i organisationer så att dessa organisationer funktionerar effektivt. Miner 

visade att ett visst slags beteendemönster kan associeras med framgång i 

organisationer. Med andra ord, om entreprenören uppfyller en viss sorts 

beteendemönster kan företaget anses ha en större sannolikhet att uppnå framgång. 

Miners undersökning och resultat byggde på McClellands (1962) prestationsteori. 

Samtidigt måste påpekas att Miners teori i hög grad påminner om Mintzbergs (1984) 

motivationsteori.  

Wiklund (1998) byggde sin studie om företagets tillväxt och prestation delvis på Miners 

teori om beteendemönster. Wiklund utgår ifrån att vissa individer har ett 

beteendemönster som är bättre lämpat för att individen skall klara sig och prestera väl i 

olika situationer som småföretag hämtar med sig. Enligt Wiklund (1998: 55) 

bestämmer sig dessa för att agera på ett särskilt sätt och därför presterar de bättre i 

dessa fall. Enligt Wiklund (1998: 40-48) beror beteendemönstret på entreprenörens 

attityd mot specifika mål, arbetsuppgifter och tillväxt. De som visar mer positiva 

attityder till de ovan nämnda faktorerna antas ha en större möjlighet att nå framgång, 

än de som visar en mer negativ attityd.  

Attityd är en ytterst viktig faktor i denna avhandling, eftersom faktorer som förhindrar 

företagens tillväxt och prestation undersöks. Inom designbranscher kan det hända att 

industriella formgivares, klädesdesigners eller interiördesigners visioner inte 
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överensstämmer med företagets vision (Gorb 1990a). Därför måste man också 

ifrågasätta modeentreprenörens attityd mot t.ex. tillväxt och specifika mål. Specifikt 

gäller detta inom småföretag, där designern ofta är lika med bolagets ledning eller 

ägare. Designern kan ha en ambition att förverkliga sig själv eller skapa det som kan 

kallas ”coolt” (Hauge 2007) i sina produkter. Designerns vision kontribuerar 

nödvändigtvis inte till företagets tillväxt och prestationsförmåga, även om den 

värdesätts på marknaden.  

I undersökningen riktar jag fokuset på modeföretagets attityd mot tillväxt och dess 

konsekvenser. Man bör nämligen ifrågasätta attityden inom företaget mot tillväxt och 

god prestation. Kan hända att modeföretagets primära mål är att bli erkänd i 

hemlandet eller internationellt, och att själva tillväxten är endast ett sekundärt mål 

eller något man inte sätter tyngd på. (Wiklund 1998) För att attityden skall gynna 

tillväxten antar jag i studien att den uppfyller vissa krav eller mönster. I 

undersökningen kommer attityden mot särskilda mål, som t.ex. att producera 

kollektioner som gynnar tillväxten, att mätas. Entreprenörens föredragna 

arbetsuppgifter bör vara i linje med företagets huvudverksamhet och uppgifterna skall 

vara sådana att dessa gynnar tillväxten. Dessutom mäts attityd mot en strävan efter 

tillväxt. (Wiklund 1998) 

2.1.2. Resurser och förmåga  

Resurser refererar till den ”input” som produktionsprocessen kräver. Enligt Wiklund 

(1998) är resurserna den grundläggande insatsen i produktionsprocessen. Förmåga i 

sin tur beskriver kapaciteten av en koordinerad samling av resurser för att utföra vissa 

uppgifter eller aktiviteter (se t.ex. Grant 1991). Det kan dock vara svårt att skilja på 

dessa två fenomen i olika fall.  Kunskapen, som de anställda har kan t.ex. ses som en 

väsentlig resurs för företaget som gynnar företagets konkurrenskraft. Samma kunskap 

kan samtidigt resultera i en förmåga att organisera andra resurser i företaget, och 

därmed också gynna företagets förmåga. 

Den resursbaserade synen på företaget (Wernerfelt 1984, Barney 1991, Grant 1991) 

betonar den stora betydelsen av interna resurser för att uppnå en hållbar 

konkurrensfördel (King & Zeithamel 2001: 75). Enligt Grant (1991) är den centrala 

poängen med resursperspektivet att entreprenören måste välja den bästa möjliga 

strategin för att effektivt kunna utnyttja företagets resurser och förmåga. Barney (1991) 

har en liknande resursbaserad syn på företaget. Enligt Barney är resursfrågan en källa 
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till hållbar konkurrensfördel beroende på om resursen är värdefull (valuable), sällsynt 

(rare), är omöjlig att imitera (inimitable) och huruvida det existerar substitut för den 

(lack of substitutes).  

I sin undersökning beaktar Wiklund (1998) resurserna och förmågan som ett 

gemensamt koncept, närmast på grund av att det hos en enskild entreprenör eller i ett 

småföretag kan vara svårt att skilja på vad som är en resurs och vad förmåga. Wiklund 

undersökte resurser och förmåga som tillhör entreprenören, företaget och 

entreprenörens nätverk. I följande avsnitt ges en översikt över entreprenörens nätverk 

och hur de kan påverka företagets framgång.  

2.1.2.1. Entreprenörens nätverk  

Nätverk har definierats som organiserade system av (personliga) relationer (Powell 

1990: 295) Nätverk har också definierats som en specifik typ av relation som förbinder 

eller förenar en definierad uppsättning personer, objekt eller händelser (Donckels & 

Lambrecht 1994). Enligt Powell (1990) kännetecknas organisationens nätverk av 

ömsesidiga mönster av kommunikation och utbyte. Enligt Powell är den kunskap som 

var och en har och delar med sig essentiell i kommunikation och problemlösning. Med 

andra ord, är komplettering och anpassning hörnstenar i ett framgångsrikt 

produktionsnätverk. Powell understryker också att band av rykte, vänskap, ömsesidigt 

beroende och altruism utgör integrerade delar i relationerna mellan företagen. 

Företagets och entreprenörens nätverk kan vara i en central position för företagets 

framgång. Xianguo et al. (2009) visade bevis för att företagets prestation är positivt 

relaterad till den entreprenöriella orienteringen och nätverkresurserna.  

Inom modebranschen har nätverk också en stor vikt. Nätverk har nämligen visat sig 

spela en ytterst stor roll i företagets framgång. Hauge (2007) hittade att även om en 

kooperation mellan de svenska modeföretagen är sällsynt, har de alla liknande 

institutionella och sociala karaktäristikan som gynnat dessa företag i olika former. 

Flera av de ledande personerna inom branschen har gått i samma läroanstalter, på 

samma mässor och delar på samma inhemska marknader. Hauge visar att de flesta av 

de svenska modeföretagen har en extensiv kunskap om varandra, varandras 

affärsmodeller och hurdana produkter var och en producerar. (Hauge 2007) Då de 

finska modeföretagen undersöks bör man också ta i beaktande företagens nätverk och 

iaktta eventuella fördelar med nätverket.  
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2.1.2.2. Finansiella resurser  

För att starta ett företag krävs oftast någon sorts kapitalinsats. Beroende på typen av 

affärsverksamhet skiljer sig dock behovet av kapital. Inom en smal bransch, som 

modeindustrin i Finland, kan det för en enskild entreprenör vara svårt att hitta 

finansiering för att producera t.ex. en betydande klädkollektion, för att inte tala om att 

starta en egen butik, representera på mässor eller för att göra visningar i Paris eller 

New York.  

Entreprenören kan lita på olika kapitalkällor för att finansiera sin verksamhet. Oftast är 

en av de viktigaste källorna entreprenörens eget kapital, vilket innebär egna 

besparingar, gamla investeringar som likvideras etc. En annan kapitalkälla kan vara s.k. 

informella finansiärer som ibland kallas till de ”3F:n” (från det engelska uttrycket 

”family, friends and fools”). Dock kan dessa källor vara delvis eller mycket begränsade. 

Banker är en annan kapitalkälla, men dessa vill eventuellt inte binda sig till den höga 

risken i entreprenörens verksamhet. Det kan också hända att banker kräver ett så högt 

riskpremium att företaget inte har möjlighet att betala kostnaderna för lånet. Mellan 

dessa två extrempunkter (entreprenörens eget kapital, och banker) existerar tre stora 

kapitalkällor riktade till entreprenören. Dessa källor är (1) riskkapitalbolag (eng. 

”venture capital”) (2) affärsänglar (eng. ”business angels”) och (3) Corporate Venture 

Capital (CVC). (De Clercq et al. 2006)  

Ett riskkapitalbolag är ett företag som förmedlar utomstående eget kapital från en 

professionellt styrd fond till nystartade företag som behöver finansiering. 

Riskkapitalinvesterarna samlar in medel från olika parter (primärt institutionella 

investerare) som fungerar som kommanditärer i fonden. Dessa kommanditärer är inte 

direkt involverade i specifika investeringsbeslut. Riskapitalinvesteraren sköter därmed 

fonden för hans eller hennes kommanditdelägare. (Sahlman 1990; De Clercq et al. 

2006) Klassiska riskkapitalbolag investerar i alla skeden av finansieringen, men vissa 

kan koncentrera endast på några specifika skeden. 

Affärsänglar (BA) är personer som investerar sitt eget kapital i nya affärsidéer. Dessa 

är ofta entreprenörer (som sålt deras bolag och vill investera pengarna) eller 

pensionerade ledande befattningshavare av stora bolag. En affärsängel är, lika som ett 

riskkapitalbolag, intresserad av det egna kapitalets potentiella ökning. Dock är de flesta 

affärsänglar mer intresserade av möjligheten att engagera sig starkt i en ny intressant 

affärsidé.  Då har de möjligheten att använda sig av sina industrikontakter och expertis 
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eller fungera som en utvecklande mentor för en ung entreprenör. (De Clercq et al. 

2006: 93-94) Affärsänglar har därmed en tendens att investera i industrier där de har 

expertis och kunskap om (Harrison & Mason 1996). Typiskt är att en affärsängel äger 

en liten del av bolaget han eller hon investerat i, som i medeltal är mellan 10 och 15 

procent. Affärsänglar tävlar sällan med riskkapitalbolag. Ofta investerar affärsänglar i 

företag som är i en s.k. såddfas, i hopp av att dessa utvecklas och lockar en eller flera 

venture riskkapitalbolag att investera i företaget. En affärsängel söker god avkastning 

på det investerade kapitalet. Den potentiella avkastningen är dock mycket mindre än 

vad en riskkapitalinvesterare skulle kräva, p.g.a. att det investerade kapitalet är så 

mycket mindre. För entreprenörer som vill ha en s.k. informell relation till investeraren 

tillsammans med lätta och enkla krav på rapportering, är en affärsängels investering en 

lämplig form av riskkapital. (De Clercq et al. 2006: 94) Kapitalmarknaden som 

affärsänglar idkar sin verksamhet i kallas ofta till den informella kapitalmarknaden (se 

t.ex. Lahti 2008). Corporate Venture Capital (CVC) är det tredje alternativet till 

riskkapital för en entreprenör.  En CVC är ett dotterbolag som gör 

riskkapitalinvesteringar. En CVC:s primära intresse är att göra investeringar i bolag för 

att säkerställa strategiska fördelar för sitt moderbolag. En CVC strävar m.a.o. efter att 

gynna sitt moderbolag genom att investera i företag som hämtar mervärde till 

moderbolaget.  

För denna avhandling är de mest väsentliga kapitalkällorna riskkapitalbolag och 

affärsänglar. Detta är främst p.g.a. att modeföretagen är små och attraherar därmed i 

huvudsak affärsänglar och riskkapitalinvesterare. (De Clercq et al. 2006) I Finland var 

den totala mängden investerad riskkapital år 2010 396 miljoner euro, varav 24 % var 

s.k. venture investeringar. Venture investeringar innebär investeringar riktade till 

företag som är i ett tidigt skede. Endast tre procent av det totala beloppet (396 M€) 

investerades i företag i såddfasen, och 12 % av beloppet i företag i startfasen. (Suomen 

pääomasijoitusyhdistys ry 2010) Den informella kapitalmarknaden (där affärsänglarna 

är aktiva inom) har hävdats vara mycket liten i Finland, och enligt Lahti (2008) 

finansierar affärsänglar endast en liten del av de investeringsförslag som dessa mottar. 

Enligt Lahti (2008) är problemet inte nödvändigtvis kapitalmängden som krävs för 

själva investeringen, utan främst kvaliteten av investeringen och affärsängelns egna 

preferenser. Med tanke på kapitalmarknadernas natur, är det en avgörande sak att 

entreprenören är kunnig inom sitt område och kan försäkra en potentiell finansiär om 

att företaget är en god investering. Som ett exempel kan nämnas Maula et al. (2006) 

som estimerade att mellan åren 2004 och 2005 ansökte 800 till 900 olika finska 
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företag riskkapitalinvestering. Under denna tid finansierades endast 97 företag av 

finska riskkapitalbolag, som tyder på att för en enskild entreprenör är det ytterst svårt 

att hitta en finansiär, villig att investera i företaget.  

I min studie kommer resurser och förmåga som tillhör entreprenören, företaget och 

företagets nätverk att forskas i. Dessutom kommer de finansiella resurser företaget har 

tilläggas som en faktor. Detta görs närmast på grund av att utan finansiella resurser 

kan det vara mycket svårt för ett enskilt modeföretag att göra fullständiga 

klädkollektioner och modevisningar, för att inte tala om inskaffning av material eller 

betalning av arbetsutrymmen. 

2.1.3. Omgivning  

Omgivningen där företaget existerar i är en relativt stor faktor som påverkar företaget 

och dess framgång. Omgivningen där entreprenören idkar sin affärsverksamhet 

påverkar på olika sätt affärsverksamheten och det är därmed antagligt att även 

tillväxten och den ekonomiska prestationsförmågan i sin tur påverkas. 

Porter (1998; 2011) ansåg omgivningen inverka på företagen i stor grad. Enligt Porter 

beror detta på de olika egenskaperna som en viss omgivning innehar. Enligt honom kan 

dessa egenskaper delas in i fyra huvudgrupper, nämligen faktor omständigheter; 

lokala kunder, efterfråga och marknad; stödande organisationer och industri samt 

företagens strategi, struktur och rivalitet.  

Med faktor omständigheter menas input i olika former, från materiella tillgångar, som 

t.ex. olika former av infrastruktur och naturresurser, till kunskap. Däremot med 

efterfrågan, lokala kunder och marknad anser Porter (1998, 2011) omständigheterna 

på de inhemska marknaderna. Med detta menas en efterfrågan som är krävande och 

antyder om efterfrågan annanstans. Företagsstrategin, -strukturen och – rivaliteten 

innefattar de lokala omständigheterna som styr hur företag är bildade, organiserade 

och styrda, samt naturen av den inhemska rivaliteten. Stödande organisationer och 

industri handlar om närvaron eller frånvaron av lokala leverantörer och annan 

relaterad industri som är internationellt konkurrenskraftig. (Porter 1998: 166, Porter 

2011: 20) Dessa faktorer skapar en omgivning där företag är bildade och lär sig tävla. 

Med andra ord påverkar varje hörn i diamanten, likasom hela diamanten i sig, 

företagets möjligheter att uppnå internationell succé. Därmed är det viktigt för 

avhandlingen att identifiera om dessa faktorer existerar i Finland. 
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Även Wiklund undersökte omgivningen i sin modell. Han använde sig dock inte av 

Porters diamant (1998) utan två olika perspektiv, den objektiva och den subjektiva 

omgivningen. Den objektiva omgivningen baserar sig på kalla faktum som råder inom 

hela industrin och dessa bestämmer hur man skall strategiskt förhålla sig till 

omgivningen (Fombrun & Wally 1989). Den subjektiva omgivningen däremot baserar 

sig på entreprenörens egen uppfattning om omgivningen (Child 1972). Wiklunds metod 

kommer dock inte i desto större grad att diskuteras här då jag förlitar mig närmast på 

Porters (1998) teori i studien.  

En intressant aspekt, som också skall tas hänsyn till här, är företagskluster och hur 

dessa kluster inverkar på företaget och dess framgång. Tallman et al. (2004) hävdade 

bl.a. att företagskluster förser en unik plattform för att ha tillgång till tyst kunskap. 

Denna tysta kunskap existerar i flera olika former som t.ex. delad kunskap, flera 

leverantörer och informella nätverk. I klusternätverk, har klusterföretag en möjlighet 

att inse förändringar bland kunder och leverantörer snabbare än företag som inte 

befinner sig i dessa kluster (Porter 2000). Klusterteorin är väsentlig också då 

modebranschen och företag inom denna undersöks. Det har nämligen hävdats att 

mode, stilar eller trender föds i s.k. mode huvudstäder (Fashion Capital) (Hauge 

2007).  Dessa städer är kluster där det existerar rikligt av designers, kunskap och en 

efterfrågan på mode (Entwistle & Rocamora 2006). Företag som existerar i dessa 

kluster har konstant tillgång till t.ex. information och har ett försprång till andra 

företag utanför dessa städer och därmed också en eventuell konkurrensfördel. Med 

tanke på Finlands geografiska läge kan det därmed vara ett problem som inverkar på de 

finska modeföretagens konkurrenskraft.  

Omgivningens inverkan inom modeindustrin kan ses t.ex. i Belgiens historia, och det 

belgiska modet, där den haft en relativt avgörande roll. Före början av 1980-talet 

existerade inte något som kallades ”belgiskt mode”. Statens femårsplan, som gick ut på 

att stöda landets textilindustri, gjorde det möjligt för belgiska modedesigners att 

komma fram och föda det som i dag kallas till belgiskt mode (kallas även också till 

Antwerpen mode). (Debo & Bruloot 2007) I Finland är situationen med omgivningen 

intressant med tanke på t.ex. kläd- och textilindustrins produktionsmängder jämfört 

andra EU-länder. Som redan tidigare nämndes är dessa bland dem lägsta i EU.  

(Finatex 2010a)  

I min studie kommer jag att använda mig av de olika faktorerna i Porters diamant (se 

ovan) (Porter 1998) och även klusterteorin för att hitta hur omgivningen inverkar på 



 

 

17 

modeföretaget. Klusterteorin är väsentlig närmast med tanke på Finlands geografiska 

läge och eventuella problem som detta resultera i. 

2.1.4. Entreprenöriell orientering  

Brown (1996) definierar entreprenöriell orientering (EO) som företagets vilja att 

engagera sig i entreprenöriell beteende. Lumpikn och Dess (1996) beskriver däremot 

entreprenörskap som ett nytt inträde. Detta inträde kan vara i form av en ny marknad, 

ny produkt eller en ny venture. Hur detta nya inträde är gjort är, enligt Lumpkin och 

Dess, det som EO består av, nämligen den process, praxis och beslutsfattning som leder 

till det nya inträdet.  

I avhandlingen kommer jag dock att använda mig av Millers (1983) definition av EO. 

Nämligen enligt Miller består entreprenöriell orientering av tre olika faktorer. Enligt 

Miller innefattar EO innovation, risktagande och proaktivitet. Med andra ord är 

företaget entreprenöriellt orienterad om den tar måttligt med risker, är innovativt och 

samtidigt proaktivt idka sin affärsverksamhet.   

Jag antar att för ett modeföretag är det ytterst viktigt att vara innovativ, i form av att 

kunna t.ex. förnya sig varje säsong och producera nya intressanta produkter och 

kollektioner. Proaktiviteten inom modeindustrin anser jag också vara väsentlig. 

Modeföretaget måste hitta på nya och innovativa metoder för att hålla sitt varumärke 

intressant och eftertraktat. Företaget antas även vara risktagande, i form av satsningar 

på nya kollektioner samt investeringar i olika affärsmöjligheter och tillställningar (som 

t.ex. modemässor eller modevisningar utomlands). 

2.1.5. Tillväxt och prestation  

Det existerar flera olika indikatorer på tillväxt, men den enklaste torde vara en ökning i 

efterfrågan av företagets produkter. Detta indikerar först ett ökat antal sålda produkter, 

som sedan gör det möjligt för bolaget att rekrytera ny arbetskraft och inskaffa 

maskiner. Enligt Wiklund är det osannolikt att någon tillväxt skulle ske om inte 

försäljningen skulle öka. Undersökningar inom området har använt sig av diverse mått 

på företagstillväxt. Wiklund (1998) använder sig av tre olika mått på tillväxt, nämligen 

försäljningsstillväxt, tillväxt i antal anställda samt värdetillväxt. I min studie kommer 

jag att använda mig av omsättningstillväxt, antal försäljningsställen, antalet anställda 

samt tillväxt i värde. Det kan nämligen hända att även om modeföretagets tillväxt inte 
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kan ses i t.ex. omsättningen kan företaget eller dess produkter ha fått internationell 

kännedom som högaktas på marknaden. Därmed kan företagets värde sägas ha stigit 

utan att det eventuellt kan ses i omsättningen. 

För att få en mer helhetlig syn på företagets framgång använder jag mig av en 

prestationsfaktor. Detta görs närmast för att ta reda på om växande företag också 

finansiellt presterar bra. Då sambandet mellan företagets prestation och EO har mätts i 

diverse artiklar, har forskarna använt sig av olika (finansiella) mått på företagens 

prestation.  De mest använda måtten har varit lönsamhet, försäljningstillväxt, ROI och 

ROE. (Davis et al. 2010) Xianguo et al. (2009) använde sig däremot en metod där de 

jämförde tillväxten av marknadsandel, försäljning, vinst och kundbelåtenhet med 

konkurrenter inom samma bransch. 

Prestation mäts i avhandlingen med hjälp av olika mått på lönsamhet för att ge en så 

helhetlig syn på företagets finansiella prestation som möjligt. Som mått på prestation 

använder jag mig av måtten ROE, ROA och vinstmarginal. ROE (avkastning på eget 

kapital) berättar hur företaget presterar från ägarnas synpunkt, då ROA (avkastning på 

de totala tillgångarna) visar hur bra eller dåligt företaget utnyttjar sina resurser. 

Vinstmarginalen i sin tur berättar hur stor del av försäljningsintäkterna går till 

företaget. (Leppiniemi & Leppiniemi 2008) I avhandlingen kommer jag endast att 

presenteras jämförelsetal av ROA, ROE och vinstmarginal. Med andra ord, kommer 

ingen direkt bokslutsinformation att framföras. 

Wiklund (1998) antar att faktorerna attityder, resurser och förmåga samt omgivning 

påverkar endera positivt eller negativt på den entreprenöriella orienteringen som 

därefter leder till tillväxt och prestation. Dock blir tanken av t.ex. produkten och själva 

företaget, dess identitet och image något i skymundan. Specifikt inom designbranscher, 

där t.ex. själva produkten, dess design och företagets image spelar en stor roll, bör även 

andra teorier tas i beaktande än de som redan framförts. Till följande kommer jag 

följaktligen att reflektera över hur företaget kan styra sina designresurser och den bild 

företaget vill signalera till omgivningen.  Detta görs genom design management.  

2.2. Design + management = Design management?  

Design management (DM) är en relativt ny term som eventuellt inte har en enastående 

motsvarande svensk term. Till en början kan man dock splittra termen för att ge de två 

olika delarna sin definition inom DM kontexten. Design i sig är den funktion som gör 
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en idé till industriellt framställbar. (Poikolainen 1994: 21) Enligt Gorb (1990a) måste 

det existera något som modulerar, kontrollerar och uppmuntrar innovativt och kreativt 

input till själva affärsverksamheten. Detta något är enligt Gorb design.  

Figur 3 Designprocessen 

 

Ordet management eller manage kan däremot definieras på flera olika sätt. I uttrycket 

”Design Management” betyder manage närmast att sköta och förvalta. (Poikolainen 

1994: 22) I följande avsnitt kommer jag att klargöra vad som är huvudpoängen med 

DM, och senare hur DM kan uttryckas och mätas rent konkret.  

2.2.1. Centrala mål  

Bachman et al. (1998) anser att design management är ett handlingssätt som skall 

avspegla företagets mission, vision och mål som har en direkt påverkan på företagets 

framgång. Genom design och dess ledning kan företaget formulera sina målsättningar 

och syfte mer exakt, mer specifikt än vad den kan göra via de traditionella sätten, som 

t.ex. med marknadsföring (Nielsen 1987).  

Design management relateras ofta till den företagsbild företaget vill dess kunder 

associera sig med. Koivulehto och Sotamaa hävdade att design management är den bild 

företaget ger ut, som formas av såväl företagets produkter, tjänster, omgivning och 

kommunikation (Jaskari 2004).  

Design management har också ansetts vara ett viktigt strategiskt ”vapen” för företaget. 

Design, dess ledning och styrning har vuxit fram som en essentiell faktor för företag 

och ledare som vill sälja eller utveckla produkter, skapa en effektiv arbetsomgivning 

eller kommunicera effektivt till kunder, konsumenter aktieägare och andra. (Gorb 

1990a) 

Kreativitet/Idé Design Produkt
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För denna avhandling anses det centrala målet med design management vara ett 

verktyg för företaget med hjälp av vilket företaget kan signalera och förstärka profilen 

den vill signalera till omgivningen. Med andra ord hjälper DM företaget att bygga och 

bilda en klar och förståelig profil genom att betona valda delar av företagsidentiteten. 

(Poikolainen 1994; Jaskari 2004; Gorb 1990a) Gorb (1990a; 1990b) utvecklade en 

modell för design management och hur den konkret kan uttryckas, som i följande 

avsnitt kommer att reflekteras över. 

2.3. Gorbs design management modell 

Då ett företag ser på design, ser den produkten den tillverkar, omgivningen produkten 

tillverkas till och det budskap den förmedlar om företaget (Gorb 1988; 1990a). Enligt 

Gorb (1990a) skall ett företags produkter eller tjänster tillfredställa kunden inom och 

genom dessa tre områden.  Dessa tre områden eller kanaler skall härefter i de 

nedanstående avsnitten granskas närmare.  

Figur 4 Design management modellen (Gorb 1990a) 

 

DM

Produktdesign

Kommunikations-
design

Omgivningsdesign
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2.3.1. Produktdesign  

Enligt Gorb (1988) är produktdesignen den design som görs till de produkter som säljs, 

köps av återförsäljare och som utgör huvudsakliga syftet med verksamheten. Produkten 

är företagets verksamhets konkreta resultat, som är riktad till kunden. Produkten i sig 

är därmed företagets och kundens gränssnitt, där kundens behov och företagets beslut 

(om produkten) möts. Företaget måste känna till dess kunders preferenser och göra 

enligt dem en konkurrenskraftig produkt, och i flesta fall bättre än konkurrentens 

produkt. (Poikolainen 1994: 47)   

Produkten avspeglar ett löfte; Vad? Nämligen vad produkten skall uppfylla för krav, 

vilka preferenser, vilka kundgrupper är produkten riktad till etc. Produktlöftet är en 

central fråga i produktstrategin som bestäms av ledningen. (Poikolainen 1994:68-69) 

Enligt Kotler och Rath (1984) kan en bra produktdesign ha flera fördelar för företaget. 

Produktdesignen kan visuellt särskilja företaget från de andra bolagen inom samma 

bransch, ge personlighet till en ny produkt, stimulera och även avgöra inköp.  En bra 

produktdesign förmedlar också värde till kunden, men samtidigt också informerar och 

underhåller. (Kotler & Rath 1984:17) Produktdesignen, speciellt inom industriella 

designen har dessutom flera gånger erkänts som ”faktorn som ofta ger företaget sin 

konkurrensfördel” (Kotler 2003: 321).  

Inom modebranschen handlar det inte endast om själva designen av produkten. Kläder 

är den fysiska, materiella produkten, då mode (eng. fashion) är en symbolisk, kulturell 

produkt. Speciellt inom mode handlar det inte endast om kläder, utan också om de 

osynliga elementen förkroppsligade i klädesplaggen. (Hauge 2007). Förutom 

produktdesignen, bör företaget också fundera över informationen och budskap den vill 

signallera. Därmed bör också kommunikationsdesignen reflekteras över, som görs i det 

följande avsnittet. 

2.3.2. Kommunikationsdesign 

Kommunikation är den andra kanalen för företagets profilering. Enligt Sametz och 

Maydoney (2004:11) handlar kommunikation om inlärning och informering om något, 

med ett bestämt mål i sikte. Dock understryker de att själva kommunikationen, och 

dess design, handlar inta endast om hur bolagets Internet sidor är designade, eller hur 

företagsidentitet programmen är uppbyggda. Det väsentliga med 

kommunikationsdesign är att signalera värde för kunden. Sametz och Maydoney 
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(2004) poängterar att även om kommunikationsdesignen är viktigt är dess värde direkt 

anknuten till människorna, produkten och servicen i organisationen, och hur denna 

organisation ”lever” sitt varumärke, vision och mission. (Sametz och Maydoney 2004: 

24).  

Genom kommunikation signaleras det centrala meddelandet om företaget eller 

produkten till målgruppen eller grupperna. Till DM hör närmast frågan om hur man 

använder sig av kommunikation, nämligen hurudan bild av företaget man vill att skall 

bildas hos målgruppen. Den interna kommunikationens centrala roll är att bygga en 

identitet samt att förstärka den. Däremot är den externa kommunikationens roll 

profileringen av företaget, d.v.s. klargörande av den eftersträvade företagsbilden man 

vill signalera. (Poikolainen 1994:92-136) Poikolainen specificerar företagsbilden vidare 

och poängterar förutom företagsbilden i sig, men också den verbala aspekten som t.ex. 

språket inom bolaget, hur man berättar och informerar utomstående om diverse saker. 

Företagets namn anses också vara en viktig aspekt i både kommunikationsdesignen och 

företagsidentiteten. 

2.3.3. Omgivningsdesign 

Omgivningsdesign är den tredje och sista kanalen som stöder företagets profilering. 

Med omgivningsdesign menas den miljö där företaget idkar sin verksamhet samt 

produktionslokaler, försäljnings- och reparationsställen mm. Omgivningen skall 

överensstämma och förstärka de två andra elementen av design management. (Gorb 

1988; 1990a) Försäljningspunkten, eller försäljningspunkternas arkitektur, stämning 

och inredning skall signalera samma budskap som produkterna, samt stöda företagets 

värderingar gällande olika frågor som t.ex. miljön. (Andelmin & Casagrande 1994:141-

194)  

Andelmin och Casagrande (1994) poängterar också viktigheten av den interna 

företagsbilden för personalens motivation samt engagemang. Inredningen och 

arkitekturen skall vara i samma linje med företagets mål samt hur dessa mål nås. 

Andelmin och Casagrande poängterar också, lika som Bitner (1992), rollen av den 

externa företagsbilden, d.v.s. hur kunder och återförsäljare ser företaget. För att uppnå 

en viss profil måste vissa åtgärder användas. Dessa är bl.a. lokalens läge, dess stil, 

belysning, färger, material och former, eventuella dofter samt ljud och musik. Dessa 

olika profileringsmetoder skall alla vara i linje med den profil företaget strävar till 

(Andelmin & Casagrande 1994). För modeföretaget är det därmed essentiellt att 
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omgivningen produkterna säljs i skall stå för samma värderingar och stil, och signalera 

den profil företaget vill att omgivningen skall associera sig med.  

Avslutningsvis antar jag i studien att de tre kanalerna, nämligen produkt-, 

kommunikations- och omgivningsdesign, skall tillsammans återge den företagsbild 

företaget vill signalera till omgivningen. Med andra ord skall företagets produkter, 

kommunikation och omgivning vara i linje med den profil som företaget strävar till. 

2.4. Sammandrag av forskningsmodellen 

Nedan (se Figur 5) kan en figur över forskningsmodellen ses. Modellen utgör ramverket 

för själva studien och avhandlingens empiriska del. Utgångspunkten för studien är att 

använda en modifiering av Wiklunds modell (1998) för att hitta faktorer som begränsar 

finska modeföretags tillväxt och ekonomiska prestationsförmåga. På detta vis strävar 

jag att svara på forskningsfrågan och slutligen uppfylla syftet med avhandlingen.  

I modellen antar jag att faktorerna attityder, resurser och förmåga samt omgivning 

inverka på den entreprenöriella orienteringen, som i sin tur leder till tillväxt och 

prestation. Dock tilläggs en essentiell faktor i modellen, nämligen design management, 

som omringar faktorerna (attityd, resurser & förmåga och omgivning) och den 

entreprenöriella orienteringen.  

Figur 5 Forskningsmodellen
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I avhandlingen antar jag design management vara ett verktyg för företaget med hjälp av 

vilket företaget kan signalera och förstärka profilen genom att betona valda delar av 

företagsidentiteten. Design management omringar de olika faktorerna för att jag antar 

att i ett enskilt modeföretag skall det existera en attityd och vilja för att engagera sig i 

design management för att signalera den nyss nämnda profilen. Samma gäller t.ex. 

faktorerna resurser och förmåga och den entreprenöriella orienteringen. Jag antar att i 

ett modeföretag måste det finnas resurser och förmåga för att utöva DM, och att 

företaget idkar design management proaktivt, innovativt och att företaget även tar 

risker i denna process. Även i omgivningen bör det existera olika egenskaper som 

möjliggör och stöder design management processen. Design management mäts genom 

att forska i företagens produkt-, kommunikations- och omgivningsdesign, som skall stå 

i linje med den profil företaget vill uppnå. Modellen kommer att fungera som studiens 

ramverk. I det följande kapitlet kommer metoden för avhandlingens empiri att 

klargöras och specificeras.  
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3 METOD 

Detta kapitel kommer att innefatta motiveringen för valet av metoden och på detta vis 

leda läsaren till analysen och resultaten. Metodkapitlet bör också vara konsistent med 

avhandlingens centrala forskningsfråga och göra processen för insamlingen, typen av 

datamaterialet och själva analysmetoden möjligast klar för läsaren.  

I det följande avsnittet kommer en kort diskussion om typen av data göras. Därefter 

motiveras valet av den induktiva fallstudiemetoden. Senare, i de därpå följande 

avsnitten, beskrivs valet av fallen, datainsamlingen, datamaterial jag valde att använda 

i studien och analysmetoden. Avslutningsvis kommer jag att diskutera studiens 

trovärdighet och äkthet.  

Först är det dock väsentligt at återvända till avhandlingens forskningsfråga och syfte. 

Avhandlingens centrala forskningsfråga är: 

Vilka faktorer begränsar finska modeföretags tillväxt och ekonomiska 

prestationsförmåga? 

Avhandlingens primära syfte är att utöka förståelsen för finska modeföretags tillväxt 

och ekonomiska prestationsförmåga. Detta uppfylls genom att (a) beskriva hur 

nyckelpersoner i finska modeföretag uppfattar begreppen tillväxt och prestation samt 

faktorer som främjar respektive hindrar dessa och (b) identifiera faktorer som 

begränsar finska modeföretags tillväxt och ekonomiska prestationsförmåga. 

Avhandlingen kommer också att uppfylla det primära syftet genom (c) att utveckla en 

modell som ingriper de begränsande faktorerna och (d) diskutera praktiska 

implikationer av modellen för finska modeföretag.  

3.1. Val av data och forskningsfilosofi 

Kvantitativa studier mäter proportioner av befolkning som tänker eller beter sig på ett 

visst sätt. Kvalitativa studier söker däremot svar på frågor som vad, varför och hur, 

istället för hur många eller hur mycket. (Keegan 2009) Fördelen med kvalitativa 

studier är att intervjuaren har en möjlighet att studera olika frågor djupare och mer i 

detalj. (Patton 2002) Silverman argumenterar skillnaderna mellan kvalitativa och 

kvantitativa studier i samma stil som Patton. Enligt Silverman (2006) är kvalitativa 

studiers huvudsakliga styrka i att de kan studera fenomen som inte är tillgängliga på 



 

 

26 

något annat sätt. Kvantitativa studier koncentrerar sig på olika korrelationer mellan 

variabler, men kan inte förklara hur fenomenet är bildat eller vad det utgörs av.  

Då avhandlingens syfte är att utforska ett fenomen och faktorer som är grunden till 

fenomenet, anser jag det existera ett behov av mer ingående information för att uppnå 

inferens. Med ingående information anses kvalitativ data som utforskar fenomenet 

djupare och mer i detalj. Även med tanke på avhandlingens syfte och de olika 

delsyftena ansåg jag kvalitativt data vara mer passande. Däremot för att behandla 

faktorerna tillväxt och prestation, kommer huvudsakligen kvantitativ data i form av 

jämförelsetal att användas. 

Epistemologi handlar om vad som utgör eller bygger antagbar kunskap i ett 

ämnesområde. Epistemologin kan delas upp i två skilda kategorier, nämligen 

Positivismen och Realismen. (Saunders et a. 2007: 104-106, Moldoveanu & Baum 

2002: 734-740) Positivismen handlar om metoder som understryker reliabilitet av 

både insamling som analysering av data (Pfeffer 1993). Positivismen poängterar 

objektiv data eller observationer, och försöker så långt som möjligt minska effekten av 

bias och undersökarens tolkning i processen av att bygga teori. (Moldoveanu & Baum 

2002: 736). Resultatet är en laglik generalisation av kunskap (Saunders et al. 2007: 

103). Realismen däremot bygger på idén om att det som våra känslor och uppfattningar 

anser vara realitet är sanningen. (Saunders et al. 2007: 104) Tanken här är att 

kunskapen byggs från de individuella tankarna och människornas sinnen, inte genom 

att logiskt bygga upp teori och observera verkligheten (Moldoveanu & Baum 2002: 

738). Då denna studies primära syfte är att utöka förståelsen för finska modeföretags 

tillväxt och ekonomiska prestationsförmåga genom att använda kvalitativ data lutar 

forskningsfilosofin i avhandlingen närmast mot realismen än positivismen.  

3.2. Kvalitativ induktiv fallstudie 

Den induktiva fallstudiens centrala uppgift är att presentera och bygga generaliserbar 

teori. Enligt Danemark et al. (2002:82) är logiken i induktion den att en forskare gör 

från ett antal observationer en generaliserbar slutsats som antas vara sant i ett större 

antal fall än det som observerats. Eisenhardt (1988) utvecklar i sin tur en referensram 

för induktiva fallstudier som ämnar bygga teori. Enligt Eisenhardt är en fallstudie en 

forskningsstrategi som fokuserar på att förstå nutida situationen i enstaka fall. Enligt 

henne kan fallstudier bestå av enstaka eller flera olika fall med talrika nivåer av 

analyser.  



 

 

27 

Figur 6 Induktiva processen 

 

Enligt Eisenhardt (1988) kan en fallstudie utföras genom att använda olika slag av data, 

och även kombinera dessa. Dessa olika former av data kan vara t.ex. arkiv, intervjuer 

frågeformulär och observationer. Datamaterialet kan, enligt Eisenhardt, vara både 

kvalitativt (ord, diskussioner), kvantitativt (nummer, tal) eller både och. Eisenheardt 

poängterar att fallstudier kan användas för att nå olika mål. Fallstudier kan nämligen 

vara deskriptiva, att testa teori samt generera teori (Eisenhardt 1988: 535; Saunders et 

al. 2007). Avhandlingen kommer att vara deskriptiv, men också sträva till att generera 

teori. Med deskriptiv studie menas att avhandlingen kommer att beskriva hur 

nyckelpersoner i finska modeföretag uppfattar begreppen tillväxt och prestation samt 

faktorer som främjar respektive hindrar dessa. Studien kommer även att sträva till att 

generera teori då ett av delsyften är att utveckla en modell som ingriper de begränsande 

faktorerna. Förutom dessa har avhandlingen ett analytiskt delsyfte, då jag strävar till 

att identifiera de olika faktorerna, och ett normativt syfte, då jag kommer att diskutera 

praktiska implikationer av modellen för finska modeföretag. På grund av 

avhandlingens natur och utgångspunkterna, anses Eisenhardts (1989) modell passa 

ypperligt för avhandlingen. 

3.3. Val av fall 

 Analysenheten i studien är koncentrerad på modeföretaget inte endast enskilda 

designers. Enligt Patton (2002: 228) är det centrala idén med valet av analysenheten 

att det finns ett klart medvetet beslut om vad man vill ha något att säga om i slutet av 

undersökningen. Med andra ord skall en klar enhet, som man forskar i och uppvisar 

resultat ifrån, existera.  

Data Generalisering Teori
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3.3.1. Sampel strategi 

En sampel strategi handlar om att förtydliga och precisera hur de olika fallen valts. 

Varje strategi per se skall uppfylla ett särskilt ändamål. Eisenhardt (1989) använder sig 

av teoretiskt urval som sampel strategi i sin modell. Enligt Eisenhardt kan fallen väljas 

på basen av en teoretisk kontribution eller för att fylla olika teoretiska kategorier och 

förse samplet med polära typer av fall. Patton (Patton 2002: 239) reflekterar också över 

den teoretiska urvalsstrategin. I avhandlingen kommer jag att använda ett teoretiskt 

urval (Eisenhardt 1989, Patton 2002: 239). Eisenhardt (1989) poängterar att målet 

med strategin är att välja fall som är antagliga att replikera eller bekräfta den 

existerande litteraturen eller utvidga den framväxande teorin.  

För att uppfylla avhandlingens syfte och kraven av den teoretiska urvalsstrategin, valde 

jag finska modeföretag av olika storlekar, både s.k. enmansföretag och organisationer 

med större antal anställda. För att utöka förståelsen för de finska modeföretags tillväxt 

och ekonomiska prestationsförmåga ansåg jag det vara essentiellt att ta i beaktande 

företagens ägarstruktur, storlek, kreativa linje och ålder. Jag ansåg även variationen 

vara viktig närmast på grund av att olika företag, i olika tidskeden och med olika 

kreativa inriktningar kunde tänkas anse vissa faktorer påverka företagets tillväxt och 

prestation på olika sätt. Detta i sin tur kunde påverka resultatet och avgöra om syftet 

med avhandlingen uppnås eller inte. Detta är den främsta orsaken för en strävan att 

maximera diversifieringen av fallen i samplet.  

De ovanliggande kraven resulterade i ett nästan heltäckande sampel av den finska 

modeindustrin.  Samplet innehöll bl.a. ett företag som endast hade hunnit producera 

en kollektion, och ett annat företag som hade presenterat sin första kollektion redan år 

1998 och som för tillfället ordnade visningar i New York. Dessutom ville jag ta i 

beaktande företagets stil t.ex. i kollektionerna, för att hitta en stor variation bland 

fallen. Företagens ägarstruktur och finansiering togs också i beaktande. Ett av 

fallföretagen var finansierad av en extern finansiär, då de andra fallföretagen var helt 

eller till största delen självfinansierade. Den underliggande principen och målet i valet 

av fallen var att nå informationsrika fall (Patton 2002:242) värda att göra djupa 

analyser av. 
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I kvalitativ forskning existerar det inte specificerade regler för sampel storleken. 

Sampel storleken beror på vad man vill veta, meningen med undersökningen och vad 

som står på spel, vad som är nyttigt, vad som är trovärdigt etc. (Patton 2002: 244) 

Validiteten, meningsfullheten och insikterna som den kvalitativa studien genererar har 

mer att göra med informationsrikheten av de valda fallen och forskarens skicklighet än 

med sampel storleken.  

Jag valde sex fallföretag som tillsammans utgjorde ett nästan heltäckande sampel av 

den finska modeindustrin.  Dessa företag skiljer sig i stor grad med tanke på bl.a. 

storlek, omsättning, ägarstruktur och kreativa inriktning. Dessa skillnader gjorde dem 

intressanta och informationsrika på var sitt sätt. Fallföretagen i studien är listade 

nedan. I tabellen på nästa sida kan grundinformation om företagen jag valt till själva 

undersökningen ses.  

 Alfa hade grundats år 2001 av fyra extremidrottare. Även om företaget hade 
grundats redan 2001, hade företagets först år 2007 gjort en anmärkningsvärd 
omsättning. Företaget tillverkade produkter av aningen bättre kvalité och 
design än vad målgruppen ofta var vana med. 

 Beta var den yngsta av fallen, och bestod av en designer och en grafiker. 
Företaget hade nyss avslutat sitt första räkenskapsår. Företaget hade som mål 
att designa och producera en fullständig garderob för damer. 

 Gamma hade lyckats med att bryta sig fram internationellt. Företaget hade 
visat sin första kollektion redan 1998 och hade klart det största maskineriet 
bakom sig. 

 Delta hade grundats 2006 och bestod endast av en designer. Företaget var 
registrerat som en enskild näringsidkare.  

 Epsilon tillverkade ”contemporary streetwear”, och hade grundats redan 
1994. 

 Theta hade gjort en intressant karriär med företagets skor och accessoarer. 
Företaget hade grundats år 2006.  
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Tabell 1 Deskriptiv data över fallföretagen 

Företag Omsättning 
Antal 

anställda 
Försäljningsställen 

Alfa 250 000 
3.5 250 

Beta 236000 
2 8 

Gamma 591 000 
7 80 

Delta - 
1 40 

Epsilon 764 000 
3 100 

Theta 309 000 
4 35 

 

Olikheterna bland fallen handlade närmast om den kreativa linjen företaget hade, hur 

stora och hur många kollektioner producerades årligen. Företagens strategier, med 

tanke på t.ex. marknadsföring, bör också tas i beaktande då olikheter diskuteras. Dock 

var frågan om företagets strategi ofta svår för respondenten att ge djupa svar på. För att 

få ett så heltäckande sampel som möjligt av den finska modeindustrin, var det 

essentiellt också att innefatta företag med varierande ålder. Detta i sin tur kunde 

inverka på de olika faktorerna som respondenten reflekterade över.  

Efter att fallföretagen hade valts, var det väsentligt att göra klart vem i företagen skulle 

vara de mest lämpliga respondenterna i dessa företag. Val av respondenter diskuteras i 

det följande avsnittet. 

3.3.2. Val av respondenter 

Det som Eisenhardt (1989) poängterade med val av fall, nämligen att de skall väljas på 

basen av en teoretisk kontribution eller för att fylla teoretiska kategorier och förse 

samplet med polära typer av fall, måste gälla för respondenterna också. Den primära 

utgångspunkten för avhandlingen var att få fram både den kreativa och den 

ekonomiska sidan av företaget genom intervjuerna.  

För att varje respondent skulle ha en möjlighet att göra en kontribution i någon form, 

ansåg jag det grundläggande målet vara att intervjua företagets VD och huvuddesigner. 

I flera fall orsakade företagets storlek dock begränsningar för valet av respondenter. 

Ofta var det nämligen så att huvuddesignern var samtidigt ägare och VD för företaget. I 
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fallet med Alfa intervjuades både huvuddesignern och försäljnings- och 

marknadsföringschefen. Från Beta valdes huvuddesignern till respondent, som 

samtidigt var företagets VD och ägare. Från Gamma valdes (på grund av 

huvuddesignerns vistelse utomlands) ”producenten” (som respondenten själv kallade 

sin position till) som ansvarade till största delen om företagets marknadsföring och 

försäljning. Respondenten i Gamma var också ägare för företaget. I Delta intervjuades 

huvuddesignern som ägde företaget. Från Epsilon valde jag som respondent 

huvuddesignern som ägde ca en tredjedel av företaget, medan från Theta valde jag 

huvuddesignern, som samtidigt också var företagets VD och ägare. 

3.4. Datainsamlingen 

Datainsamlingsprocessen började på sommaren 2010. Då kontaktades de första 

potentiella företagen som ansågs passa in i avhandlingens syfte och sampel. Under 

sommaren och hösten 2010 kontaktade jag flera finska modeföretag för att kartlägga 

viljan att vara med i undersökningen. Den initiala kontakten till företaget gjordes 

genom individuella samtal och e-post, senare hölls kontakten med e-post eller 

telefonsamtal närmast angående tidpunkten för intervjun. 

På våren 2011, inleddes intervjuerna. Grundtanken var att varje intervjutillfälle skulle 

hållas i en så neutral omgivning som möjligt, men att respondenten eller 

respondenterna samtidigt skulle känna sig bekväma. Huvudtanken var att varje 

intervju skulle hållas på företagets kontor. På grund av respondenternas tidsbrist var 

jag dock tvungen att i vissa fall (Delta, Epsilon och Theta) möta respondenten på ett 

kafé eller restaurang, för att göra intervjun över morgonmål eller lunch.  

I fallet med Delta hade huvuddesignern glömt intervjun, som resulterade i att intervjun 

gjordes på ett närbeläget kafé, istället för företagets kontor. Däremot gjordes intervjun 

med respondenten från Epsilon i ett café som designern själv kallade till sitt ”andra 

kontor”. I fallet med Theta gjordes intervjun över lunch närmast på grund av 

huvuddesignerns tidsbrist. Dock gick inte hela datainsamlingen helt smärtfritt. I ett 

fall, där det redan i november 2010 hade kommits överrens om att intervjun skulle 

hållas i slutet av januari 2011, måste intervjun inställas helt. Respondenterna flyttade 

intervjun flera gånger på grund av (enligt dem) tidsbrist, och efter ett antal e-post 

svarade ingen längre på mina kontaktförsök. Till sist (efter flera e-poster och 

telefonsamtal) ansåg jag situationen vara omöjlig och skippade fallet.   
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3.5. Intervjuer 

Saunders et al. (2007) kategoriserar intervjuer till tre olika grupper. Nämligen, enligt 

dem kan en intervju vara standardiserad, semistandardiserad eller ostandardiserad. En 

standardiserad intervju handlar om en intervju som har en identisk frågeformulering 

och ordningsföljd. Med andra ord, är frågorna och ordningen på dessa lika, oberoende 

vem man ställer dem åt. (Saunders et al. 2007:312) Däremot är en ostandardiserad 

intervju informell. Dessa intervjuer kunde bl.a. användas i situationer där man vill 

generellt forska en intressant företeelse eller intresseområde.  

I semistandardiserade intervjuer har skribenten ofta en lista på olika teman och frågor 

som skall forskas i, som kan variera från fall till fall. Frågeställningen, själva frågorna 

och ordningen kan variera från fall till fall, beroende på vem man intervjuar. Med andra 

ord, ger en semistandardiserad intervju mer friheter till både forskaren och 

respondenten. Även Patton (2002: 347) hävdar att denna val av intervjumetod tillåter 

en större flexibilitet och individualisering. Metoden ger en möjlighet för att samla mer 

information än om man skulle endast hålla sig till ett antal av frågor och systematiskt 

följa dessa.  

I avhandlingen använder jag mig av semistandardiserade intervjuer. Detta val var 

relativt självklart, främst med tanke på avhandlingens centrala syfte och delsyften. 

Semistandardiserade intervjuer ger mer frihet för både skribenten och respondenten. 

Dessa intervjuer kan leda till intressanta aspekter och diskussioner som kunde förbigås 

om jag gjort t.ex. en standardiserad intervju.   

Jag använde mig av en intervjuguid, som enligt Patton (2002:347) ger möjlighet till 

flexibilitet, håller intervjuaren koncentrerad och ger en struktur för själva intervjun. 

Samtidigt ger denna metod, enligt Patton, respondenten möjligheten att reflektera över 

individuella tankar, perspektiv och erfarenheter. Genom att använda en intervjuguide 

existerar det med andra ord en möjlighet att hitta nya synpunkter eller faktorer, som 

inte förutsågs då frågorna och intervjuguiden planerades.  

Intervjuguiden baserar sig på referensramen i de tidigare kapitlen. Intervjuguiden 

konstruerades av tre olika grupper av teman. För att skapa en god atmosfär bestämde 

jag mig för att börja med frågor gällande företagets historia, respondenternas bakgrund 

och hur de var anknutna till företaget i fråga. Dessa frågor resulterade, förutom att i en 

god atmosfär, oftast i informationsrika historier om företagets historia och hur allting 

hade fått sin början. Därefter ställde jag frågor om de olika inverkande faktorerna från 
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referensramen. Dock måste jag ofta fråga samma sak från olika vinklar, för att komma 

djupare in på de olika ämnena. För att t.ex. analysera modeföretagens strävan efter 

tillväxt ansåg jag det vara nyttigt och även nödvändigt att först utveckla en bild om vad 

dessa företag har för mission och vision (M & V). I de flesta fallen ledde det också till en 

naturlig utgångspunkt för själva diskussionen om tillväxt och god prestation. Frågan 

om företagets mission och vision förvandlades dock ofta till ett mycket intressant ämne 

om entreprenörens syn på företaget och företagets verksamhet. Till sist ställdes frågor 

om företagets design management. Mot slut lämnade jag tid till allmän diskussion, som 

ofta resulterade i mycket informationsrika diskussioner mellan respondenten och mig. 

Intervjuerna räckte i medeltal en timme. I vissa fall räckte intervjun dock långt över en 

timme. Varje intervju bandades och transkriberades i efterhand. 

3.6. Sekundärdata 

Förutom Intervjuer användes också sekundärdata av olika slag för att förstärka 

intervjuerna. Jag bestämde mig för att använda kvantitativt data för att mäta 

företagens prestation och tillväxt. Datamaterialet togs via Patent- och registerstyrelsen 

(PRH) i form av bokslut och bolagsordning för varje företag. Dock uppstod det problem 

vid två av fallen. Delta hade bolagsformen ensam näringsidkare, som gjorde att jag inte 

fick tag på boksluten via Patent- och registerstyrelsen. Ett liknande problem uppkom 

med Gamma, som ägde företaget som tillverkade själva varumärket. Företaget i fråga 

var ett kommanditbolag som gjorde att jag inte hade möjligheten att komma åt 

boksluten via PRH. Därmed tog jag endast hänsyn till Gamma och dess 

bokslutsinformation. För att säkerställa företagens anonymitet bestämde jag mig dock 

att inte presentera någon slag direkt bokslutsdata. Datamaterialet som presenteras är 

jämförelsetal av de olika parametrarna jag valt för att uppvisa företagens tillväxt och 

prestation. 

Förutom kvantitativa datamaterialet användes också en dagbok som sekundärdata vid 

varje tillfälle (Bryman & Bell 2005). Även Eisenhardt poängterar viktigheten av vad 

hon kallar ”field notes” för att uppnå överlappning (Eisenhardt 1989: 538). Dagboken 

användes som en loggbok över handlingar och reflektioner över saker som inte 

eventuellt kommer fram i respondentens tal. Dagboken användes till att anteckna olika 

intressanta händelser under intervjun, eller om jag insåg något viktigt i det 

respondenten reflekterat över. 
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3.7. Data analys 

Eisenhardt (1989:540) definierar i sin modell olika metoder för dataanalysen. Enligt 

Eisenhardt skall forskaren i varje enskilt fall först fördjupa sig extremt mycket i data 

materialet. Hon anser det vara ytterst viktigt, för att denna process tillåter de unika 

enskilda mönstren av varje enstaka fall att först komma fram, förrän forskaren börjar 

generalisera mönstren mellan de olika fallen.  

Efter denna ingående analys av varje enstaka fall, kan en sökning efter olika mönster 

mellan de olika fallen påbörjas. Eisenhardt föreslår tre olika metoder för att identifiera 

dessa mönster. En metod är att välja olika kategorier eller dimensioner och därefter 

söka olika samband eller skillnader mellan fallen och dimensionerna. Dessa 

dimensioner kan föreslås av existerande litteratur eller forskningsfrågan. (Eisenhardt 

1989: 540) En annan strategi vore att bilda olika par av fallen, och därefter lista 

skillnaderna och likheterna mellan varje par. Den tredje strategin är att dela på 

datamaterialet beroende på källan till datamaterialet. (Eisenhardt 1989: 540-541) 

För att svara på undersökningsfrågan och uppfylla avhandlingens syfte ansåg jag den 

första strategin passa bäst (se analysprocessen i Tabell 2) . Strategin var den bästa, med 

tanke på att det redan från den existerande litteraturen (se kap. 2) var möjligt att 

konstruera olika faktorer och som underlättade sorteringen av datamaterialet. Efter att 

alla intervjuer hade gjorts, avlyssnades banden flera gånger på nytt. De olika faktorerna 

behandlades i intervjuerna i samma ordning som gjorde att det i efterhand var relativt 

enkelt att identifiera olika inverkande faktorer. Som exempel kan nämnas attityd. 

Tidigare (se kap. 2.1.1) hävdade jag att för att ett företag skall sträva efter tillväxt, måste 

det existera en positiv attityd mot själva tillväxten. För att utforska attityden, började 

jag med frågor om företagets mål, mission och vision, för att sedan gå vidare till frågor 

om företagets tillväxt och attityd mot den. Efter att intervjuerna hade gjorts och 

transkriberats, märkte jag att t.ex. mission och vision blev skilda dimensioner. Dessa 

dimensioner var tecken av entreprenörens syn på företaget och attityd mot 

företagsverksamheten. Samma företeelse hände även då andra dimensioner 

diskuterades. Som exempel kan nämnas omgivningen, som visade sig inneha flera olika 

faktorer som ansågs inverka på företaget och dess framgång. Efter att all faktorer hade 

identifierats, började jag söka efter olika mönster bland fallen. Jag identifierade olika 

faktorerna som hängde ihop med varandra. Dessa faktorer bildade småningom olika 

grupper som inverkade på varandra, och i slutskedet på företagets tillväxt och 

ekonomiska prestationsförmåga. 
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Tabell 2 Analysprocessen  

Steg Beskrivning 

1. Fallanalys Analys av varje enstaka fall 

2. Identifiering Identifiering av olika mönster i de enstaka fallen 

3. Sambandsanalys Identifiering av mönster mellan de olika fallen 

4. Iteration  Jämförelse med existerande litteratur 

 

Från analysen, och efter att olika mönster mellan fallen hade identifierats, kunde en 

modell konstrueras. Med andra ord, hade en modell över de begränsande faktorerna 

vuxit fram. Som det sista skedet i Eisenhardts analysprocess, jämförde jag resultaten 

med existerande litteratur. (Eisenhardt 1989) 

3.8. Trovärdighet och äkthet  

För att bedöma kvaliteten i en kvalitativ forskning föreslår Lincoln & Guba (1985) och 

Guba & Lincoln (1994) två grundläggande kriterier som kan användas. (Lincoln & Guba 

1985, Guba & Lincoln 1994 i Bryman & Bell 2007: 414-416) Dessa kriterier är 

trovärdighet (”trustworthiness”) och äkthet (”authenticity”). För att bedöma kvaliteten 

av forskningen bör därmed en diskussion över dessa kriterier göras. 

Trovärdigheten bygger på tanken om att det eventuellt inte existerar en enda rätt 

sanning som forskaren kan komma fram till genom sin tolkning av den sociala 

verkligheten. Den mest trovärdiga tolkningen kan hittas genom att använda sig av fyra 

stödande delkriterier. Dessa delkriterier är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet 

och möjlighet att styrka och bekräfta. (Bryman & Bell: 2007) 

Under intervjutillfällen, ofta efter att respondenten gett ett långt eller invecklat svar, 

frågades respondenten om tolkningen av situationen eller omständigheten var korrekt. 

Då gav jag respondenten möjligheten att bekräfta eller utveckla tolkningen vidare, som 

ofta resulterade i en desto djupare insikt av situationen. Överförbarheten förstärktes 

genom att jag ofta använde mig av följdfrågor för att respondenten skulle ge en mer 

fyllig beskrivning av situationen eller faktorn i fråga. Även om objektivitet var en huvud 

princip i utförandet och slutsatserna från undersökning existerar det olika aspekter 

som kunde ha orsakat någon form av bias. En viktig aspekt, som redan reflekterades 
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över, är stället där intervjun gjordes på. Om stället av någon orsak är obekväm för 

respondenten eller distrahera honom eller henne, kan det inverka negativt på 

kvaliteten på svaret respondenten ger. (Saunders et al. 2007: 321) En annan faktor som 

kunde ha orsakat bias var respondentens tidtabell. I fallet med Gamma var det klart att 

respondenten kände sig stressad och hade klart en mycket snäv tidsram för intervjun, 

som eventuellt kunde ha påverkat svarens fyllighet och utförlighet. Min personliga 

bakgrund och kännedom av området i fråga kan också ha inverkat på objektiviteten. 

Nämligen, jag har jobbat en längre tid inom mode och hade viss kunskap om mode och 

de finska modeföretagens situation före själva avhandlingen påbörjades. Jag kände till 

vissa enstaka personer från fallföretagen, men hade ingen desto närmare vänskap med 

själva respondenterna. Dock var det en grundprincip och en central utgångspunkt att 

eventuella personliga värderingar eller teoretiska inriktningen inte skulle påverka 

utförandet eller slutsatserna som gjordes från studiens resultat. 

Äkthetskriteriet, enligt Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) handlar om 

att man strävar efter en förändring av den undersökta situationen. Äkthetskriteriet är 

med andra ord ett kriterium för studien att hjälpa respondenten förstå situationen och 

hjälpa denna hitt en lösning till situationen i fråga. (Lincoln & Guba 1985, Guba & 

Lincoln 1994 i Bryman & Bell 2007: 414-415) Äkthetskriteriets delkriterier kan 

jämföras med aktionsforskning (Eden & Huxham 2006).  

I varje fall var det klart att det centrala målet var att ge en så rättvis bild av de 

undersöktas åsikter och uppfattningar som möjligt till läsaren. Därför användes 

semistandardiserade intervjuer som bandades för att kunna återvända till 

intervjutillfället. Därmed kunde jag reflektera över exakta citat av respondenterna, som 

senare skulle utgöra basen för analysen. I vissa fall, hjälpte frågorna, och 

diskussionerna därefter, undersökningens deltagare att förstå bättre den situation 

deras företag var i. Detta i sin tur kontribuerade till den ontologiska autenticiteten.  

Ofta i de olika fallen, existerade det en bred kunskap om de olika alternativen i en viss 

situation. Främst reflekterade respondenterna orsaker till att ett visst alternativt hade 

valts eller ett beslut gjorts, och varför de inte kände sig bekväma med att ändra på detta 

beslut. Samma gäller för den taktiska autenticiteten, nämligen i de flesta fallen visste 

respondenten eller respondenterna vad som krävdes för en förändring eller förbättring 

av en viss situation. Flera orsaker till att problemet ifråga fortfarande existerade 

reflekterades dock också ofta över. 
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Triangulering höjer kvalitet av en undersökning genom att kombinera metoder. 

Triangulering innefattar användningen av flera olika metoder eller typer av data. 

(Patton 2002: 247) Grundtanken i triangulering är att alla metoder är bristfälliga och 

ofullständiga. Genom att använda flera bristfälliga metoder minskar risken för 

feltolkning och därmed ökas undersökningens tillförlitlighet. (Bryman & Bell 2007) 

Trianguleringen i avhandlingen kommer att handla närmast om en slags 

metodtriangulering, då jag använder mig av både intervjuer och dagboken jag tidigare 

nämnde. Dessutom används både kvalitativ och kvantitativ data för att öka studiens 

tillförlitlighet. 
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4 ANALYS 

I detta kapitel, följande Eisenhardts (1989) modell, kommer det samlade 

datamaterialet från de olika fallen att presenteras varefter en analys görs över de olika 

mönstren som växer upp från fallen. Dessa mönster används senare i kapitel fem för att 

konstruera modellen av de olika faktorerna.   

4.1. Fallanalys 

Efter att alla intervjuer hade gjorts sorterades datamaterialet i olika faktorer som 

endera uppstod från intervjuerna eller hade redan tidigare uppstått från 

forskningsfrågan och den existerande litteraturen. Då intervjuerna byggdes upp av 

olika delområden och faktorer ansåg jag det, närmast för läsarvänlighetens skull, vara 

väsentligt att presentera resultaten från de olika intervjuerna utgående från dessa 

delområden i samma ordning som de är reflekterade över i referensramen.  

4.1.1. Grundutgångspunkt  

I Alfa intervjuades företagets försäljnings- och marknadsföringschef, som hade en 

bakgrund inom samma bransch och en halvvägs utförd ekonomutbildning, samt 

huvuddesigner som hade ”nästan” slutfört sina studier. Företaget hade grundats av fyra 

extremidrottare, varav två (en av dessa var huvuddesignern) fanns kvar i företaget vid 

intervjutillfället. Företaget hade nyss fått en bra representation i U.S.A. och hade i 

överlag ett mycket avsevärt distributionsnätverk. De första åren hade dock varit mycket 

svåra för företaget. 

”Meil on se meidän ydin kohderyhmä (ajattelu), ja niille tarjota pikkasen 

exclusiivisempaa mikä ei oo ihan ollu näiden kauppojen ja kuluttajien perus 

tuotetta..sillo ku sitä lähettiin tekee, ni se oli kyl aika seinään päin juoksemista.” 

(Huvuddesignern, Alfa) 

Beta ägdes av huvuddesignern som hade en högskoleutbildning inom modedesign 

(Master of Arts). Huvuddesignern hade en historia som designer och senare som 

kreativ direktör för ett avsevärt kläd- och textilföretag. Företaget (Beta) var det nyaste 

av fallföretagen, och hade startats år 2009. Redan i början av intervjun gjorde 
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respondenten relativt klart för sig om företagets brister, styrkor och vad som företaget 

strävar till. 

”Me ollaan muotoilutoimisto…mut meil on paljon ajatuksia mitä tää kans vois 

olla.”  

”Toimitusjohtajan titteli on mulle pakollinen paha…mä mielelläni luovuttaisin 

sen kunnian jollekki muulle, jos siihen olis varaa… Haluun tottakai olla 

vastuussa kaikesta mitä tääl tapahtuu.. mut samaan aikaan mä en oo opiskellu 

sitä alaa (taloustiedettä).. kaikki on opittu tekemällä.”  

”..hallitsen duunin (designen), mut en esimerkiks rahoituksen hakemista.”  

Gamma var däremot ett företag där respondenten var ekonomie magister, och beskrev 

sin position som producent. Senare i intervjun blev det klart att respondenten skötte 

ekonomiärenden i företaget, då det kreativa sköttes av huvuddesignern. Företaget 

presenterade sin första kollektion 1998, men hade en historia som sträckte sig långt 

tillbaka i tiden:  

”Gamma on meidän vanha perheyritys, joka on meidän faijjan perustama 

vuonna -73 , joka on aloittanut sillä että se toi valmisvaatteita maahan Italiasta 

ja Tanskasta, eli ollu maahantuontiyritys… Mut sitten tän meidän tekemisen 

myötä tää on kääntynyt päälaelleen… me ollaan maastavientiyritys.. meidän 

liikevaihdosta 60-70% tulee muualta kuin Suomesta, joka on merkittävä osuus”. 

Själv beskrev respondenten verksamheten som: 

”taide muotia ja muotoilua… (me) halutaan uida vastavirtaan muotia tällä 

hetkellä hallitsevissa osa-alueissa kuten esim. cyklisyydessä ja 

kertakäyttöisyydessä.. lähtökohta on sen taiteellisen vapauden salliminen”. 

Delta hade grundats år 2006 och bestod av huvuddesignern, som jobbade ensam i 

företaget. Huvuddesignern medgav dock att hjälpen av praktikanter var ofta 

nödvändig. Respondenten hade lämnat modedesignstudierna på Konstindustriella 

högskolan (TAIK) i Helsingfors på hälft. Respondenten beskrev sin verksamhet på ett 

mycket ”konstnärligt” sätt som kan ses från citatet på följande sida.  
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”About kolme-neljä vuotta sitten mä päätin et pitää voida alkaa maksaa laskut.. 

Mä päätin et mä en enää seuraa muotii ollenkaan, elää sellases totaalises black-

outis… se on ainoo keino miten mä tunnen et mä teen 100% omaa juttuu…mikä 

ei inspiroidu mistään muusta”. 

Själva grundandet av det egna modeföretaget kan ses som en slags slump i fallet med 

Delta. 

”Mä aloitin Kaupan (egen klädesbutik), ja mä olin jo päättäny et mä en enää tee 

vaatteita vaan alan pyörittää tätä kauppaa… Ku me avattiin Kauppa, tehtiin 

sillee et me mentiin pankkiin ja otettiin joustoluottoo…sit me tajuttiin et meil ei 

riitä rahat ostaa tarpeeks paljon vaatteita (et sais kaupan täyteen).. ja sit mun 

oli vähän niinku pakko tehä sinne vaatteet.. ja sit ne alko jotenki myymään tosi 

hyvin.” 

Epsilon var däremot grundat redan år 1994. Företaget hade genomgått ett ägarbyte då 

åsikterna om företagets framtid hade börjat skilja sig hos dåvarande ägare och dem 

som jobbade med varumärket. Respondenten var en av de tre (nuvarande) ägarna, men 

också företagets huvuddesigner. Respondenten hade studerat grafisk design, men ingen 

modedesign. Från företaget fattades också personer med ekonomiutbildning. 

Respondenten beskriver själv sin verksamhet och kollektion som: 

 ”’Contemporary fashion’, koska meidän mallistossa on perusjuttuja, mut sit siel 

on sellasii enemmän mitkä menee tavallaan putiikin puolelle”. 

I det sista fallet, Theta, var respondenten såväl ägare, huvuddesigner och VD för 

företaget. Då jag frågade respondenten om hennes position i företaget var det första 

svaret ”toimari” (slangord för VD), som återföljdes av ett högt skratt. Designern hade 

en kandidatutbildning inom skodesign och hade grundat företaget då andra alternativ i 

de dåvarande omständigheterna inte fanns. 

”Mä olin haaveillu siit omasta merkistä ja siit omasta yrityksestä niinku aina, 

mut mä en ollu ajatellu et se tulis näin nopeesti… Mulle tuli koti-ikävä ja halusin 

muuttaa takas Helsinkiin… Ja ei tääl tietenkään ollu muita 

kenkäsuunnittelijaduuneja… Mä halusin jatkaa sitä mun intohimoa kenkiin ni 

sit mä pistin heti samantien oman pystyyn.” 
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Efter att en blick nu gets till grundförhållandena i företagen och utgångspunkten för 

varje intervju, kan en djupare insikt i fallen och de olika faktorerna ges. Detta kommer 

att göras i de nedanstående avsnitten. 

4.1.2. Mission, vision & tillväxt 

Reaktionerna och svaren till frågan om mission och vision (M & V) varierade från skratt 

och skämt om termerna till t.o.m. ett argsint svar om hur dessa två koncept tappat sin 

betydelse. I Alfa återföljdes respondentens svar av ett högt skratt. 

”Se nyt on aika häilyvä käsite.. vaihtuu vuosittain.” 

(Försäljngs- och marknadsföringschefen) 

”Yks päivä istuttiin kapakas ja kirjotettiin noita… sen jälkeen varmaan kukaan 

ei oo avannu sitä, tai muista mitä siinä lukee.” 

(Huvuddesignern) 

Däremot kan attityden gentemot tillväxt i fallet Alfa sägas vara mycket positivt.  

”Me ei jäädä tänne räntäsateeseen…tää on tehty kansainväliseks.” 

(Försäljngs- och marknadsföringschefen) 

”Me ollaan enemmän tai vähemmän oltu siinä tilanteessa et pakko kasvaa, 

muuten ritisee.”  

(Huvuddesignern) 

”Meil on tärkeetä se et viivan alle jää rahaa. Kasvu ja et liikevaihto kasvaa on 

tietty tärkeetä.” 

(Försäljngs- och marknadsföringschefen) 

I Beta möttes frågan om M & V av att huvuddesignern gick till en stor bokhylla, letade 

ett tag och kom tillbaks med en stor bunt med papper.  

”Ne on niiku tossa” (samtidigt pekar designern på bunten med papper och några 

broschyrer) 
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”…Meit kiinnostaa kaikki mitä voi tehdä luovasti…helppo oli aloittaa 

vaatemallistosta.” 

Efter detta letade respondenten i pappren ett tag tills han hittade sidan han sökte efter. 

Jag visades en sida där huvuddesignern hade listat alla olika saker företaget också 

kunde syssla med förutom det som företaget redan gjorde. Listan innehöll termer som 

t.ex. ”deli” och ”café” .(Dagboken) 

Förutom detta undvek designern att kalla sitt företag till ett företag, utan ville referera 

till något han kallade för ”luova yhteisö”.  Tankarna om tillväxt och framtida mål var 

också intressanta i detta fall.  

”hyvä kysymys” 

”Meit kiinnostaa enemmän se et työllistäis pari tyyppii lisää, ja tehä asioita 

jotka meidän mielestä on siistei ja josta vois olla ylpeitä” 

(Beta) 

I företaget Gamma var situationen en annan. Nämligen där bemöttes frågan med ett 

svar i en argsint ton. 

”Mä inhoon näit sanoja ’missio’ ja ’visio’, koska aika moni yritys käyttää näitä 

ja on tuhonnut niiden merkityksellisyyden ja tarkoituksen… Puhutaan 

’missiosta’ ja puhutaan ’visiosta’ ja sit ne on vaa korulauseita ja netissä luettavia 

juttuja”  

”Meidän tavoite ja tahto on tehdä aitoa rehellistä muotoilua joka on uskollinen 

sille taiteelliselle lähtökohdalle, ja joka tinkimättömästi toteuttaa sitä taiteilijan 

näkemystä siitä miltä jokainen mallisto tulee näyttää” 

Tillväxten och en strävan till den kan däremot sägas vara positivt i Gamma.  

”Kasvu silloin ku se on hallittua ja maltillista niin että se ei syö pohjaa tulevalta 

aidolta läsnäololta ja tekemiseltä, ni kasvu on tottakai tavoitteellista ja 

tervetullutta…mutta me ollaan oltu aika varovaisia siinä kasvussa senkin takia 

että tämä on esimerkkiala jossa voi kasvaa hyvin nopeasti, mutta nopealla 

hektisellä sesonkikasvulla voi tappaa sen merkin” 

(Gamma) 
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Huvuddesignern i Delta hade däremot ingen åsikt alls om M & V. Designern 

kommenterade kort om sina mål och strävan genom att understryka att: 

”mä teen tätä vaan ittelleni”. 

Tillväxtens betydelse för designern var också en mycket intressant aspekt.  

”Mä eniten fiilistelen sitä jos ne vaatteet myy, ja et mä teen sitä vaan itelleni… 

jos kukaan ei sitä osta ni sil ei oo mitään välii.” 

I fallet med Epsilon, var svaret om mission och vision relativt likt med svaren jag fick 

från Alfa. Däremot hade företaget ett klart mål de jobbade för. 

”Tavoite on saada merkki stabiiliks monien maahantuojien ja eri markkinoiden 

kanssa.” 

Respondenten ansåg tillväxten vara en positiv sak, och en möjlighet att göra saker i en 

större grad och kvalitetsmässigt bättre .  

”Kasvu merkitsee meille mahdollisuuksia.” 

(Epsilon) 

Respondenten i Theta hade däremot en klar vision om företagets framtid och en positiv 

attityd mot tillväxt.  

”Mul on ollu sellanen kansainvälinen visio heti alusta saakka… mä haluisin 

oman liikkeen Lontooseen, jälleenmyyjiä enemmän ja parempi tasosia… Et olis 

sellanen kansainvälisesti tunnettu merkki tietyissä piireissä” 

4.1.3. Entreprenöriell orientering  

Den entreprenöriella orienteringen mättes genom att utforska företagets risktagande, 

proaktivitet och innovativitet. Alla respondenter ansåg sig vara mer eller mindre av den 

risktagande sorten. Risker hade tagits vid flera olika skeden för att uppnå de mål 

företaget hade lagt för sig. Många respondenter ansåg sig bl.a. vara i en pioniär 

ställning, som hämtade med sig enorma risker. 

”Moni asia (mitä ollaan tehty) on ollut sellanen pioneeri tekemisen juttu, eli ei oo 

ollu sellasii yrityksii jolta ois voinu kysyä Suomessa et ’miten te  teitte tän?’”  
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Ollaan otettu isoja taloudellisiä riskejä… ollaan myös otettu isoja menttaalisia 

riskejä” 

(Gamma) 

”Me mennään usein juttuihi mukaan vähän sillee summan mutikassa et ei olla 

tehty tarpeeks pohjatyötä…Ollaan just käyty jollain messuilla, vaik Berliinissä, 

ja tavattu siel joku maahantuoja ja käyty juhlii sen kans yks yö. Kaikki on 

vaikuttanu hyvältä ja sit on kännis lyöty vähän jotain diilei lukkoon. Sit siin 

vaihees ku no kamat lähetetty sinne ni sit ei kenestäkään kuulu yhtään mitään.” 

(Epsilon) 

Samma gälde med tanke på t.ex. mässor eller visningar. 

”onhan noi aina mis näyttää (mallistoa) aina ihan crazy riski..” 

(Delta) 

”Ei välttämättä olla esimerkiksi tiedetty mitä näytöksen järjestäminen paikassa 

X  tai Y, jotka vaativat älyttömän isoja taloudellisia investointeja, tuo takaisin 

ja millä aikavälillä”   

(Gamma) 

Alla respondenter ansåg sig också vara innovativa. Däremot hur denna innovativhet 

uttrycktes fanns det givetvis skillnader i. En intressant likhet bland så gott som alla 

respondenter var att dessa inte följde trender i sina innovationsprocesser. I vissa fall 

ville man t.o.m. gå direkt mot de gällande modetrenderna. 

”Meit alkaa ärsyttää kaikkee sellaset trendikkäät asiat .. ja se taas vaikuttaa 

siihen et me yritetään hakea jotain muuta tilalle.” 

(Beta) 

”sitä kautta innovoinnissa otetaan suuria riskejä, kun se ei oo minkään 

mittakaavan mukaan todettu ’oikeeksi’… et sitä ei esimerkiks oo ennustettu 

tulevaks trendiks ni se voi mennä hyvin metsään… tai sit ei mennä metsään.” 

( Gamma) 
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Proaktiviteten kan också anses existera i fallföretagen, även om den hade olika former.  

Vissa satsade nämligen proaktivt på att hitta nya samarbetspartners för att upprätthålla 

och förbättra kvaliteten på företagets produkter (t.ex. Beta) eller genom att konstant 

proaktivt kartlägga samarbetspartners och återförsäljningsställen (Gamma). Endast ett 

av företagen reflekterade över ett beteendemönster som inte kan sägas vara proaktivt. 

Detta gällde fallet Delta. 

”Sillon kun mä aloitin tekemään tätä, mä otin sellasen perjaatteen et mä en ota 

kehenkään yhteyttä. Mä haluun uskoo et muhun otetaan yhteyttä..” 

(Delta) 

4.1.4. Resurser och förmåga 

 
Då frågor om företagets resurser ställdes till respondenterna var svaren ofta vaga 

beskrivningar om företagets kreativitet, image och kunskap. Däremot var den 

gemensamma faktorn för alla respondenter att de hade svårt att identifiera företagets 

viktigaste resurser. I flera fall har jag under intervjuerna antecknat i dagboken: 

”Har svårt att besvara frågan”. 

Däremot då det frågades om resurser som fattades handlade det i fyra fall av sex om 

pengar, eller en resurs som fattades p.g.a. brist på kapital. I de två kvarstående fallen 

(Gamma och Delta) fanns det inte en direkt brist på pengar, men respondenterna 

indikerade klart att pengar kunde underlätta tillväxten och prestationen.  

”Tää toimiala on hyvin etukäteispainotteinen… jos me ajatellaan sitä että 

valmistava ja tuottava yritys, niiku me, rahoittaa kamat puol vuotta 

aikaisemmin ennenku ne on asiakkaalla” 

(Gamma) 

”Raha… aina.. tottakai se on se raha. Mitä enemmän on rahaa sitä enemmän 

saa aikaseks.. Voi sijoittaa ja näkyä ja olla kaikkialla.. Kansainvälistyminen 

sujuis niin paljon nopeemmin jos olis rahoitusta” 

(Theta) 
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”Meilt puuttuu se toimitusjohtaja… aika usein on sellanen olo et tarttis vaan 

lisää työvoimaa.” 

”Meil ei taas toisaalta oo varaa palkkaa kunnol tollasii ylimääräsii tyyppei.” 

(Epsilon) 

Diskussionen om pengar ledde ofta till en naturlig diskussion om de finansiella 

tillgångarna och hur företagets ägarstruktur såg ut. Samtidigt reflekterade 

respondenterna om sina tankar om extern finansiering och vad de ansåg om detta 

alternativ. I alla utom två fall, Gamma och Delta, ansåg respondenten företaget ha ett 

behov av extern finansiering. Gamma hade aldrig varit i en finansiell situation där 

extern finansiering skulle ha behövts. Delta hade däremot en så liten kollektion och 

annan marknadsföringsstrategi att företaget inte behövt extern finansiering. Dessutom 

måste här påminnas om huvuddesignerns (Delta) mål i det tidigare avsnittet (se kap. 

4.1.2).  De kvarstående fyra företagen hade däremot ett stort behov av kapital. Vissa 

hade t.o.m. klara problem med finansieringen. 

”Taloudellisten resurssien tarve on aivan järjetön.. Me mennään kokoajan 

silleen et esimerkiks meil on rahaa neljäks kuukaudeks, mut siit eteenpäin ei oo 

mitään tietoo” 

(Beta) 

Företaget som sökt en extern finansiär, nämligen Alfa, och lyckats hitta en, ansåg det 

vara en räddning för företaget. Även om förhandlingarna inte hade varit lätta, hade 

finansiären och företaget lyckats hitta en gemensam linje och komma överrens om 

gemensamma mål. Respondenterna ansåg finansiären vara en avgörande möjlighet för 

företaget att komma till internationella marknader och åstadkomma tillväxt.  

”Se oli just ennen taantumaa (kun rahoittaja löytyi) … Me haettiin sitä 

(rahoittajaa) 4-5 kuukautta .. sit me päästiin vähän liikkeelle, messuille ja 

maailmalle” 

(Huvuddesignern) 
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”Jos me ei oltais saatu sitä rahoittajaa siinä vaiheessa ni se olis kyl kosahtanu 

siihen… se oli ratkaiseva kohta”  

(Försäljngs- och marknadsföringschefen) 

Respondenterna i Alfa beskrev också relationen till finansiären och den kunskap som 

respondenten ansåg finansiären hämta med sig. Finansiären ansågs vara en slags 

mentor för företaget. 

”(Rahoittajasta) ei oo pelkästään rahallista apuu, vaan myös henkistä, 

materiaalista, know-how:ta, taloudellista osaamista ja lisää kontakteja” 

(Försäljngs- och marknadsföringschefen) 

”Jos me pelkästään oltais saatu se raha käteemme, ei me edelleenkään oltais 

tässä” 

(Huvuddesignern) 

En intressant aspekt var hur var och en av respondenterna resonerade till tanken om en 

extern finansiär. I vart enda fall var respondenten ovilliga och t.o.m. rädd för att ge över 

beslutsfattandemakten till en utomstående personer. Även om respondenten insåg att 

extern kapital var en potentiell nyckel till tillväxt och god prestation, var svaren ofta 

tvekande. 

”Tottakai sellanen omarahoitteisuus asettaa joitain haasteita kautta rajoitteita 

kasvulle toisella tavalla kuin jos ulkopuolista rahaa olis käytettävissä… Mut sit 

kun sä oot 100% perheomisteinen ni on toisenlainen perspektiivi siihen 

tekemiseen. Jos sul on ulkopuolisia sijoittajia, jolla tavoitteena on 

maksimaalinen tuotto rahoilleen on se sitten pidemmällä tai lyhyemmällä 

aikavälillä, siinä on vähän eri motiivi tehä sitä.” 

(Gamma) 

”Ei kukaan sijoittaja oo koskaan tullu ehdotteleen, mut en mä oo ikinä sellast 

hakenukkaan… Ja sit kyl mä haluisin pitää sen omissa käsissäni 

mahdollisimman pitkään mutta kyll se hidastaa sitä kasvua kovasti, se et ei oo 

sitä oikeeta rahaa backuppina.” 
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”Kyl mun unelma olis se et mä voisin pitää sen itselläni… se on mun, mun juttu 

ja sit mä en haluu sinne ketään toista mielipidettä.. et jos mä päätän jotain ni sit 

se tehään sillai.” 

(Theta) 

En av respondenterna refererade till sitt företag som sitt ”barn”. Det blev också klart att 

respondenterna var försiktiga med att ge makt till en extern ägare i rädslan av att han 

eller hon skulle vilja styra företaget till en annan riktning. 

”Sijoittajan pitäs tulla mukaan tosi rennoil ehdoilla, et ei tuu sellane olo et  tulee 

käskyi ja et mentäs eri suuntaan ku haluttais… Koska se antaa kuitenki 

rahoittajalle jonkunlaisen vallan… semmosii (sijoittajia) ei nyt hirveesti oo” 

(Epsilon) 

Svaren jag fick då jag frågade vad som motiverar respondenten förstärkte i vissa fall det 

ovan beskrivna fenomenet och synen på företaget och varför den existerar. 

”Vapaus! Vapaus tehä asioita just niiku ite haluu” 

(Gamma) 

”(Mua motivoi) et mä voin tehä sitä mitä mä haluun ja ettei kukaan tuu sanoo et 

tee näin” 

(Delta) 

Företagens nätverk hade en central position i företagens resurser, som ansågs inverka 

positivt på företagets tillväxt och prestation. I alla förutom två fall, nämligen Delta och 

Gamma, ansåg respondenten att nätverk hade en positiv effekt över företagen, som de 

jobbade hårt för. I många fall ansågs nätverken vara en av företagets viktigaste 

resurser. 

”Networking on se A ja O” 
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”Se on aina ollu tosi tärkeetä meille et fyysisesti matkustaa.. koska se et joittenki 

kaa läiskii femmoja ja juo bissee ni se on niin eri levelil se tuttavuus ku kylmä 

meilailu ilman kasvoja” 

(Epsilon) 

”No silleenhän ne kaikki menee” 

”Ja sit ehdottomasti kaikki noi messumatkat ja muutenki ulkomaanmatkat ..on 

hirveen tärkeet, et saa sitä kosketuspintaa ihmisten kautta jonkun tietyn maan 

markkinoihin ja tutustuu siel mediaan sun muuhun” 

(Theta) 

I fallet med Alfa, hade nätverken räddat företaget genom att förse företaget med den 

nyss diskuterade externa finansieringen. 

”Sekin rahoittaja on niitä meidän kontakteja joka näki meidän olevan hädässä 

ja halus sijoittaa muuhun kun mitä (rahoittajan) firma jo teki.” 

(Försäljnings- och marknadsföringschefen, Alfa) 

4.1.5. Omgivningen  

 
Omgivningen där företaget idkar sin verksamhet i var ett mycket intressant ämne i 

studien. I intervjuerna uppkom flera olika faktorer inom omgivningen som ansågs 

inverka på företagets framgång. Den första intressanta faktorn var kulturen i Finland. 

Alla respondenter var nämligen ense om att kulturen i Finland inte stöder deras 

företag, modedesign eller design i överlag. 

”Tääl jengi on vähän kyynisii… se on jännä juttu, ku sitä asennetta ei esimerkiks 

Ruotsis oikeen oo… Siel jengi on et ’hey tää on siisti juttu’, ku Suomes jos se 

(tuote) ei oo joku vittu kännykkä moduuli ni se ei oo mitään.” 

(Försäljnings- och marknadsföringschefen, Alfa) 

”Tosiasia on se et Suomi on yks niitä maita jossa käytetään vähiten rahaa 

vaatteisiin EU-maista.. ni kyl se kertoo vähän siitä et ihmiset on kiinnostunut 

käyttämään rahansa johonkin muuhun ku vaatteisiin… Tosiasia on myös se et 
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suurin osa vaatteista osetaan päivittäistavarakaupoisa… eli Citymarketeista ja 

Prismoista.” 

”…Viitaten tohon äsköseen, meille on esimerkiksi muodostunut järjettömiä 

hinta-mielikuvia tiettyjen ketjujen toimista… Kun suomalaiset ei välttämättä 

käytä hirveesti rahaa vaatteisiin ni se että naisten leningin pitää maksaa 39 

euroa ja jos se maksaa enemmän ku 39 euroa se on todella kallis… Me ei ees 

saada sitä silkkiä siihen mekkoon sillä hinnalla.” 

(Gamma) 

Andra respondenter tog också fasta på kulturen och hur kulturen inverkar på företaget 

på olika sätt. 

”..Ja eihän tääl oo edes muotiviikkoja.” 

”Suomesta puuttuu täysin kiinnostus muotialaan…eikä se tuu pitkään aikaan 

muuttumaan.” 

(Epsilon) 

”..Mikä on tosi sääli, ja mikä on tosi omituista siinäkin suhteessa et jos miettii 

esimerkiks sitä et kuinka paljon tästä puhutaan muotoilumaana ja miten sitä 

yritetään pönkittää … ni se ei mun mielest ihan niinku korreloi ja se on mun 

mielest vähän niiku sääli ja epätyydyttävää kaikil tavoin. ” 

(Beta) 

I omgivningen ansågs det inte heller existera intresse bland potentiella investerare för 

den finska modeindustrin. Finskt mode ansågs m.a.o. inte intressera investera som en 

affärsmöjlighet. Någon sorts finansiellt stöd från omgivningen fanns det också dåliga 

erfarenheter av. 

”Rahoittajat tuskin näkee tätä suomalaista muotia bisneksenä. Ehkä ne näkee 

tän harrastuksena, tai kannattomattomana bisneksenä… jos ajattelee Ruotsii, 

siel muotiala on bisnes.” 

(Epsilon) 
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”Jos se ei oo joku cd-levylle poltettava asia, ni ei sitä rahaa mistään saa.” 

(Försäljnings- och marknadsföringschefen, Alfa) 

”En mä oo koskaan oikeesti hakenut mitään avustuksia, koska se avustuksien 

saaminen on tehty niin vaikeeks…Muutaman kerran mä oon soittanu sinne (TE-

keskukseen) ni ne on ollu sillee: 

-’jaa mikä että? No missä ne sun tuotteet tehään?’ 

-’No espanjassa suurimmaks osaks’ 

-’Ai no ei me verorahoilla tollasta tueta.’” 

(Theta) 

”sama ku mekin haettiin tukea kolmelta eri taholta, ni siel ekas ne sano et ne ei 

tajuu täst mitään ja et ne tukee vaan teknologia yrityksii… pitää puhuu ku 

jollekki lapselle, et ne saa jonkun käsityksen vaatemerkin tekemisestä.. ois 

pitäny syntyy Ruotsissa.  

(Epsilon) 

I flera fall uppkom det diskussioner, i samband med frågor om omgivningen, om 

marknaden i Finland. Respondenterna ansåg i överlag att en marknad eller lokal 

efterfråga på deras produkter inte existerade i Finland, som kan ses i de nedanstående 

citaten. 

”Suomessa on sellanen tyhjiö”  

(Theta) 

”Kilpailu muodostuu enemmänkin siitä kilpailusta ihmisten menttaalisten 

mielikuvien kanssa siitä mitkä ovat tuotteiden hinta tasot… Me kilpaillaan 

enemmän muiden ihmisten aikaa ja rahaa vievien, mielihyvää tuottavien 

tuotteiden kanssa” 

(Gamma) 

”Suomi on tosi tärkee meille mut Suomen markkinat ei vaan riitä” 

(Försäljnings- och marknadsföringschefen, Alfa) 
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Marknadens natur i Finland resulterade i att företagen från första början måste rikta 

sitt utbud utomlands. 

”Siel on tietenkin sit kaikki merkit vastassa” 

(Theta) 

Finlands geografiska läge jämfört till andra länder orsakade i flera fall problem för 

företagen. I varje fall poängterades mängden resor som företagen måste göra för att 

komma åt kunder och nya kontakter. Detta orsakade i de flesta fallen höga kostnader 

som bestod av mässor, visningar, produktion etc. 

”Kun me avattiin Berliiniin kauppa (för 2 månader), ni sen ydin syy on se et 

sillon me ollaan maailman kartalla brändinä… nyt me ollaan sillee kaiken 

ulkopuolella”  

(Epsilon) 

Produktionen ansågs i flera fall vara t.o.m. hopplöst i Finland. Produktionen gjordes 

hos alla fallföretag helt eller delvis utanför Finlands gränser, som resulterade i risker 

och för vissa ökade kostnader. Produktionen hade endera flyttats utomlands eller 

bestämts att göras utomlands närmast på grund av lägre produktionskostnader och 

kvalitetsfrågor. 

”Suomessa on sellanen valitettava tilanne että meidän kokoiselle yritykselle ei 

löydy yksiköitä jotka pystyis leikkaamaan, ompelemaan ja tekemään 

esimerkiksi brodeerausta tai pliseerausta samassa paikassa.” 

”… Rehellisesti sanottuna yks syy et me lähdettiin harkitsemaan tuotannon 

siirtämistä pois Suomesta on se että tääl ei välttämättä se laatu kohtaa enää 

sitä hintaa… Mun mielestä sekin on sellanen paradoxi et aina kun puhutaan 

Suomalaisesta laadusta, ni se pitää myös lunastaa.. Eli jos tekijät ei enää pysty 

tekemään laadukasta työtä mut samal hinta on silti moninkertainen, jolloin sen 

pitäs olla superlaadukasta, ni ei siinä oo mitään järkee.” 

(Gamma) 
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”Eestis nykyään on täsmälleen sama hinta kuin Suomes, mut se on vaan 

parempi laatusta kun Suomessa.” 

(Delta) 

Ofta mot slutet av intervjuerna uppstod det diskussioner om stödande företag för 

modeföretagen i Finland. Respondenterna ansåg att andra företag inom kreativa 

branscher stödde deras företag till en viss mån men att stödet från större 

organisationer var obefintligt. Många respondenter påpekade också att det inte fanns 

någon slags stödande takorganisation för modeföretagen i Finland. 

”Siihen yrityksen perustamiseen saa tietoa, mut mitä mä sillä tiedolla teen ku et 

mä sain ne paperiasiat hoitoon… mut mitä kaikkee muuta mitä muotibisnekseen 

kuuluu kansainvälisellä puolella tai varsinkin kenkäbisnekseen… se on silleen et 

jokainen suunnittelija joutuu keksii sen oman toimintakaavansa ihan alusta 

saakka yksin, ja sen takia tääl ei varmaankaan oo kovinkaan montaa (yritystä) 

koska hmiset vaan ei tiedä et miten lähtee liikkeelle.” 

”…et en mä tiedä mitä se muotialanliitto (FINATEX) oikein tekee.” 

(Theta) 

Finland som brand ansågs däremot vara en mycket positiv egenskap och även viktigt 

utomlands. 

”Kyl ihmisten mielestä se on eksoottista kuitenkin.. niil ei oo mitään 

ennakkokäsitystä siitä mitä täältä tuleva muoti on.” 

(Theta) 

”Meil on tällä hetkellä pieni bonus ku me ollaan Suomalaisia, kun täältä ei oo 

tullu mitään.” 

(Beta) 

4.1.6. Design management 

En av de mest intressanta ämnen i intervjuerna var design management. Faktum var 

att fem av sex fallföretag inte hade en klar bild av vad design management (som helhet) 

bestod av eller vad den kunde användas till. Endast ett fallföretag, nämligen Gamma, 
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hade en klar bild av hur de använder design management, och hur profilen uttrycks i 

deras organisation. 

”Aina pitää lähtee siitä identiteetin määrittelemisestä… se voi olla tuotteen 

pakkaus, tai myymälässä soitettu musiikki, kotisivut tai stailauksissa käytetyt 

pukupussit” 

”… (Meillä) design management on integroitu jokaiseen tekemisen osa-

alueeseen.. ja se liittyy mun mielestä siihen identiteetin muodostamiseen.. Se 

(design management) antaa ne työkalut hyvin moneen jokapäiväiseen 

operatiiviseen pienen pieneen asiaan” 

”Se identiteetti toimii design managementin työkaluna, kun se on määritelty” 

(Producent, Gamma) 

Företaget i fråga hade en klar vision om sin produktdesign, kommunikationsdesign och 

omgivningsdesign. Företaget hade också en klar plan för hur de olika delområden 

skulle vara integrerade tillsammans, och vad företaget ville signalera med dessa.  

Däremot i tre av fallen, nämligen Alfa, Beta och Delta, var identiteten eller hur den 

uttrycks en svår fråga. 

”…aika vaikee kysymys…Me ei olla niiku lähetty myymään vaan enemmänki 

vaan tehty, jollain tavalla.” 

(Huvuddesignern, Alfa) 

”en mä oo oikeen ikinä kelannu noita.” 

(Delta) 

En intressant aspekt gällande företagsidentitet var namnen på företagen. Nämligen i 

fyra fall av sex, var namnet på företaget samma som huvuddesignerns eller på något 

annat sätt associerbart med huvuddesignern (t.ex. en förkortning). Företagets identitet 

var dessutom i vissa fall byggt runt huvuddesignern som förstärkte den tidigare 

observationen om att designern ville hålla beslutsfattandemakten till sig själv. 
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”Se (identiteetti) on rakennettu täysin mun ympärilleni, koska kaikki tulee must 

itsestään, ja mä oon kyl laittanu täysin mun oman persoonani siihen ja 

tuotteeseenkin.”  

(Theta) 

Däremot hade fallföretagen en klar plan för en eller flera delområden av design 

management, nämligen omgivningsdesign, produktdesign eller 

kommunikationsdesign. Alla respondenter rapporterade vad deras företag krävde av 

omgivningen där företaget sålde sina produkter.  

”maailmal me selvitetään aina tarkkaan minkälainen kauppa on kyseessä, ja 

mikä se on se niitten imago, mitä muita merkkei niil on ja mitä ne pystyy silleen 

tehä markkinoinnillisesti” 

”Ja sit me annetaan aina ohjeet et miten me toimitaan, ja et mitään visuaalista 

outputtii niil ei saa olla ilman meidän hyväksyntää.” 

(Epsilon) 

”Mä katon aina tosi tarkkaan (minne myyn).” 

(Delta) 

Däremot var frågan om produktdesignen en mycket svårare fråga för respondenterna. I 

endast tre fall av sex kunde respondenten artikulera vad som var den centrala idén i 

företagets produkter, och vad företaget ville signalera med dess produkter: 

”(Idea on) se et mä voin tehä hauskoja tuotteita mitkä voi piristää naisten 

päivää jossa voi yhdistyy hauskat yksityiskohdat, värit ja mateiaalit.” 

(Theta) 

”… (lång tystnad) täydellinen vaatekaappi naiselle.. josta synty klassikko ja 

seasonal mallistot.”  

(Beta) 
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I Delta hade huvuddesignern bestämt sig att endast producera produkter (kläder) som 

han själv kunde och ville använda. 

”Mä teen vaan ittelleni” 

(Delta) 

Denna diskussion ledde till frågor om hur företaget (Delta) kommunicerade med sin 

målgrupp. Jag har skrivit följande i min dagbok: 

”Har ingen direkt plan för sin kommunikationsdesign- facebook och blogg 

används. Vill inte hålla desto mer kontakt”. 

(Dagboken, under intervjun med respondenten från Delta) 

Huvuddesignern i Theta hade däremot en klar tanke om vad företaget ville signalera 

med sina produkter. 

”(Tuotteista) pitää näkyä sellanen elämän ilo ja arkielämästä pakeneminen.” 

(Theta) 

Respondenten i Theta hade dock inte ett direkt svar på hur företaget kommunicerade 

med sina kunder och omgivningen i överlag. Dock bekräftade respondenten min 

tolkning av situationen, nämligen att i Theta var alla delområdena av DM i samma linje 

för att signalera den profil företaget ville ge till omgivningen.  

Alfa, som hade en mycket ambitiös vilja att åstadkomma tillväxt och uppnå 

internationell kännedom hade riktat sin kommunikation från första början mot 

internationella marknader. 

”Me tehdään suomalaista tuotetta, mut kansainvälisille markkinoille - ei 

käytetä suomenkieltä markkinoinnissa esimerkiks… ja kaikki katalogikuvaukset 

on ulkomailla.” 

(Alfa) 
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Det var mycket vanligt att respondenterna inte kunde svara på frågor om 

kommunikationsdesignen de idkade, som tyder på att en plan på vad eller hur företaget 

vill signalera fattades. I ett av fallen, nämligen Beta, fick jag ett svar som antydde om 

att företaget delvis var emot hela idén om att kommunicera och signalera sin identitet. 

 ”Me haluttas viestittää asioita vaan tekemällä, sen sijaan et toitotettas 

niistä…Mun mielestä sellast brändäämistä on aika paljon, ja me halutaan 

osoittamaan se tuotteillamme ja tekemisellä.” 

(Beta) 

4.1.7. Tillväxt och prestation 

Tillväxten för de olika företagen kan ses i den nedanstående tabellen (Tabell 3). Från 

tabellen fattas omsättningssiffror av Delta och Beta, som det redan tidigare 

diskuterades orsaker till (se kap. 3.6).  

Tabell 3 Omsättning, antal anställda och antal försäljningsställen 

 

Tabell 4 Omsättningstillväxt 

% 2006 2007 2008 2009 

Alfa - - 512 294 

Gamma 3.6 15.2 -16.2 -26.0 

Epsilon - - 39 -3,4 

Theta - - - 157 

 

OMS 
(€) 

2005 2006 2007 2008 2009 
Anställda 

 
Försäljnings-
ställen 

Alfa - - 10000 63000 250000 3.5 250 

Beta     236000 2 8 

Gamma 799000 828000 954000 799000 591000 7 80 

Delta - - - - - 1 40 

Epsilon   569000 791000 764000 3 100 

Theta    120000 309000 4 35 
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Intressant är också omsättningens tillväxt för dessa företag som kan ses i tabellen ovan 

(Tabell 4). Alfa har under flera års tid haft en kraftig tillväxt, som fortsatte år 2010. 

Företaget rapporterade till mig deras omsättning från år 2010 vara ca 788 000 € (även 

om bokslutet inte var färdigt). Detta betyder att företaget har åstadkommit en 

omsättningstillväxt på 214 % från året innan. Här bör det dock påminnas att endast 

Alfa har en extern finansiär som inverkar på tillväxten och dess möjligheter. Theta visar 

en kraftig tillväxt gällande omsättningen. Gamma har däremot haft problem med 

tillväxten som kan bero på lågkonjunkturen. Respondenten i Epsilon påpekade 

nämligen klart under intervjuerna om lågkonjunkturens negativa inverkan på företaget 

och dess tillväxt. 

”…Lama näkyy.”  (kommentar efter att jag frågat om företagets omsättning) 

”Nykyään meil on sillee et puolet ennakkoon tai sit ei myydä…sellanen on nii 

yleistä (et ei saa rahojaan jostain syystä).” 

(Epsilon) 

Respondenten reflekterade också över den dåliga ekonomikunskapen som ett problem 

för företaget och dess prestation. 

”Myytiin liian isoil alennuksil ja löysil ehdoilla… oli hyvä liikevaihto, mut sit ku 

katottiin mitä siit jäi käteen ni ei paljoo jäänykkään.” 

(Epsilon) 

Endast två av fallföretagen kunde indikera att en ökning i företagets värde hade skett. 

Dessa två var Gamma och Theta. Dock var respondenterna ofta mycket anspråkslösa då 

det kom till deras produkter och företag, som kunde ha inverkat på resultatet. I båda 

fallen (Gamma och Theta) ansåg respondenten att värdetillväxten hade skett i form av 

en ökning i företagets och dess produkters internationella kännedom. 

”On ihan varmasti…jos sä oisit 5 vuotta sit käyny kysymäs ihmisiltä meistä, ni 

sen olis tietty porukka tietäny… mut nyt se (porukka) on hyvin, hyvin, hyvin 

paljon laajempi.” 

(Gamma) 

Den finansiella prestationen, som mättes med ROI, ROE och vinstmarginal (se kap. 

2.1.5), var en ytterst intressant faktor. Prestationsfaktorerna visar hur växande företag 
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presterar rent finansiellt. Den första parametern är ROE (return on equity) som visar 

avkastningen på det egna kapitalet (se Tabell 5). Med andra ord berättar ROE hur 

företaget presterar från ägarnas synvinkel. 

Tabell 5 ROE  

ROE  2006 2007 2008 2009 

Alfa    -4.537 -0.980 

Gamma 0.003 0.005 -0.007 0.009 

Epsilon  0.778 0.325 -0.190 

Theta   1.197 0.369 

 

Alfa, som visade en kraftig tillväxt, har gjort stora förluster även om omsättningen 

vuxit. Dessa förluster resulterade i mycket höga negativa ROE värden. I fallet med 

Gamma har ROE varit mellan 1% och -1% som kan sägas vara mycke lågt (Leppiniemi & 

Leppiniemi 2008). Det egna kapitalets avkastning räcker nämligen i fallet med Gamma 

inte ens till att upprätthålla investeringens realvärde under låg inflation. För både 

Epsilon och Theta var ROE positivt, förutom för Epsilon år 2009. Respondenten i 

Epsilon reflekterade över bl.a. kreditförlusterna orsakade av lågkonjunkturen som en 

orsak till den dåliga prestationen.  

ROA (Return on Assets) är avkastningen på det totala kapitalet och berättar hur bra 

företaget utnyttjar sina tillgångar. Igen, för Alfa visar sig företagets tillväxt inte vara 

”ren” utan hämtar med sig stora förluster, som gör att ROA förhåller sig starkt negativt. 

För Beta är situationen samma som med ROE, d.v.s. att avkastningen är mycket nära 

noll. För företagen Epsilon och Theta är ROA en intressant parameter. Igen kan 

lågkonjunkturen ses i Epsilons prestation. Thetas satsningar på tillväxt, som 

respondenten reflekterade över, resulterade i en lägre ROA år 2009 än året innan.  

Tabell 6 ROA 

ROA 2006 2007 2008 2009 

Alfa - - -0.353 -0.979 

Gamma 0.002 0.003 -0.001 0.004 

Epsilon - 0.264 0.146 -0.072 

Theta - - 0.361 0.061 
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Vinstmarginalen (PM) berättar hur stor del av försäljningsintäkterna går till företaget.  

Denna parameter förstärker de två tidigare observationerna om fallföretagen. Alfa har 

tydligt gjort tillväxt med stora förluster då Gamma har hållit en mycket konstant men 

samtidigt låg vinstmarginal. Satsningar på tillväxt kan ses som en nedgång i 

vinstmarginalen i fallet med Theta.  

Tabell 7 Vinstmarginal  

PM 2006 2007 2008 2009 

Alfa  -4.812 -1.386 -0.772 

Gamma 0.009 0.010 -0.005 0.027 

Epsilon  0.079 0.152 -0.080 

Theta   0.215 0.076 

 

Sammanfattningsvis kan det sägas att även om studien identifierar växande 

modeföretag, kan det inte sägas att företagen samtidigt presterat väl. Företag Alfa har 

t.ex. vuxit kraftigt under de tre senaste åren, men samtidigt gjort stora förluster. Att 

driva en affärsverksamhet där omsättningen en längre tid är lägre än de rörliga 

kostnaderna kan inte anses växa naturligt eller att tillväxten skulle vara frisk. Vissa 

företag har t.o.m. haft en negativ tillväxt. Samtidigt har studien visat att det inte fanns 

ett enda företag som lyckats behålla t.ex. ROA på en god nivå (över 10 %) en längre tid 

(Leppiniemi & Leppiniemi 2008).  

Efter att alla faktorer nu har reflekterats över, kan likheterna och de olika mönstren 

mellan fallen diskuteras. Denna diskussion förs i det följande avsnittet.  

4.2. Analys: Mot en modell 

Efter att alla faktorer hade identifierats började jag med att söka olika mönster bland 

fallen för att identifiera hur de olika faktorerna hängde ihop med varandra. I detta 

avsnitt kommer därmed likheterna och de olika mönstren mellan fallen att reflekteras 

over.  

Det gemensamma grundläggande problemet, som så gott som alla respondenter 

hänvisade till, var företagets tillgång till kapital. Alla respondenter sade endera direkt 

eller på ett annat sätt gav antydan om att företaget hade ett stort behov av finansiella 

resurser eller att bristen på finansiella resurser var ett hinder för företagets tillväxt och 
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prestation. Primära orsaken till ett så stort kapitalbehov var industrins natur och 

mängden marknadsföring och synlighet det krävs för att få uppmärksamhet i 

branschen. 

”Messut on kalliita… se Berliinin pop-uppi, ni sen kahen kuukauden vuokra oli 

halvempi kun kolme päivää Bread & Butter:issa (en avsevärd modemässa i 

Tyskland)” 

(Epsilon) 

”…Tietsä jos messut maksaa 50 000 yhteensä vuodessa, ni 20 000:sta (mitä 

haetaan tukea), me saadaan 10 000 takas… joka meidän pitää ekaks maksaa ja 

näyttää kuitit. Takas ne maksaa sit ku ne jaksaa, jonku puolen vuoden viiveellä” 

(Försäljnings- och marknadsföringschefen, Alfa) 

En annan orsak var behovet av arbetskraft, som flera av fallföretagen, i brist på pengar, 

ersatte t.ex. genom att använda praktikanter.  

”Mä tarttisin assarin… ja assarin joka hakis mulle assarin.” 

(Huvuddesignern i Epsilon om företagets behov av arbetskraft) 

”Meil ei siis oo rahaa palkkaa ihmisii töihin.. se on varmaan ollu yks isoin 

ongelma.” 

”Heikoin resurssi, mikä meil on, on tällä hetkellä raha, ja sen myötä myös 

henkilöstö…” 

(Försäljngs- och marknadsföringschefen, Alfa). 

Finansiella resurser ansågs därmed som ett grundläggande problemen eller hinder till 

företagets tillväxt och prestation. 

En av mina första iakttagelser var dock att fem av sex respondenter inte hade någon 

sorts ekonomiutbildning. Samma gällde företagen, nämligen endast fyra företag av sex 

hade personal med någon sorts (fullständig) ekonomiutbildning. Många respondenter 

indikerade att de inte hade tillräckligt med kunskap om frågor gällande ekonomi, som 

klart förhindrade eller försvårade verksamheten. Vissa sade t.o.m. direkt att de inte 

hade någon kunskap om ekonomi, och att det klart störde processen av att hitta en 
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extern finansiär, för att inte tala om att driva affärsverksamheten i sig. Jag har bl.a. 

antecknat i dagboken under intervjun med företaget Epsilons huvuddesigner följande:  

”Har ingen business utbildning i företaget… inte heller någon utbildning i 

modedesign”. 

Denna iakttagelse bekräftades delvis av citaten nedan längre fram i intervjun. 

”Meilt puuttuu se toimitusjohtaja” 

”Myytiin liian isoil alennuksil ja löysil ehdoilla… oli hyvä liikevaihto, mut sit ku 

katottiin mitä siit jäi käteen ni ei paljoo jäänykkään” 

(Epsilon). 

Efter intervjun med Delta, har jag antecknat följande i dagboken: 

”vet inte om omsättningen, har ingen ’business sense’ - Vill bara jobba för sig 

själv”. 

Iakttagelsen om en svag kunskap inom affärsverksamhet och ekonomi förstärktes 

ytterligare då jag frågade respondenterna om företagets mission och vision eller var de 

såg sitt företag om fem år. 

”en mä osaa sanoo…” 

(Huvuddesignern i Delta om företagets framtida mål) 

I flera fall visade sig att entreprenörens syn på företaget och varför den existerade var 

oklar. Den intressanta likheten med företagens mål var att respondenternas svar aldrig 

gällde något finansiellt mål. Under intervjun med Beta har jag antecknat följande i 

dagboken: 

”Känns direkt från första början att Beta är grundad för att ’uttrycka sig själv’”. 

Detta bekräftades med citaten nedan.  

”Me ei oikeestaan ees katota liikevaihtoo.” 

(Beta) 
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”Meil on ajatus sellasest paremmast maailmasta…”  

(Beta) 

Då jag frågade respondenterna om företagets finansiella ärenden, uppstod det flera 

intressanta synpunkter om finansiering och hur respondenten ansåg att företaget skulle 

styras. Även om respondenterna ville ha extern kapital till sitt förfogande, antydde 

svaren oftast om en rädsla för finansiärens makt. 

”Siin on myös se riski et sä päästät sen minkä sä oot ite niska limas vääntäny 

…saa olla aika varma siit et ketä sitä hoitaa” 

(Huvuddesignern, Alfa) 

Problemet var att entreprenören var ofta rädd att en extern finansiär skulle ha så 

mycket makt att deras företag skulle styras i någon annan riktning än vad 

entreprenören ville. Denna observation förstärktes ytterligare med respondentens 

åsikter och hopp om en finansiär som endast skulle fungera som en kapitalkälla, utan 

någon makt. Med andra ord, ville respondenterna inte ha en extern åsikt som kunde 

ändra på företagets linje. 

”Kyl mun unelma olis se et mä voisin pitää sen itselläni… se on mun, mun juttu 

ja sit mä en haluu sinne ketään toista mielipidettä.. et jos mä päätän jotain ni sit 

se tehään sillai” 

(Theta) 

”…koska se antais kuitenki rahoittajille jonkinlaisen vallan” 

(Epsilon) 

Flera respondenter ansåg sitt bolag vara ”sitt eget”. (Dagboken) Aspekten med 

företagets namn förstärkte denna synpunkt. Även i fallen där respondenten insåg och 

viste att extern finansiering skulle underlätta tillväxten ville respondenten (som ofta 

var huvuddesigner eller en av ägarna till företaget) inte förlora sin ställning i företaget. 

Detta fynd förstärker också det tidigare diskuterade synen på företaget, 

entreprenörens ekonomikunskap och hur nära sammankopplat verksamheten och 

entreprenören är. 
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”Me ollaan tosi paljon puhuttu siitä. Sanna (kansainvälinen myynti- ja 

markkinointipäällikön) haluis hirveesti et me otetaan sijoittaja koska se 

helpottais sen työtä… mut mä en haluis.” 

(Huvuddesignern om tanken av en extern finansiär, Theta) 

Omgivningen ansågs på flera olika sätt inverka negativt på företaget och dess tillväxt 

och prestation. De olika faktorerna i omgivningen var marknaden, kulturen och bristen 

på stödande organisationer och industri. Finlands geografiska läge ansågs också 

inverka negativt på företagens prestation. Dessutom poängterades det att i 

omgivningen inte fanns potentiella finansiärer villiga att investera i modeföretag. 

Finansiärerna ansågs vara mer intresserade av andra branscher som t.ex. teknologi.  

Det kom även fram att hemmamarknaden i Finland inte kunde sägas existera i någon 

desto större grad. Efterfrågan på hemmamarknaden räckte helt enkelt inte till för 

modeföretagen. 

”Täällähän pystyy tehä siin tyhjiössä juttuja aika itsekseen, varsinki siin 

alkuvaiheessa…” 

(Theta) 

”En mä oo ikinä ees ajatellu et mä voisin elää sillä et myis vaan Suomessa.” 

(Delta) 

Kulturen i Finland i sin tur ansågs inte heller stöda modeföretagen. Den finska 

kulturens negativa inverkan uttrycktes på flera olika sätt, men i huvudsak handlade det 

om det låga intresset för mode och modeföretagen. 

”Ja siis eihän tääl… tääl on niiku hirveen pieni se ostajakunta…sellanen joka 

edes vähän panostaa niihin juttuihin.” 

(Theta) 

Stödande organisationer och industri ansågs det inte heller existera i någon desto 

större grad i omgivningen. Ingen av företagen tillverkade (mera) hela kollektioner i 

Finland, och dessutom ansågs olika stödande organisationer fattas. 
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”Isoimmilta tahoilta (tuki) on aivan olematonta.” 

(Huvuddesignern i Theta om olika stödande organisationer) 

Olika former av stöd från omgivningen hade respondenterna i huvudsak dålig 

erfarenhet av. 

”Me ollaan haettu (rahoitusta) TEKES:ltä ja FINVERA:lta… meille sanottiin et 

’rättibisnestä ei tueta’.” 

(Beta) 

Samma gällde potentiella finansiärer i omgivningen. Respondenterna ansåg att dessa 

inte var intresserade av att investera i finskt mode, eller modeindustrin i Finland. Då 

tillväxten och prestationen forskades i gav resultaten dock antydan om orsaken till 

finansiärernas låga intresse av att investera i modeföretagen. Det intressanta i 

fallföretagens prestation var att endast ett av fyra fallföretag haft en ”frisk” tillväxt.  

Med detta menar jag att samtidigt då företaget gjort tillväxt har den presterat väl eller 

på ett tillfredställande sätt. De andra företagen har endera vuxit kraftigt med stora 

förluster (Alfa) eller haft en mager eller t.o.m. negativ tillväxt med en dålig prestation 

(som t.ex. Gamma). I fallet med Alfa har den externa finansiären och de andra 

delägarna gjort det möjligt för företaget att växa kraftigt, men med stora förluster.  

Ett av fallföretagen (Delta) hade grundats redan 2006, men hade bolagsformen ensam 

näringsidkare. Bolagsformen anser jag ger en klar antydan om volymen av och 

inställningen till verksamheten hos designern. Företaget är klart ett sätt för designern 

att uttrycka sig konstnärligt och samtidigt livnära sig själv.  Citatet nedan förstärker 

mina observationer. 

”Mä teen sitä vaan ittelleni” 

Samtidigt antyder bolagsformen om ekonomikunskapen hos entreprenören. Citatet jag 

skrivit i dagboken under intervjun med huvuddesignern i Delta är också ett bevis av 

ekonomikunskapen och viljan att engagera sig i en vinstbringande affärsverksamhet. 

”Mä en oo mikään bisnesmies” 

(Dagboken) 



 

 

66 

Bolagsformen förstärker ytterligare den tidigare diskuterade faktorerna synen på 

företaget och entreprenörens ekonomikunskap. 

Respondenten som hade ekonomutbildning var i Gamma, som också var det enda 

företaget där design management hade en strategisk roll i organisationen. Design 

management, företagsidentitet och image var i överlag mycket bristfälliga bland 

fallföretagen. I vissa fall var det klart att företaget inte hade en klar profil som medvetet 

signalerades till omgivningen. Bristerna i design management kan eventuellt bero på 

det låga antalet ekonomiutbildad personal samplet bestod av. Däremot visade 

undersökningen att fallföretagen hade planerat vissa delområden av DM. 

Omgivningsdesign var t.ex. en klart uttänkt princip för de flesta företagen, även om 

respondenterna inte använde samma vokabulär för detta. Theta var t.ex. ett företag där 

även om respondenten inte var medveten om design management, visade det sig att 

företaget hade ett klart enhetligt mål för omgivnings-, produkt- och 

kommunikationsdesignen. 

Efter att datamaterialet hade sorterats och analysrats var det möjligt att konstruera en 

modell som ingriper de begränsande faktorerna. Modellen kommer jag att presentera 

och diskuteras i det följande kapitlet.  
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5 RESULTAT OCH DISKUSSION  

I detta kapitel kommer modellen som analysen resulterar i att presenteras. De olika 

faktorerna kommer jag också, då avhandlingen förlitar sig på Eisenhardts (1989) 

modell, att diskutera med hänvisning till existerande litteratur. Avslutningsvis 

diskuteras praktiska implikationer av modellen.  

5.1. Faktorer som begränsar finska modeföretags tillväxt och ekonomiska 

prestationsförmåga 

Från resultaten och den därefter gjorda analysen kunde de inverkande faktorerna 

identifieras. Dessa faktorer bildade olika grupper som nämndes till omgivning, 

entreprenören, finansiella resurser, rädsla och design management.  

Figur 7 Faktorer som begränsar finska modeföretags tillväxt och ekonomiska 
prestationsförmåga 
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Jag utvidgade Wiklunds modell i referensramen (se kap. 2) med faktorn finansiella 

resurser. Resultaten och modellen stöder detta, då tillgången till de finansiella 

resurserna ansågs vara ett centralt element för framgången av modeföretaget. 

Finansiella resurserna ansågs utgöra möjligheten till synlighet, marknadsföring och 

andra resurser som påverkar företagets framgång. I referensramen hävdade jag också 

omgivningen vara i en viktig roll och påverka den entreprenöriella orienteringen. 

Studiens resultat tyder på att omgivningen inverkar både på de finansiella resurserna 

företaget har tillgång till, men också på företagets tillväxt och prestation på varierande 

sätt. Även ekonomikunskapen och synen på företag påverkar framgången av de finska 

modeföretagen. Detta stöder forskningsmodellen, då ekonomikunskapen kan ses 

tillhöra entreprenörens och företagets resurser och förmåga. Synen på företaget kan 

anses vara en fråga om attityd mot verksamheten och de mål företaget ställt för sig. 

Vissa av de tre olika principerna av design management hittades i fallföretagen, och i 

ett av fallföretagen var design management ett klart strategiskt verktyg. Likaså är detta 

resultat i likhet med referensramen och det jag hävdade i forskningsmodellen. I det 

följande avsnittet diskuteras modellen mera i detalj. 

5.2. Modellen  

Avhandlingens centrala syfte är att utöka förståelsen för finska modeföretags tillväxt 

och ekonomiska prestationsförmåga. Ett av delsyften är att utveckla en modell som 

ingriper de begränsande faktorerna. Denna modell kommer nu att diskuteras mer 

ingående, och senare diskuteras de praktiska implikationer av modellen för finska 

modeföretag. 

Analysen identifierade fem huvudgrupper av faktorer. Dessa grupper namngavs 

entreprenören, rädsla, finansiella resurser, design management och omgivning. 

Grupperna bestod av olika faktorer som jag fann påverka företagets tillväxt och 

prestation. Den centrala faktorn och problemet för fallföretagen var de finansiella 

resurserna företagen hade till sitt förfogande. De finansiella resurserna påverkas i sin 

tur av diverse olika faktorer. Entreprenörens ekonomikunskap och syn på företaget 

påverkade klart företagets tillgång till kapital. Med syn på företaget menas hur 

entreprenören ser och upplever företagsverksamheten. Då det inte existerar klara mål 

eller framtida visioner, utan en mer konstnärlig syn på varför företaget existerar är det 

svårt att övertyga en finansiär om att företaget är en god investering. En avgörande 

faktor är också frågan om entreprenören över huvudtaget vill engagera en extern 
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finansiär i sin verksamhet. Denna fråga hänger mycket nära den rapporterade rädslan 

som studien hittade existera i så gott som alla företag. 

Faktorn rädsla handlar om rädslan hos modeentreprenören angående en potentiell 

finansiärs framtida handlingar med den makt finansiären skulle få till sitt förfogande. 

Alla fallföretag hade en mycket intressant åsikt om extern finansiering. Även om 

entreprenören insåg att det existerade ett stort kapitalbehov var det klart att 

entreprenören inte var villig att ge över beslutsfattandemakt till en extern person. Även 

i Alfa, där den externa finansiären hade räddat företaget och möjliggjort den kraftiga 

tillväxten (och samtida förlusterna), gav huvuddesignern en antydan om en form av 

rädsla. 

I omgivningen existerade flera faktorer som ansågs försvåra modeföretagens framgång. 

Analysen visade att potentiella finansiärer i omgivningen inte är intresserade av 

modeindustrin i Finland. Finansiellt stöd från omgivningen ansågs också vara svårt att 

få tag på. Den tredje faktorn i omgivningen är kulturen som inte ansågs stöda 

modeföretaget i olika former. Stödande organisationer eller industri ansågs inte 

existera i någon desto större grad, lika som lokala kunder, efterfråga och marknad. 

Även landets geografiska läge, i ”periferin”, ansågs påverka modeföretagen på ett 

negativt sätt. 

En strategisk design management tänkande hittades endast i ett av fallföretagen. I flera 

fall var företagsidentiteten och hur den uttrycks mycket svårt att identifiera. Däremot 

var de olika delområdena eller principerna till design management i ett antal fall 

uttänkta. Omgivningen där företaget sålde sina produkter var noggrant utvalda i så gott 

som alla fallföretag.  

Företagens tillväxttal och prestationstal antydde om varför finansiärer inte 

nödvändigtvis var intresserade av att investera i dessa företag. Resultaten ger upphov 

till tanken av att modeföretagen kan hamna i en s.k. ond cirkel, där historisk 

prestationsförmåga inverkar på finansiella resurserna företaget har till förfogande. 

Detta inverkar i sin tur på framtida prestationsförmåga och potentiella finansiärers 

investeringsbeslut. Detta fenomen behövs dock mer forskning i.  
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5.3. Teoretisk kontribution 

Studien utvecklar Wiklunds modell (1998) på flera olika sätt. Finansiella resurserna 

hittades vara en av de viktigaste resurserna för modeföretagen, som det dessutom fanns 

en stor brist av hos de undersökta företagen. Finansiella resurserna var viktiga närmst 

p.g.a. branschens natur. Med detta menas att det krävs stora investeringar i t.ex. 

marknadsföring och andra medel för synlighet, för att inte tala om råmaterial, personal 

etc. Tillgången till de finansiella resurserna hittades dock påverkas av vissa faktorer 

som diskuteras nedan. 

Den första iögonfallande faktorn var entreprenörens syn på företaget. Med denna term 

anses entreprenörens åsikt om varför företaget existerar och vad som är det centrala 

målet med verksamheten. Studien visar bevis om Gorbs (1990a) påstående, nämligen 

att designern i företaget kan ha en annan vision om företagets riktning eller mål än vad 

företagets ledning har. Problem uppstår då designern är både VD och ägare i företaget. 

Denna struktur möjliggör en mer fri och konstnärlig inställning till affärsverksamheten. 

Datamaterialet från de olika fallen bekräftade detta fenomen.  Här måste man dock 

diskutera varför företag existerar. Om företaget antas existera för att skapa avkastning 

åt företagets aktieägare, har studien bevisat flera entreprenörers syn på företaget vara 

bristfällig. Med tanke på detta fynd, måste även potentiella investerare tas i beaktande. 

Företag där det primära målet är att livnära dess ägare och kanske också deras familjer, 

utgör inte en lämplig möjlighet till en god investering för t.ex. affärsänglar (Sohl 1999). 

Denna observation av entreprenörens syn på företaget bekräftades med t.ex. svaren jag 

fick gällande företagens mission och vision (se även kap. 4.1.2.), som i flera fall fattades 

delvis eller t.o.m. helt. 

”on semmost… mut mitä ei oo kuitenkaan kirjotettu paperille.. se on semmost 

mikä saattaa muuttua joka päivä” 

(Epsilon) 

Mission har definierats av Miller och Dess (1996) att innefatta ”such items as purpose, 

competitive distinctiveness, market definition product/service definition, principal 

economic concerns and values” (Bart & Baetz 1998: 825). Vision däremot beskriver 

framtida ambitioner (Miller & Dess 1996). Om dessa termer inte existerar eller är 

igenkända måste man fråga sig hur ett företag kan sträva till något som inte klart kan 

uttryckas. Entreprenörens ekonomikunskap är också i linje med Wiklunds (1998) teori 
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om entreprenörens resurser och förmåga som en påverkande faktor för företagets 

tillväxt och prestation. 

Den rapporterade rädslan för den externa finansiärens makt var en intressant faktor. I 

de flesta fallen var det klart att respondenten inte ville ha en utomstående persons åsikt 

om hur företaget skulle styras. Denna rädsla har att göra med agentproblemet (se t.ex. 

Shleifer & Vishny 1997 och Jensen & Meckling 1976) som finansiella kontrakt hämtar 

med sig. Det är vanligt att om företaget inte når de gemensamt överkomna målen eller 

presterar dåligt, erhåller finansiären kontrollen av företaget. Efter att företagets 

prestation förbättrats återges entreprenören kontrollen (i olika former). (Kaplan & 

Strömberg 2003: 282) Det existerar dock också litteratur som tyder på att en finansiär 

kan agera opportunistiskt och därmed göra situationen obekväm för entreprenören. 

(Cable & Shane 1997) Den rapporterade rädslan förstärker det jag hävdade tidigare, 

nämligen entreprenörens syn på företaget. Fallföretagen existerade i vissa fall närmast 

för designerns skull, som ett verktyg för designern att utrycka sig själv. Själva 

affärsverksamheten kom ofta på andra plats. Detta fynd pekar onekligen på en 

grundläggande konflikt mellan företagande som ekonomiskt vinstbringande 

verksamhet och som självförverkligande verksamhet, som designern livnär sig på.  

Alfa, som hade lyckats hitta en investerare, rapporterade att finansiären inte endast 

finansierade verksamheten. I fallet hade finansiären och företagets ledning hittat ett 

gemensamt mål för företaget som båda parterna strävade till. Respondenterna i Alfa 

rapporterade att företaget hade fått olika former av kunskap och hjälp av finansiären 

som inverkat positivt på företagets tillväxt. Detta är i enlighet med existerande 

litteratur om riskkapitalbolag som erbjuder en mängd olika tjänster förutom det 

finansiella stödet. (se t.ex. Hellmann 1998) Här måste dock poängteras att själva 

processen att hitta en finansiär hade inte varit enkel. Dessutom var finansiären en 

mycket nära kontakt till företagets centrala aktörer. Respondenterna (i Alfa) 

rapporterade även att om inte de vid denna tidpunkt skulle ha fått en finansiär, skulle 

företaget antagligen ha slutat sin verksamhet. Fallet visar att rädslan nödvändigtvis inte 

är befogad och att det även kunde vara en lösning till de andra fallföretagen. 

Fallföretagens prestation gav dock antydan om orsaken till att eventuella investerare 

inte var intresserade av att investera i finska modeföretag. Analysen visade att det inte 

fanns t.ex. ett enda företag som skulle ha lyckats med att upprätthålla ROA på en nivå 

som motsvarar god (över 10%) en längre tid. (Leppiniemi & Leppiniemi 2008) Från en 

potentiell investerares synpunkt såg inte företagen väldigt lockande ut rent finansiellt. I 
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fallet med Alfa, hade finansiären möjliggjort den kraftiga tillväxten, och samtidigt de 

stora förlusterna den hämtat med sig. Theta var det enda av fallföretagen som hade en 

god tillväxt och samtidigt presterade väl eller på ett tillfredsställande sätt. Theta var i 

överlag ett intressant företag. Företaget var nämligen ett av de få fallföretag med en 

stark internationell vision och en ambitiös attityd mot tillväxt. 

”Mä näen et me ollaan paljon kansainvälisempi” 

(svaret till frågan om var entreprenören ser sitt företag om fem år, Theta) 

Huvuddesignern hade från första början insett att marknaden i Finland inte räckte till 

för företaget, och hade därmed riktat sina produkter på internationella marknader.  

”Me ollaan liikuttu paljon ulkomailla kokoajan ja suurin osa meidän 

kontakteista menee aina ulkomaille, niiku pressin kosiskelu…” 

(Theta) 

Theta var också ett av fallföretagen med ekonomiutbildad personal. Detta resulterade i 

att huvuddesignern i företaget kunde koncentrera sig på själva designen, då den 

ekonomiska sidan av verksamheten sköttes av någon annan. Huvuddesignern hade 

börjat mycket anspråkslöst och bestämt sig att satsa på tillväxten vid en rätt tidpunkt. 

”toi liikevaihdon kasvu tuli ihan selkeästi siitä et henkilöstömäärä kasvoi.” 

(Theta) 

Omgivningen ansågs i överlag inte stöda modeföretaget. Resultaten är i enlighet med 

Porters teori (1990; 1998; 2000) om omgivningens inverkan på företaget och dess 

konkurrenskraft. Relaterad och stödande industri existerar inte i Finland för 

modeföretagen. Lokala kunder, marknader och efterfråga ansågs det finnas magert 

av, som resulterade i att företaget från första början måste rikta sina produkter och 

tjänster till utländska marknader. Input omständigheterna var också mycket 

begränsade på grund av magra kapitalresurser, naturresurser mm. Finlands position 

utanför olika ”modekluster” ansågs också vara problematiskt och en negativ aspekt i 

omgivningen. Även detta är i linje med Porters (2000) teori om kluster och deras 

positiva inverkan på företaget. 
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En heltäckande och uttänkt plan för design management hittades i ett av fallföretagen. 

Denna plan var i linje med Poikolainen (1994) och Gorb (1990a). Däremot var design 

management som term i de kvarstående fallen mycket oklar. Företagen hade inte en 

kunskap om vad design management innebär i sig. Däremot hade de flesta 

fallföretagen en klar vision om något av de olika elementen i Gorbs (1990a) modell. Det 

grundläggande elementet, nämligen företagsidentiteten, var dock i många fall inte 

uttänkt, eller kunde inte preciseras. Detta kan vara en konsekvens av att företagets 

identitet är grundarens personliga identitet, eller byggd runt entreprenören, som t.ex. i 

fallet med Theta.  Detta kan alternativt också vara ett bevis på vad det centrala syftet 

med företaget är eller hur entreprenören förhåller sig till affärsverksamheten. 

5.4. Praktiska implikationer 

De praktiska åtgärderna för ett modeföretag att förbättra sin ställning och möjlighet för 

en god tillväxt och ekonomisk prestationsförmåga är begränsade. Den rådande 

kulturen kan t.ex. anses vara svår att ändra på. Dock kommer jag att försöka utgående 

från resultaten att reflektera över vissa praktiska implikationer. 

Huvudtyngden i verksamheten hos modeföretagen beskrivs kanske bäst av citatet: 

”..hallitsen duunin (designen), mut en esimerkiks rahoituksen hakemista”. 

(Beta) 

Med andra ord ligger den primära tyngden i verksamheten i själva skapandet, inte i att 

göra ett gott resultat. Då företagen dessutom leds och ägs endera helt eller delvis av 

huvuddesignern, blir företaget ett element mycket nära till huvuddesignern, både 

fysiskt och psykiskt. Företaget är i dessa fall ett mycket annorlunda element, än i fall 

där ägandet och kontrollen har skiljts (se t.ex. Shleifer & Vishney 1997). Entreprenören 

borde för det första, satsa mer på affärsverksamheten och se företaget mer som ett 

värdeskapande element och inte som ett ”barn”. Även om omgivningen per se är svår 

att göra förändringar i, kan inte kulturen och attityderna mot de finska modeföretagen 

ändras om inte attityden i företagen först ändras. Tanken av att omgivningen eller 

samhället skulle stöda företag som inte visar tecken på tillväxt och god prestation i 

olika former, och som poängterar en konstnärlig frihet verkar naiv. Attityden i 

företagen måste vara mer inriktat på affärsverksamhet, god prestation och tillväxt som 

tillsammans väcker intresse, både i omgivningen och hos potentiella investerare. 
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Ekonomikunskapen var en faktor som klart förhindrade företagens framgång. 

Företagen måste sätta mer tyngd på frågor gällande ekonomi och sträva till kunskap 

om ekonomi.  Man bör också ta i beaktande potentiella externa finansiärer, och hur de 

förhåller sig till företag med entreprenörer och personal med hög utbildning. Jag anser 

också att företagets trovärdighet (hos t.ex. investerare och i omgivningen) ökar 

märkvärdigt då entreprenören verkligen har en kunskap eller tillgång till kunskap hur 

man driver en affärsverksamhet. Här måste man också ta i beaktande investerarens 

alternativkostnad för en investering. 

En intressant aspekt som behövs en mer djupare forskning i är investerarnas tankar om 

den finska modeindustrin, och hur eventuella historiska förluster inverkar på framtida 

prestationsförmåga. Från en investerares synpunkt kan en olönsam affärsverksamhet 

vara en dålig investering per se, men om ett företag har t.ex. ett intressant brand och är 

internationellt känd kan situationen vara en annan. Då kan företaget eventuellt ses som 

en lockande investering med potential att hämta god avkastning i framtiden.  

Med tanke på omgivningen och marknaden existerar det intressant litteratur gällande 

hur marknader kan influeras och omvandlas. Storbacka och Nenonen (2011, 2011) har 

utmanat den traditionella synen på en marknadsplats. Dessa hävdar att olika aktörer 

inom en marknad kan påverka marknadsstrukturen på olika sätt. Aktören kan enligt 

Storbacka och Nenonen (2011) inverka på marknaden genom att modifiera sina 

affärsmodeller och mentala modeller på olika sätt. En sådan förändring skulle vara 

nödvändig för den finska modemarknaden. 

Det upplevda stödet av omgivningen till modeföretagen är en intressant fråga också för 

samhället. Visserligen är det förståeligt, speciellt med tanke på Finlands historia, att 

omgivningen stöder företag inom t.ex. teknologi. Branscher attraherar ofta investerare 

med samma intresse och kunskap inom just denna bransch. Finland har inte en 

historia som ett ”modeland” (jämfört t.ex. med Italien), vilket kan anses göra 

situationen för modeföretagen svår.  
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”Sekin on kumma juttu, et jos tääl ei oo isoo tuotantooni miks ois semmonen olo 

et tääl on jotenki tosi hyvä osaaminen sen (tuotannon) suhteen…kun taas 

Kaukoidässä mis sit on tehty iät ja ajat ni tietty niil on kans parempi 

osaaminen… vaik ois hyvä laatu, se ei oo niin vahva brändinä et joku ois 

Pariisis et ’woooooow, this is from Finland’”  

(Epsilon) 

Med tanke på mitt datamaterial och de resultat jag kommit fram, till är det relativt klart 

varför modedesign som en bransch har lämnats i skymundan. De existerande 

företagens ”meritlista” tillsammans med attityden hos huvudaktörerna är klara element 

som lett till fenomenet. Här måste en diskussion föras om vad som är viktigt och även 

realistiskt för Finland med tanke på dessa resultat och eventuella åtgärder. Rent 

nationalekonomiskt torde det vara en strävan att utbilda och hålla kvar en kår av aktiva 

modedesigners som bor och jobbar i Finland. Samma gäller växande och väl 

presterande modeföretag. 

Organisationer som t.ex. Teknologian Edistämiskeskus (TEKES) rapporterades vara 

mer intresserade av att stöda andra branscher än modebranschen. I omgivningen fanns 

inte heller stödande företag eller en industri som skulle påverka modeföretagen 

positivt. I Sverige, är Svenska Moderådet (Swedish Fashion Council) en typ av 

takorganisation för nya modeföretag. Organisationen arrangerar bl.a. 

branschseminarier, ger skräddarsydd konsultation och samarbetar med institutioner, 

designskolor och museer. Förutom detta stöder organisationen mindre 

modedesignföretag. Flera unga modedesigners har med hjälp av moderådets 

verksamhet lyckats ta sig fram internationellt. (www.moderådet.se) En liknande 

organisation vore vettig även i Finland, speciellt med tanke på resultaten som tyder på 

att entreprenörerna inte hade någon sorts stödande takorganisation till förfogande. 

http://www.moderådet.se/
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6 AVSLUTNING 

Detta kapitel är konstruerat av tre delar. I det första avsnittet kommer avhandlingen att 

sammandras och den centrala forskningsfrågan att besvaras. Därefter reflekteras över 

studiens begränsningar och som avslutning ges förslag om framtida forskning.  

6.1. Sammandrag 

Avhandlingens huvudsakliga utgångspunkt var den finska modeindustrins svaga 

ställning och bristen på forskning inom modebranschen. Dessa omständigheter 

resulterade i avhandlingens centrala syfte, nämligen att ”utöka förståelsen för finska 

modeföretags tillväxt och ekonomisk prestationsförmåga” (se kap. 1.2). Den 

huvudsakliga forskningsfrågan utformade jag därefter till; vilka faktorer begränsar 

finska modeföretags tillväxt och ekonomiska prestationsförmåga? Jag utgick från en 

modifiering av (se kap. 2.4) Wiklunds modell (1998), för att hitta de olika faktorerna 

som begränsar finska modeföretags framgång. 

Jag använde mig av Eisenhardts (1989) teori och ett nästan heltäckande sampel av den 

finska modeindustrin, för att uppfylla syftet med avhandlingen. Syftet uppfylldes 

genom att beskriva hur nyckelpersonerna i finska modeföretag uppfattade begreppen 

tillväxt och prestation, och genom att beskriva faktorer som främjar respektive hindrar 

dessa. Förutom detta identifierades faktorer som begränsar dessa företags tillväxt och 

ekonomiska prestationsförmåga, varefter en modell, som ingrep dessa begränsande 

faktorer, kunde konstrueras.  Som en följd av dessa delsyften diskuterades även 

praktiska implikationer av modellen för finska modeföretag.  

Resultaten, som modellen konstruerades ifrån, bestod av fem kategorier eller grupper 

av inverkande faktorer. Dessa grupper var entreprenören, rädsla, finansiella resurser, 

omgivning och design management. För det första, tyder resultaten på att den centrala 

begränsande faktorn är finansiella resurser, som utgör ett centralt element för tillväxt 

och prestation för modeföretagen. Detta är närmast p.g.a. industrins karaktär och den 

kapitalmängd som krävs för att få synlighet i olika former. 

För det andra, visade sig entreprenörens ekonomikunskap och syn på företaget 

påverkar företagets tillgång till finansiella resurser. Med syn på företaget menas 

entreprenörens attityd mot företagande som en vinstbringande verksamhet.  

Resultaten tyder även på att entreprenören innehar en slags rädsla för en potentiell 
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extern finansiär.  Denna rädsla gäller närmast frågor om hur företaget skulle styras om 

beslutsfattandemakt skulle ges över till en extern finansiär. Rädslan visades ytterligare 

begränsa företagets tillgång till finansiella resurser, i form av extern kapital från en 

affärsängel eller ett riskkapitalbolag.  

För det tredje ansåg respondenterna att omgivningen inte vara ett stödande element för 

deras företag. Omgivningen inverkar på företagets finansiella resurser i form av 

finansiärernas låga intresse att investera i modebranschen, och tillgången till 

finansiellt stöd. Andra negativt påverkande faktorer i omgivningen var kulturen, 

stödande organisationer och industri, lokala kunder, efterfråga och marknad samt 

Finlands geografiska läge. Design management, som hade en strategisk roll i företaget, 

hittades endast i ett av fallföretagen. Dock tyder resultaten på att företagen ofta hade en 

plan för en eller flera av design management kanalerna, nämligen produkt-, 

kommunikations eller omgivningsdesign.  

Efter att de olika faktorerna var identifierade var det möjligt att diskutera praktiska råd 

för modeföretagen och omgivningen. De praktiska råden koncentrerade närmast på 

attityderna mot affärsverksamheten hos modeentreprenörerna, samt deras kunskap 

gällande ekonomi. Dessutom diskuterades potentiella förändringsförslag gällande 

omgivningen företagen befinner sig i. Dessa förslag gällde närmast praktiska råd om 

hur samhället kunde underlätta situationen för modeföretagen.  

6.2. Begränsningar 

Även om flera aspekter av modeföretagen har tagits med i studien lider den av vissa 

begränsningar. En av dessa är att studien inte tog fasta på modeföretagens strategi. 

Strategin företaget har kan nämligen vara en avgörande determinant i företagets 

framgång, och kan påverka denna framgång på varierande sätt. Med strategi menar jag 

t.ex. hurdan kollektion eller marknadsföringsstrategi företaget har, och vad företaget 

ämnar med en viss strategi den valt. Strategin kan även inverkas av faktorerna attityd, 

resurser och förmåga samt omgivning.  

I studien var jag begränsad till det som respondenten uttryckte i tal, speciellt då det 

gällde design management. Med andra ord gick jag inte konkret igenom företagens 

produkter eller kataloger, för att den vägen forska i företagets produkt- och 

kommunikationsdesign. Detta är en avsevärd begränsning som kunde ha inverkat på 

resultaten i någon mån. Genom att forska i varje område av design management mer 
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konkret (besöka butiker, studera kataloger, produkter mm.), kunde jag eventuellt ha 

kunnat åstadkomma en desto djupare analys av varje företags design management 

processer. Dock var jag begränsad till en viss tidsram, som gjorde att denna metod inte 

kunde genomföras.  

En avsevärd begränsning är storleken på företagen i samplet. Även om samplet i 

studien är brett, rör sig företagens omsättningar mellan 200 000 och 800 000 euro (år 

2009). Detta i sin tur gör att resultaten gäller närmast små entreprenöriella företag i 

Finland. Dock hittade studien avsevärda begränsande faktorer hos dessa företag och i 

deras omgivning, där de idkar sin verksamhet, av vilka jag kunde utveckla en modell av. 

6.3. Förslag om framtida forskning  

Ett antal intressanta aspekter kom fram under forsknings processen som p.g.a. vissa 

orsaker inte kunde tas med i avhandlingen. Dessa utgjorde grunden till förslag om 

fortsatt forskning. 

Ett av de mest intressanta teman för mig var design management. Dock var jag 

begränsad till vad respondenterna reflekterade över i tal. Framtida forskning borde 

forska design management genom att analysera modeföretagens kataloger, kollektioner 

och t.ex. företagets internetsidor tillsammans med respondentens reflektioner. Med 

andra ord kunde visuell retorik användas som ett verktyg att analysera design 

management hos finska modeföretag. En sådan metod skulle eventuellt ge mer djup åt 

forskning inom design management hos modeföretagen i Finland. Då avhandlingen är 

avgränsad endast till finska företag, vore det även intressant att göra en liknande studie 

i t.ex. Sverige, eller inom en annan designbransch i Finland. Detta vore intressant 

närmast för att se om liknande påverkande faktorer existerar inom andra kreativa 

branscher. 

Med tanke på modeföretagen och marknaden i Finland, kunde framtida forskning 

koncentrera sig på vad de centrala aktörerna kunde göra för att förbättra den finska 

modemarknadens situation. Detta är mycket nära det som redan tidigare diskuterades, 

nämligen market scripting (se t.ex. Storbacka och Nenonen 2011). En sådan forskning 

vore intressant och kunde eventuellt gynna olika aktörer på marknaden lika som 

marknaden som helhet i Finland.  
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INTERVJUGUID 

1.o Taustatieto 

 Haastateltava/Haastateltavat 

o Nimi 

o Koulutus 

o Asema yhtiössä 

o Olitteko mukana yhtiössä sen perustamisvaiheessa? Jos ette, milloin 

teidät on palkattu yhtiöön? 

 Yhtiö 

o Nimi 

o Ala 

o Perustamisvuosi 

o Liikevaihto 

o Erikoistumisenne, Markkinarako? 

 Kertokaa lyhyesti yhtiön historiasta? 

 Mikä on pää syy yhtiönne olemassaoloon? Missio ja visio? 

Mikä on teidän päätavoitteenne?  

2.0 

 Mitä kasvu merkitsee teille? 

 Miten suhtaudutte kasvuun ja sen seurauksiin? 

 Miten määrittelette hyvän tuloksen? 

 Missä näette yhtiönne viiden vuoden päästä? 

 Miten suhtaudutte riskeihin ja riskien ottoihin? 

 Millaisia riskejä otatte saavuttaaksenne asettamanne tavoitteet? 

 Kertoisitteko esimerkkejä riskeistä, joita olette joutuneet ottamaan? 
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 Miten innovaationne syntyvät?  

 Miten tuotteenne luodaan? Mistä kaikki saa yleensä alkunsa? 

 Miten kehitätte uusia mahdollisuuksia liiketoimintaanne ajatellen? Miten haette 

kyseisiä mahdollisuuksia? 

 Kehitättekö jatkuvasti toimintaanne? 

 Mitkä ovat mielestänne tärkeimmät resurssit teidänlaiselle yhtiölle? 

 Mitkä ovat teidän tärkeimmät resurssit? 

 Mitkä resurssit ovat tärkeimpiä liiketoiminnan ja asetettujen tavoitteiden 

saavuttamisen kannalta?  

 Puuttuuko teiltä joitain tärkeitä resursseja? 

 Kuinka keskeisessä roolissa yrittäjän kyky on yrityksessänne? Kuinka tämä kyky 

vaikuttaa kasvuun ja tuloksenne? 

 Kertokaa yhtiönne verkostosta? Näettekö sen olevan keskeisessä asemassa 

liiketoimintaa ajatellen? 

 Millä tavalla suhtaudutte verkostoitumiseen? Oletteko hyötyneet 

verkostoitumisesta? 

 Millaisia taloudellisia resursseja näette teidänlaisenne yrityksen tarvitsevan? 

 Miten yhtiönne on rahoitettu? 

 Kertokaa rahoituksen hakuprosessista? 

 Millä tavalla näette ympäristön vaikuttavan liiketoimintaanne? 

 Miten eri tekijät ympäristössä vaikuttavat kasvuun ja hyvän tuloksen 

saavuttamiseen? 

 Miten toimialanne eroaa muista toimialoista? 

 Kuvailkaa toimialaanne? 

3.0 

 Kertokaa tuotteistanne? 

 Mikä on keskeisin idea/keskeiset ideat tuotteissanne? (symbolinen?) 

 Mikä on lähtökohta jokaiselle mallistolle ja sen tuotteelle? 

 Miten kommunikoitte kohderyhmänne kanssa? 
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 Käytättekö jotain tiettyä menetelmää tai kieltä  kommunikoinnissa? 

 Millaisessa ympäristössä myytte tuotteitanne? 

 Miten valitsette jälleenmyyjänne? 

 Kertokaa miten suhtaudutte imagoon ja identiteettiin? 

 Miten yritätte vaikuttaa imagoon? 

 Mikä on yhtiönne identiteetti, ja miten sen pystyy huomaamaan? Voitteko antaa 

konkreettisia esimerkkejä? 

 Miten suhtaudutte design managementiin ja näettekö tarvetta sellaiselle 

yhtiössänne? 

 Mikä motivoi teitä? 

 Miten motivoituneisuus vaikuttaa yhtiöön? 

 Edellä mainittujen lisäksi mitkä tekijät vaikuttavan kasvuunne ja hyvän 

tuloksen saavuttamiseen? 

 Kasvu: työntekijöiden, liikevaihdon ja myyntipisteiden määrä viimeisen viiden 

vuoden aikana? 

 Onko mielestänne yhtiönne tai sen tuotteiden arvo noussut? Mikäli on, miten 

perustelette sen? 

 

 

 

 

 


