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Förord 
Västra Götalandsregionen medfinansierar ett stort antal projekt och 
verksamheter som syftar till att främja en hållbar regional utveckling. 
Samtliga projekt och verksamheter som medfinansieras av Västra 
Götalandsregionen följs upp genom regelmässiga och kontinuerlig 
insamling av information som gör det möjligt att se hur verksamheten 
utvecklas. Mer djupgående utvärderingar görs av program samt flera 
verksamheter och projekt varje år.  

På uppdrag av Västra Götalandsregionen har Sweco Strategy genomfört 
en utvärdering av modeinkubatorn. Utvärderingen har genomförts av 
seniorkonsulterna Magnus Björkström, Helena Lund och Annelie 
Helmersdotter Eriksson vid Sweco Strategy. 

Göteborg september 2010 

Monica Emanuelsson 

Utredare 
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1. Sammanfattning 
Modeink ska skapa förutsättningar för fler livskraftiga och hållbara företag inom 
svenskt mode. Syftet med etableringen av Modeink är att bidra till en ökad tillväxt inom 
textil- och modebranschen regionalt och nationellt. Modeink ska på ett optimalt sätt 
genom att vara en specialiserad inkubator stötta företagen med exempelvis 
coachning, kunskap, kreativa miljöer, nätverk och infrastruktur.  

Modeinks verksamhet präglas av problemlösning inom ett utvecklingskoncept där 
företag med hjälp av inkubatorn ska utveckla idéer och produkter till att bli 
kommersiellt gångbara kollektioner. De företag som antas till inkubatorn har redan 
passerat idéstadiet och har en eller flera kollektioner i bagaget. 

Utvärderingsuppdraget har omfattat en bedömning av utvecklingen under de senaste 
tre åren samt utvärdering av resultat. Utöver detta har även en kontroll av 
verksamhetens överensstämmelse med målen i VG2020 gjorts. Målen i VG2020 har 
inte varit styrande. De underlag som använts för utvärderingen är 
verksamhetsbeskrivningar, ansökningshandlingar, återrapporteringar till Västra 
Götalandsregionen, företagsinformation samt intervjuer med personal, ledning, 
inkubatorföretag och nyckelpersoner i omgivande nätverk.  

Resultatutvärderingen har gjorts utifrån perspektivet att de intäkter som görs i ett 
modeföretag kan vara en liten del av produktionens hela värde. Produkterna kan 
säljas vidare i flera led och därmed skapa en mer omfattande värdekedja. 

Swecos slutsatser är att Modeink under de senaste tre åren varit organiserat på ett 
ändamålsenligt sätt och att de under tiden har stärkt sin kompetens med kunnig 
personal och utökade relevanta nätverk. Det finns sammantaget kompetens för att 
lösa förekommande problem. Företagen får det stöd de förväntar sig samt ytterligare 
mervärden. Möjlighet till stöd inför produktion är tydligt samtidigt som den delen skulle 
kunna stärkas ytterligare. Den fysiska miljön med möjlighet till kontor, butik, och 
kreativ yta samt närhet till affärsexpertis är fullt ändamålsenlig.       
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Det finns ingen liknande verksamhet inom Sverige och omgärdande organisationer är 
samtliga överens om att Modeink fyller ett behov. Lokaliseringen till Borås stärker 
produktionskompetensen medan det geografiska avståndet till Stockholm av praktiska 
skäl sannolikt begränsar det potentiella inflödet av nya företag. Även kontakt med 
massmedia begränsas med den geografiska placeringen. 

De aktivitetsmål som satts upp i ansökan till Västra Götalandsregionen är i stort sett 
uppfyllda. Det som inte är uppfyllt är inte något som utvärderaren anser sig behöva 
anmärka på. De organisatoriska målen är även de uppfyllda.  

Resultat i form av ekonomisk tillväxt, sysselsättning och överlevande företag har i stort 
sett uteblivit. Andel företag som överlever i någon form efter stöd av Modeink är 
likvärdigt andra inkubatorer men företagen från Modeink har så låg omsättning att de 
knappt kan försörja företagaren. Uppgifter om låga omsättningar tillsammans med 
intervjuer med företagare och nätverk tyder även på att det inte har utvecklats 
nämnvärda ekonomiska värden i sfärerna eller länkarna utanför respektive företag. 
Uteblivna resultat beror sannolikt på att det är fortfarande nystartade företag som 
undersöks. Det beror sannolikt även på att det totalt är ett fåtal företag samt att det är 
en svår marknad som företagen ska slå sig in på.  

Modeinks verksamhet stämmer väl överens med målen i VG2020. Det handlar om att 
bygga innovativa och konkurrenskraftiga miljöer där entreprenörskap ska kunna vara 
en självklar väg till försörjning. I VG2020 styr kriterierna jämställdhet, miljö, 
internationalisering och integration på en horisontell nivå. Miljöperspektivet finns 
tydligt i Modeinks verksamhet medan internationalisering är något som Modeink och 
företagen inom inkubatorn gärna utvecklar mer. Kriterierna jämställdhet och 
integration får inget utrymme i Modeink eftersom fokus, med det handlingsutrymme 
som finns idag, helt ligger på företagskoncept.  

Resurserna förvaltas väl men Modeinks monetärt begränsade och kortsiktiga 
finansiering bromsar fortsatt utveckling. Sweco föreslår att Modeink ska få ta del av 
mer resurser långsiktigt för att utveckla sin potential inom det de redan gör. Med mer 
resurser skulle de även kunna mobilisera fler företag som därmed snabbare skulle 
kunna uppvisa goda lyckade exempel på framgång. Framgångsföretag kan generera 
bra metoder samtidigt som de stärker inkubatorns varumärke.  

Inkubatorn i Borås, där Modeink ingår, håller på att utveckla en regional fond från 
vilken företag ska kunna ta del av medel. Sweco välkomnar det initiativet eftersom 
enklare tillgång till kapital förhoppningsvis kan öka produktiviteten inom bolagen som 
idag omsätter allt för små belopp. 

Sweco föreslår även att Modeink utvecklar system för att följa upp resultat som ligger 
mellan utförda aktiviteter och finansiella resultat. Exempel på uppföljningspunkter 
skulle kunna vara uppnådd produktivitet i och med antal kollektioner, skapad 
försäljningsplats på webbsida och antal återförsäljare i detaljistledet. Ett särskilt fokus 
kan ligga på indikatorer relaterade till miljö. 
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1. Inledning 
Från den traditionella svenska textilindustrin har välrenommerade mode- och 
designföretag skapats tillsammans med kunskapsintensiva företag som producerar till 
exempel smarta textilier. Svensk design säljs internationellt och svenska designers 
får internationella uppdrag och marknadsför på så vis Sverige utomlands.  

En rapport med statistik och analys som nyligen publicerats om modebranschen visar 
att den svenska modebranschen omsätter 206 miljarder kronor – 83 miljarder i Sverige 
och 123 miljarder exporteras. Visserligen står H & M för över hälften av denna 
omsättning och en stor del av exporten. Exklusive H & M och de stora kedjorna som 
omsätter över en miljard återstår ändå 64 miljarder i omsättning i Sverige och 13 
miljarder i export1. Det är även relevant att nämna indirekta effekter och värden av 
modebranschen, det vill säga den roll som mode spelar både för de verksamheter 
som bidrar till att mode blir till; journalistik, reklam, fotografi, transport, etcetera och för 
vad svenskt mode betyder för till exempel turismen i Sverige.  

Sammantaget finns det starka ekonomiska incitament för att stärka modebranschens 
fortsatta utveckling.  Hur modeindustrin i Sverige kan stärkas är en högst relevant 
fråga, om modeindustrin ska fortsätta utvecklas i Sverige och stärka 
entreprenörskapet inom svenskt mode.  

Modeink ska skapa förutsättningar för fler livskraftiga och hållbara företag inom 
svenskt mode. Syftet med etableringen av Modeink är att bidra till en ökad tillväxt inom 
textil- och modebranschen regionalt och nationellt.  

1.1 Uppdraget 

Modeink ska genom företagsstödjande insatser, genom att fungera som ett nationellt 
kunskapscenter och genom att bidra till stärkt samverkan inom branschen bidra till att 
entreprenörer inom mode får goda förutsättningar att starta och driva egna företag. 
Syftet med utvärderingen är att berörda ska få insikt i hur projektet har utvecklats, få 
kunskap om resultat från verksamheten samt få rekommendationer inför fortsatt 
verksamhet inom Modeink. Utvärderingen har delats upp i tre olika analysområden 
som resulterar i slutsatser och rekommendationer för en fortsatt verksamhet. 

 

                                                

1 I rapporten Modebranschen i Sverige anges exporten till 13 miljarder och är baserat på modeföretagens export 

exklusive H & M och ytterligare sex stora kedjor 

Organisation 
och 

arbetssätt

Mål och 
resultat

Regional 
anknytning 
VG2020
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VG2020 är det gemensamma styrdokumentet och vägvisaren för hela Västra 
Götalands utveckling mellan åren 2014 – 2020. Strategin syftar till att ytterligare stärka 
Västra Götaland som en attraktiv, ansvarsfull och internationellt konkurrenskraftig 
kunskapsregion. Målsättningar i VG2020 var inte formulerade när Modeink beviljades 
finansiering inför 2013-2015 och verksamhetens koppling till VG2020 redovisas i den 
här utvärderingen därför utan kritisk värdering av måluppfyllelse. 

Utvärderingen fokuserar uteslutande på perioden 2013-2015 som är den period som 
nuvarande koncept verkat inom. 

 

1.2 Metod och material  
För att utvärdera organisation och arbetssätt har vi identifierat organisationens 
uppbyggnad genom dokumentstudier och genom intervjuer med Modeinks ledning, 
personal, samarbetsorganisationer och inkubatorföretag. Intervjuer har gjorts via 
telefon och på plats i Borås. De dokument som bidragit till förståelse av verksamheten 
har varit Modeinks eget informationsmaterial samt ansökningar och återrapporteringar 
till Västra Götalandsregionen. 

De intervjuade har kunnat uttala sig utan risk för att bli citerade, muntligt eller skriftligt, 
i samband med utvärderingen. Intervjuerna har syftat till att skapa en helhetsbild samt 
till att undersöka verksamhetens kvalitet. Om det för att stärka utvärderingsrapporten 
hade funnits anledning till att lyfta någon organisation eller något företag i särskild 
ordning hade en diskussion tagits för att se över möjligheterna att avvika från 
anonymiteten. Dylika behov har inte uppstått under uppdragets gång.    

Resultaten har utvärderats med hjälp av Modeinks företagsdokumentation samt med 
hjälp av företagsinformation från Bisnode.  
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Figur 1. Sammanställning av underlag 
 

 
 
 
 

 

Dokument 

• Genomgång av ansökningshandlingar 
 

• Genomgång av återrapporteringar till VGR 
 

• Genomgång av Modeinks verksamhetsbeskrivning 
 

Intervjuer 

• Intervjuer med 10 företag 
•  
• Intervjuer med två verksamhetsledare  

 
• Intervju med Inkubatorns VD 

 
• Intervju med Agenturföretagen 

 
• Intervju med Textilhögskolans prefekt och tillika styrelseledamot i 

inkubatorn samt ansvarig för Borås Sciencepark 
 

• Två intervjuer med Marketplace Borås, ekonomisk förening som 
med två hundra medlems-företag/organisationer ska föra samman 
näringsliv med utbildning och företagsutveckling 
 

• Intervju med Swedish fashion council (tidigare Moderådet) 
branschforum som verkar för att stärka branschen 
 

• Intervju med Borås stads näringslivschef 
 

Statistik 

• Kvantitativ uppföljning av modeföretagens verksamhetsutveckling 
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2. Kort beskrivning av 
verksamheten inom 
Modeink 

Modeink är en nischad inkubator med inriktning mode och textil. Den övergripande 
målsättningen med Modeink är att bidra till en ökad tillväxt inom textil- och 
modebranschen, regionalt och nationellt. I arbetet för regional tillväxt och utveckling, 
med hänsyn tagen till Västra Götalands särdrag, har Västra Götalandsregionen 
bidragit med finansiering. Västra Götalandsregionen är en av sex finansiärer och 
övriga har varit Borås stad, Högskolan i Borås, Sjuhärads kommunalförbund, 
Tillväxtverket samt Sparbanksstiftelsen i Sjuhärad. Årsbudgeten år 2013-2015 har 
varierat mellan två och tre miljoner varav två miljoner har varit fast finansiering som 
legat över samtliga tre år. Västra Götalandsregionen har varit den största finansiären 
med 800 000 kronor per år.  

Modeink ingår under Inkubatorn i Borås som är lokaliserad i Textile Fashion Center, 
ett centrum för vetenskap, kultur, innovation och affärsverksamhet, främst inom textil. 
De självständiga verksamheter som Textile Fashion Center består av, är företag, 
forskningsinstitut, utbildning och organisationer som jobbar för innovation och 
affärsutveckling. Tre parter bildar basen - Borås Stad, Högskolan i Borås och det 
samlade näringslivet i Sjuhärad. 

Textil, mode och design är utpekat som ett starkt område där ett aktivt 
utvecklingsarbete ska drivas. Borås är också en nod/regionalt center som Strategin 
för regionen understryker som viktigt för fortsatta satsningar på att utveckla en stark 
infrastruktur för utveckling2. 

Modeink startade 2011 som en, i praktiken, förlängning av utbildning vid 
textilhögskolan. Från och med 2013 har Modeink ett koncept som är helt inriktat mot 
att stötta företag som redan är igång och som har en viss rörelse. Det senare 
konceptet utesluter inte att studenter, eller före detta studenter, driver företag med 
stöd av inkubatorn men idag är det betydligt färre jämfört med förut som kommer in i 
direkt anslutning till studierna. Till dags dato har Modeink bistått 28 företag varav tolv 
fortfarande är inne i inkubatorns processer. 

  

2.1 Modeinks målsättningar 

Modeink styrs av antagna målsättningar som påverkar det löpande arbetet, 
organiseringen och strävan efter tillväxt. De organisatoriska målen och tillväxtmålen 
är det som kommuniceras mest både utåt och internt. Aktivitetsmålen har främst varit 
en angelägenhet mellan inkubatorn och dess finansiärer. Aktivitetsmålen är för 

                                                

2 Västra Götaland 2020. Strategi för tillväxt och utveckling i Västra Götaland 2014-2020 (RUP) 
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utvärderingen hämtade från ansökningshandlingar och återrapporteringar till Västra 
Götalandsregionen. I senare kapitel görs en måluppföljning med tillhörande 
utvärdering.  

Figur 2. Modeinks målsättningar (2013-2015) 

TILLVÄXTMÅL Öka den regionala tillväxten 

 Öka sysselsättningen i regionen  

 Öka tillväxten i textil och modebranschen nationellt 

 Underlätta för entreprenörer i branschen och hjälpa fler att 

  

ORGANISATORISKA 
MÅL 

Tjäna som nationellt kunskapscenter inom specifik kompetens 

 Bidra till att öka andelen samarbeten mellan företag i branschen  

 Samarbeta med branschstöttande organisationer 

 Fler företag får ta del av Modeinks erbjudande 

  

AKTIVITETSMÅL  Vid full kapacitet skall 15 företag vara inne i process 

 Minst 5 nya företag skall ta del av process 

 80 kvalificerade rådgivningstillfällen 

 400 personer som deltar i entreprenörsfrämjande seminarium 

 4 vd träffar 

 2 Pop-up stores (tillfälliga butiker i sammarbete med 

 2 inspirationsföreläsningar 

 1 Startup fashion course ( 3 dagars kurs i hur man startar 

 Antal inflödesmöten 90 

 Testa, utvärdera och förbättra vår process och vårt erbjudande 

 Inrätta Advisory board med senior spetskompetens 

 Målsättningen är att integrera projektet som en etablerad 
verksamhetsdel i Inkubatorn i Borås ordinarie verksamhet. 

 Verksamheten skall arbeta tillsammans med andra 
branschstöttande organisationer för att försäkra sig om att 
förutsättningarna för nystartade företag blir så bra som möjligt. 

 Vidare skall verksamheten samverka rned Markelplace Borås 
för att säkerställa attalumniföretagen får fortsatt relevantstöd 
vilket gör att det är attraktivt för företagen att fortsätta bedriva 

 Implementera en permanent försäljningsyta där nya varumärken 
kan testa sina produkter 

 Anordna Show-up Fashion Award tillsammans med 

 Närmare kontakt och dialog med relevanta 

 Kontakt med fler inkubatorer i landet så de får information om 

 Informationsbesök på relevanta handelshögskolor 
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 Fler nationella pressutskick. Närmare kontakt med relevanta 
journalister 
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3. Utvärderingens 
teoretiska ramverk 

Swecos utvärderingar bygger alltid på bakomliggande teori. Teorin är den 
förförståelse som finns för verksamheten och därmed det som i någon mån anger 
ingångsvärdet när andra empiriska ingångsmått saknas – en hypotes. Teorin behövs 
som bas för utvärderingens datainsamling, analys och slutsatser. Det teoretiska 
anslaget skapar en mer objektiv eller allmän bedömningsgrund i stället för att 
värderingar ska baseras på utvärderarens personliga preferenser.  

I det här fallet grundas utvärderingen på teorier om inkubatorer, nyföretagande, 
högriskbranscher, kulturella och kreativa näringar samt på modebranschen i sin 
helhet. Ovanpå detta finns även de målsättningar och ambitioner som finns utpekade 
för inkubatorn.  

3.1 Inkubatorns framgång 
Jansson och Träff3 vid KTH skriver i Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma 

framgångsfaktorer att en framgångsrik inkubator bör vara dynamisk, anpassad, ha 
finansiella, tekniska och kommersiella nätverk, en kreativ tillväxtmiljö och 
kontorsservice. De understryker även betydelsen av den geografiska miljön. 
Grundstenen för inkubatorer var från början tillgång till lokaler och kontor för dess 
kunder - inkubatorföretagen. Kontorslokalerna har fortfarande en central roll hos 
inkubatorer. 

Geografiskt läge har betydelse både på nationell, regional och lokal nivå. Beroende 
på var inkubatorn är belägen i landet finns olika förutsättningar vad gäller deal flow, 
finansiering och ett flertal andra urvalsfaktorer.  

Enligt Jansson och Träff visar studier att 
kontorslokalernas utformning inte är avgörande för 
hur framgångsrik en inkubator är. Däremot finns 
bevis för att icke fungerande lokaler har en direkt 
negativ inverkan på inkubatorns resultat. 

De externa nätverk som företagen kan få tillgång till 
genom en inkubator ger möjlighet för de nystartade 
bolagen att initiera kontakter som i förlängningen 
kan leda till att deras innovation når marknaden. 
Sociala nätverk för kunskapsutbyte är också av 
stor betydelse. De interna nätverken har redan 

                                                

3 Jansson och Träff (2012) Svenska företagsinkubatorer - Gemensamma framgångsfaktorer. Stockholm: Institutionen för Fastigheter 

och Byggande/Centrum för Bank och Finans, KTH 

 

”Inkubatorer som specialiserar 
sig på en viss industri, 
bransch eller ett visst 

teknologiskt fält har flera 
fördelar. Genom att fokusera 

sig kan företag som är 
anslutna till specialiserade 
inkubatorer mer effektivt 

utnyttja dess kunskap och 
nätverk. Inkubatorföretagen 

får även en större nytta av till 
exempel att dela utrustning.” 
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berörts ovan under rubriken geografiskt läge och akademisk kontaktyta. Det är genom 
dessa som inkubatorföretagen kan dela resurser och erfarenheter emellan sig. De 
interna nätverken har visat sig vara effektiva och studier har visat att de uppstår 
betydligt enklare då inkubatorföretagen är samlade under samma tak. Inkubatorn kan 
och bör arbeta för att stärka dessa nätverk. 

De externa nätverken ger ofta tillgång till externt kapital, leverantörer, kunder, lokala 
företag, etcetera. Det är just dessa informella nätverk som entreprenörer i första hand 
har användning av. Att vara en del av en inkubator (eller alumn) stärker i de flesta fall 
det sociala kapitalet i de nybildade företagen och bidrar till att den upplevda risken 
från investerarnas horisont minskar. 

Inkubatorer som specialiserar sig på en viss industri, bransch eller ett visst 
teknologiskt fält har flera fördelar. Genom att fokusera sig kan företag som är anslutna 
till specialiserade inkubatorer mer effektivt utnyttja dess kunskap och nätverk. 
Inkubatorföretagen får även en större nytta av exempelvis att dela utrustning. 

 

3.2 Modeink som en del av kulturella och 
kreativa näringar (KKN) 

Flera försök har gjorts för att definiera det breda begreppet KKN och för att beskriva 
de kreativa näringarnas logik samt vilket värde de tillför. I Sverige brukar kulturella och 
kreativa näringar beskrivas genom en uppräkning av ett antal delområden eller 
branschområden. Det finns dock ingen tydligt etablerad definition av KKN utöver, 
precis som namnet antyder, att det handlar om kultur och/eller kreativitet. 
Tillväxtverkets avgränsning för begreppet kulturella och kreativa näringar omfattar för 
närvarande: arkitektur, design, film och foto, konst, litteratur, media, mode, musik, 
måltid, scenkonst samt upplevelsebaserat lärande. Samtidigt sker det inom kulturella 
och kreativa näringar en kontinuerlig utveckling av innehåll, tjänster och produkter. 
Därmed uppstår ibland nya typer av företag och delbranscher.  

3.3 Kulturella och kreativa näringar viktiga ur 
ett samhällsekonomiskt perspektiv 

Kulturella och kreativa näringar beskrivs ofta som viktiga för olika branschers 
utveckling likväl som för att nya innovationer ska uppstå. De kulturella och kreativa 
näringarna fungerar som idékatalysatorer som skapar nytänk och mervärde. För att 
förstå det värde näringarna tillför måste analyser av KKN göras i det sammanhang 
som de i det aktuella fallet utgör en del av (Throsby, 2010).  

I den uppmärksammade studien om ”The Economy of Culture in Europe” sker en 
uppdelning av KKN och dess samhällsekonomiska betydelse i fyra steg:  
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Dessa steg är också en del i den så kallade solsystemmodellen eller concentric circles 
model of cultural industries framtagen av David Throsby. I flera relaterade modeller 
beskrivs den yttersta ringen istället för Related industries som The rest of the 
economy. Detta förtydligar betydelsen av KKN i den övriga ekonomin. Enligt dessa 
modeller ökar det ekonomiska värdet ju längre ut från cirkelns kärna man kommer. Att 
nå till den yttersta cirkeln är dock helt avhängigt aktiviteten i cirkelns kärna – den 
kreativa kärnan.  

Figur 3: Concentric circles model of cultural industries 

 

Modellen visar hur de kreativa och kulturella näringarna består av en kärna av 
kreativitet, vilken inrymmer ett skapande som kan ta flera uttryck, bland annat 
litteratur, musik, konst och teater. Kommersiell output i kärnan har en stor del 
konstnärligt uttryck. I cirkeln runt kärnan återfinns kulturella branscher så som bland 
annat film, museer, foto och gallerier. Dessa branscher baseras på en reproduktion 
av ett konstnärligt uttryck. I den tredje ringen finns kreativa branscher bestående av 
exempelvis TV/radio, video, dataspel, tidningar och annan tryckt media. Detta är 

Creative industries and activities 
Sektorer där användandet av det konstnärliga 

uttrycket är väsentligt 

Cultural industries 
Reproduktion av det upphovsrättsskyddade 

konstnärliga uttrycket 

Core arts field 
Kommersiell output 

har ett stort inslag av 
konstnärligt uttryck 

The rest of the economy 

Andra sektorer som använder och drar 
nytta av konstnärlig output 

 

1. Core arts field 

2. Cultural industries 

3. Creative industries and 

activities 
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branscher där det konstnärliga uttrycket är väsentligt för utförandet. här ingår till 
exempel arkitektur, design, mode och reklam. Den fjärde cirkeln symboliserar resten 
av ekonomin eller branscher relaterade till kärnan. Denna ring visar på det 
ekonomiska värde som KKN tillför andra sektorer/branscher som använder sig av 
kreativa tjänster. Till exempel i form av reklam och marknadsföring där ett företag i en 
annan bransch skapar ett ekonomisk värde med hjälp av ett KKN-företag och en KKN-
produkt. 

Den grundläggande tanken med modellen är att idéer producerade i kärnan påverkar 
det ekonomiska värdeskapandet i flera led. Det väsentliga som uttrycks i modellen är 
att de kulturella och kreativa näringarna hela tiden förhåller sig till kultursektorns kärna 
och att det är sambandet med denna kärna som är grunden till de kulturella och 
kreativa näringarnas ekonomiska tillväxt.  

Modellen visar även på svårigheten att mäta det ekonomiska värdet av den kreativa 
kärnan. För att värdera den ekonomiska betydelsen av exempelvis offentliga 
satsningar inom KKN är det viktigt att ta hänsyn till den kreativa kärnans betydelse för 
värdeskapande i andra branscher. Det är också viktigt att uppmärksamma det 
kulturella värdet av KKN. Kulturellt värde kan enligt Throsby vara estetiskt, socialt, 
spirituellt, historiskt och symboliskt. 

Sweco bedömer att företagen som kommer in i Modeink befinner sig inom cirkeln Core 
arts field i och med att de inte har uppnått någon storskalig produktion eller 
reproduktion. För att skapa tillväxt behöver ytterligare cirklar bli relevanta för 
verksamheten.    

I Tillväxtverkets rapport Modebranschen i Sverige 2015 beskrivs modebranschens 
värdekedja i fyra steg: 

 

Värdekedjan är bra att känna till för att kunna analysera tillväxt och tillväxtpotential. 
Handel till kund och grosshandel utgör, enligt Tillväxtverkets rapport, 90 procent av 
omsättningen på marknaden. 10 procent går att relatera till tillverkning och denna sker 
i regel i annat land än Sverige. Således skulle företag som växer kunna skapa god 
tillväxt i Sverige i och med handeln inom den första och inom de två sista delarna i 
värdekedjan.  

Även om det ekonomiska värdet ökar ju längre ut från den kreativa kärnan man 
kommer är KKN dessutom en viktig arena i sig själv med stor tillväxtpotential. 
Marknaden för dessa branscher växer i och med att den upplevelsebaserade 
ekonomin får allt större betydelse. Detta uppmärksammas även i VG2020.  

3.4 Lokala- och regionala mervärden 

KKN bidrar ofta till flera lokala och regionala värden. KKN har en hög andel företag 
som är kunskapsbaserade och som därmed får en viktig plats i en allt mer 
kunskapsbaserad och upplevelsebaserad ekonomi.  

Designlede
t

Producent-
ledet

Leverantör
s-ledet

Detaljistledet
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Som tidigare nämnts har KKN även betydelse för den övriga ekonomin och övriga 
branscher. Power och Scott (2010) lyfter fram att nya former av värdeskapande blir 
allt viktigare för företagens konkurrenskraft i takt med högre förädlingsvärde i 
produktionen och med mer komplexa globala värdekedjor. I detta avseende tillskrivs 
KKN en viktig roll i och med att företag i allt högre utsträckning använder 
designkomponenter för att öka sin värdeförädlingsgrad och för att uppnå 
konkurrensfördelar. I denna utveckling blir KKN allt viktigare, inte bara som en produkt 
eller tjänst utan som input till andra industrier, det vill säga KKN: s betydelse för den 
övriga ekonomin i modellen ovan. 

3.5 KKN-företag skiljer sig från företag i andra 
branscher 

Entreprenörer inom KKN har naturligtvis likheter med företagare och entreprenörer i 
andra branscher men det finns också väsentliga skillnader som påverkar dess 
förutsättningar att verka som företagare. Företagare och entreprenörer inom KKN är 
ofta mer idédrivna än affärsdrivna4.  

 

På detta sätt skiljer sig framför allt de som verkar främst inom den kreativa kärnan 
från entreprenörer inom andra branscher. Inom KKN verkar företagare som sträcker 
sig från att vara idédrivna konstnärer till rena entreprenörer. I rapporten 
Entreprenörskap och Företagande från 2008, konstaterar Kulturrådet att:  

 

                                                

4  http://www.gac.se/resurscentrum/kapacitet-24008810 

”Många konstnärers verksamhet skiljer sig åt från andra typer 
av entreprenörers genom ett idédrivet arbetssätt i jämförelse 

med vinstdrivet” 

”det saknas en gemensam definition av begreppet 
entreprenörskap och företagande inom kultursektorn. 
Kulturentreprenörer finns inom en rad samhällsområden. 
Kulturentreprenören kan vara en konstnär, som utvecklar sitt 
konstnärskap antingen som inspiratör i ideella eller offentliga 
miljöer eller som företagare i egen verksamhet eller inom andra 
företag. Kulturentreprenören kan också vara mellanhanden 
mellan konstnären och näringslivet, vilket möjliggör för 
konstnären att komma ut på en bredare marknad. 
Kulturentreprenörer är med andra ord inte nödvändigtvis alltid 
företagare och därmed syftar entreprenörskap inte alltid till 
vinstdrivande verksamhet.” 
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KKN företag verkar också ofta på en osäker och snabbt föränderlig marknad där 
konsumenter följer trender och svängningar i mode och musik.  

På grund av KKN företagens och entreprenörernas särskilda förutsättningar krävs ett 
anpassat stödsystem. Tidigare utvärderingar visar att inkubatorer är viktiga för 
nystartade företag såväl inom KKN som inom andra branscher. För KKN finns dock 
behov av stödsystem med kompetens om KKN och dess särskilda utmaningar.  

 

3.6 Tidigare erfarenhet från utvärdering av 
KKN-inkubatorer 

Ramböll Management har på uppdrag av Tillväxtverket genomfört en utvärdering av 
pilotsatsningen på inkubatorer i kulturella och kreativa näringar. Denna utvärdering 
visar att de inkubatorer som har deltagit i utvärderingen på en övergripande nivå har 
haft likartade erbjudanden till företagen, men att man på olika sätt har hanterat KKN-
företagens särskilda förutsättningar.  

Flera av inkubatorerna har erbjudit KKN-företagen mobila insatser vilket innebär att 
stödet som erbjuds ges i forum där företagen redan befinner sig. På detta sätt upplevs 
att man har nått ut till företagen på ett bättre sätt utan att skapa samma personliga 
kontakt med företagen som gjorts om de suttit på plats i inkubatorn. Styrkan med att 
inkludera företagen i en fysisk miljö beskrivs vara den kontakt som uppstår mellan 
inkubatorpersonalen och företagen. Förutsättningarna för att stödet som erbjuds blir 
behovsanpassat ökar i takt med tiden som personalen vid inkubatorn och företagen 
spenderar med varandra. De inkubatorer som arbetat mer mobilt ansåg att deras 
främsta uppgift varit att skapa förutsättningar för nätverkande där olika kreatörer har 
kunnat stötta och coacha varandra.  

Vidare visar utvärderingen att syftet med stödet delvis skiljde sig åt mellan 
inkubatorerna. En inkubator uttryckte att deras främsta mål inte var att uppnå 
skalbarhet utan att erbjuda kreatörerna och konstnärerna en struktur för att skapa 
livskraftiga verksamheter. Denna struktur handlade om att stötta kreatören i allt från 
hur arbetet bäst läggs upp, var prioriteringarna bör ligga till hur personer bäst når 
balans mellan arbetsliv och privatliv. Övriga inkubatorer ansåg att det skulle finnas 
potential till skalbarhet bland de företag de stöttade. Skilda syften innebar också att 
urvalet av företag skiljde sig åt mellan inkubatorerna. 

Långsiktigheten i inkubatorernas åtagande visade sig också variera och stödet var i 
de flesta fall kortsiktigare än vid inkubatorernas ”traditionella” verksamhet vid sidan av 
KKN.  

Rambölls utvärdering visade också att inkubatorerna i viss mån hade knutit till sig 
specifik KKN-kompetens. I de fall då det funnits befintlig personal med kompetens och 
erfarenhet från de kulturella och kreativa näringarna upplevdes arbetet ha blivit mer 
effektivt både vad gäller kommunikationen med företagen och utförandet. Samtidigt 
upplevdes KKN-företagen i hög grad efterfråga inkubatorns traditionella tjänster. 
Några av de inkubatorer som initialt valde att testa nya arbetssätt återgick därför till 
en mer traditionell rådgivning, men med stärkt KKN-kompetens. 
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Finansiering hade enligt utvärderingen inte fått något större utrymme i inkubatorernas 
arbete med KKN-företagen. Tidigare utvärderingar visar även att det finns ett behov 
av satsningar på generella klusterinitiativ, exportfrämjande insatser, livslångt lärande 
inom konst och hantverk samt bidrag till forskning och utveckling kring nya metoder 
och tekniker. 

Flera länder har länge förstått vikten av KKN och därmed arbetat med dessa. Det finns 
därmed mycket att lära från satsningar på KKN och inkubatorer i andra länder. Flera 
svenska inkubatorer drar nytta av detta och har erfarenhetsutbyten med inkubatorer i 
andra länder. 

En internationell jämförelse gjord av The Creative Plot, en inkubator för den kreativa 
sektorn i Lund, visar att det viktigaste hos de inkubatorer de besökte var:5 

 

3.7 Teorisammanfattning 
Sammanfattat kan sägas att företag inom kulturella och kreativa näringar, exempelvis 
Modeinks medlemsföretag, har gemensamt att de är beroende av flera andra delar av 
näringslivet för att kunna skapa större omsättning. På samma sätt som det lilla 
modeföretaget är beroende av leverantörer och producenter i flera led är dessa 
beroende av det lilla modeföretaget. Vi utgår därför från att framgångar kan skapas 
långt utanför det aktuella företaget. Produktion gynnar flera länkar i näringskedjan och 
innovationer kan gynna andra företag än det egna. I utvärderingen söker vi därför efter 
värden utanför inkubatorföretagets eget finansiella resultat.  

För KKN-företag är det sannolikt bra med en anpassad inkubator där stödsystemen 
bygger på branschkompetens. Fysisk närvaro i inkubatorn och en god relation med 
personal inom inkubatorn och med andra företag anses stärkande. Även tillgång till 
fysiska kreativa miljöer är essentiellt i en KKN-inkubator.   

                                                

5 Utvärdering InCompass best practice, The Creative Plot, Lund. 

• Att skapa ett ”community”, en gemenskap, visade sig för alla 
verksamheterna vara den enskilt viktigaste framgångsfaktorn. 
 

• Att kunna erbjuda en selektion av aktörer för att skapa bra blandning och 
snabba resultat. Exempel på både projekt, kultur, startups och befintliga 
företag i samma miljö uttrycktes som lyckade.  
 

• Gemensamma aktiviteter och utbildning mellan olika typer av företag. 
Exempel på att man kan blanda riskkapitalfinansierad startups med 
offentligt finansierad verksamhet. 
 

• Att tillgång till kreativa ytor är viktiga för KKN-företag. Möjligheten att ha 
tillgång till verkstäder, prototyptillverkning och utveckling som kräver andra 
fysiska resurser än kontor är starkt kopplad till utvecklingen av SME och 
startups inom KKN.  
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4. Organisation och 
arbetssätt 

4.1 Beskrivning av verksamheten inom 
Modeink 

Modeink är en del av Inkubatorn i Borås. Det övergripande syftet är att förena det 
kreativa med det affärsmässiga. Stödet består inte enbart av metoder för etablering 
utan även för att utveckla strategier för expansion. Modeink erbjuder stöd från den 
egna personalen och från andra samverkande aktörer såsom Textilhögskolan, Almi 
företagspartner, AWA patent, Söderberg och partner, Ink-invest, Advokatbyrån Fylke, 
Sparbankstiftelsen i Sjuhärad, Wengbrandts revisionsbyrå, Agenturföretagen och 
Västra Götalandsregionen (såddfinansiering).  

Modeink består av två medarbetare som är operativa helt inom den del som fokuserar 
på mode. De har i nästa steg tillgång till all kompetens som finns i den större 
inkubatorn, Inkubatorn i Borås, som hanterar alla sorters företag. De medarbetare 
som arbetar heltid inom Modeink är Gesica Tawakkoli Gunmalm som är 
designingenjör och som även studerat fashion management i London samt Emma 
Ivarsson som är textilekonom från Textilhögskolan. 

Med följande text öppnar de sin webbplats: 

 

Texten är en god sammanfattning av hur inkubatorn vill stötta företag till expansion. 
Det är även en beskrivning av att inkubatorn övergripande har samma uppgift som 
inkubatorer normalt sett har, trots att Modeink har en tydlig branschinriktning. I 
ansökan om finansiering från Västra Götalandsregionen och i målsättningar är det 
även tydligt att Modeink har en ambition att påverka tillväxten inom den sektor där de 
verkar.  

”Vi erbjuder innovatörer, entreprenörer och nya tillväxtföretag ett 
anpassat affärsutvecklingsstöd för snabbare kommersiell 
marknadsetablering. Inkubatorn i Borås erbjuder en dynamisk 
process för utveckling av människor, affärer och företag. Vi bistår 
med ett aktivt och anpassat affärsutvecklingsstöd, finansiella, 
tekniska och kommersiella nätverk, samt en kreativ tillväxtmiljö 
med tillhörande kontorsservice i Textile Fashion Center. Har du 
viljan att kommersialisera din idé och modet att bygga ett företag 
är vi beredda att ge allt för att du ska kunna växa. Vi engagerar 
oss helhjärtat i alla idéer, projekt och företag med vilka vi startar 
samarbeten. Vi peppar och ger perspektiv under resans gång.” 
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Förutom de mer generella verktygen för företagsutveckling har Modeink även 
branschspecifika verktyg. Följande sammanställning sammanfattar organisationens 
verktygslåda: 

 

Vissa delar av erbjudandet sker gruppvis, exempelvis det som rör juridik, men större 
delen av arbetet sker mot varje företag individuellt. Produktion är ett exempel på något 
som Modeink anser är svårt att ge stöd för gruppvis eftersom behoven är så olika 
gällande material och andra detaljer. Enligt inkubatorns personal kan de lösa alla 
behov av produktion med hjälp av de kontakter som finns i Borås, i Östersjöregionen 
och i Sydeuropa. I intervjuer med företagen har det framkommit att produktionen är 
en trång sektor och att det där skulle kunna gå att utveckla stödet och nätverken. Trots 
den bilden är det inget företag som avslutats på grund av svårigheter med produktion.      

Modeinks koncept sammanfattas i följande bild: 

 

Bildkälla: http://ink-boras.se  

De företag som kommer in i inkubatorn ska tillsammans med inkubatorns personal, 
andra företag och nätverk ta sig genom samtliga steg från Möta till Skala. När Exit nås 
är tanken att affärsidén ska vara kommersiellt gångbar och lukrativ.  

4.2 Modeföretagens ursprung 

De modeföretag som hittills tagit del av Modeinks erbjudande täcker tillsammans en 
bred del av marknaden. Förutom kläder designas skor, smycken, badrumsinredning, 

• Aktiv och individuellt anpassad management support 
• Coaching 
• En kreativ tillväxtmiljö med tillhörande kontorsservice, tillgång till 

sömmerska samt ateljé  
• Produktionsstöd med hjälp av kontakter med regionalt näringsliv  
• Stöd inför finansiering 
• Kommersiella nätverk  
• Delaktighet i bolagets styrelse 
• Deltagande på modemässor   
• Workshops 
• Pop-up butiker för att marknadsföra egna kollektioner 
• Stöd inför distribution 
• Tillgång till Advisory board där lång erfarenhet finns från 

kollektionsplanering, försäljning, retail, logistik och fashion management 
• Inspirationsföreläsningar 
• Egna kontor till låg kostnad 
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herrskjortor av speciellt funktionsmaterial, solglasögon med mera. Ett närvarande 
perspektiv är ekologisk hållbar produktion och då i en vidare bemärkelse än att enbart 
använda ekologisk bomull. Det finns en medvetenhet om att hela produktionskedjan 
kan komma att förändras i takt med förändrade krav för bättre hållbarhet. 

I intervjuer framkommer att de främsta skälen till att företagen gick in i inkubatorn har 
varit att de attraherats av ändamålsenliga lokaler att vara i och att inkubatorn som 
samlingsplats kan skapa nätverk. Många menar att de behövde en struktur för att 
komma vidare till produktion i större skala. Detta skulle kunna beskrivas som stöd för 
att röra sig ut från den kreativa kärnan i solsystemsmodellen. Faktum är att Modeink 
är det enda stöd som finns att få om behovet är en inkubator med modekompetens.  

I Modeinks egen publicerade rapport Modeink som nationell utvecklingsnod för mode 
och design? (2015) redovisas inkubatorföretagens geografiska ursprung. En majoritet 
av företagen kommer från Västsverige medan resterande är från främst Stockholm 
och därefter från övriga landet. I de intervjuer som Sweco har gjort har det framkommit 
att många av de som kommer från Västsverige in till Modeink gör det via Högskolan i 
Borås. Deras ursprung kan vara från en annan del av Sverige men de flyttade till Borås 
för att studera. På så sätt är det nationella anslaget mer framgångsrikt än vad 
statistiken visar.    

 

4.3 Utvecklingen av insatsen med fokus på de 
senaste tre åren 

Utvecklingen har gått från att vara en förlängning av utbildning vid textilhögskolan till 
att vara en ordinär inkubatorsverksamhet där krav ställs på befintligt affärskoncept. 
Finansiering från Vinnova, och därmed en statusförändring som nationell inkubator, 
drev på förändringen.  

Det är tydligt att steget tagits från stöd till det rent kreativa till att bli mer affärsinriktat. 
Inkubatorn ställer krav på såväl företagaren som på företagskonceptet. Modeink 
testade inledningsvis föreläsningar, VD-träffar med tillhörande gruppaktiviteter, 
gemensamt deltagande vid event med mera som sedan dess varit grunden i 
konceptet. Verksamheten har varit relativt stabil sedan 2012. 

Modeink skiljer sig fortfarande från andra inkubatorer i och med kopplingen till den 
specifika delen av näringslivet. Personalens kompetens inom branschen samt krav på 
kreativ höjd avseende design och textil är unikt för inkubatorn.   

Under de senaste tre åren har Modeink stöttat 28 företag varav 12 fortfarande är 
inskrivna i Modeink. 

4.4 Kopplingen till andra organisationer, 
näringsliv samt till finansiärer 

Det finns en tydlig avsikt med att driva Modeink i Borås stad. Staden har en flera 
hundra år lång historia av konfektion och trots strukturomvandlingar i flera skeden är 
Borås fortfarande den plats i Sverige där det finns mest tillverkningsrelaterad 
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affärsverksamhet inom mode. I Borås finns tack vare historien inom konfektion även 
omfattande kompetens inom distribution och logistik. Allt detta ska Modeink dra nytta 
av i sitt stöd till företagen.  

Samverkan med Modeink är ofta av formell karaktär men mest av allt är den 
behovsstyrd. Inkubatorns medarbetare jobbar en hel del utåtriktat utifrån enskilda 
företags eller gruppers behov. Modeink utökar gärna sina kontaktnät men anser också 
att det inte saknas någon specifik samverkanspart eftersom flera av 
samverkansparterna når ut till många organisationer och företag med mycket aktivitet.  

Med det kontaktnät som Modeink har når de ut till, eller får kännedom om, mässor, 
event och producenter/fabriker i sådan utsträckning att de utifrån nuvarande resurser 
inte behöver fler att samverka med, även om kontaktnät gärna vidgas. Mässor är 
betydande marknadsplatser för designers och producenter. Såväl nya som mer 
etablerade företag visar upp sina kollektioner och butiker och butikskedjor besöker i 
sin tur mässor för att upphandla nya kollektioner och produkter.  

Utan samverkan med omgivande organisationer och företag hade inkubatorns 
koncept varit utan substans. Viktiga samverkansparter är: 

Västra Götalandsregionen 

Västra Götalandsregionen har varit en långsiktig finansiär. Regionen upplevs vara 
intresserade av verksamheten och på medarbetarnivå lobbar Västra 
Götalandsregionen för Modeink inför andra finansiärer. Den formella kontakten med 
finansiären sker fyra gånger per år när nya utbetalningar ska göras. I samband med 
det görs en lägesavstämning med kortare rapportering.  

Nätverk med KKN-inkubatorer 

Ett aktivt nätverk finns. De träffas och utbyter erfarenheter både fysiskt och på distans. 
Uminova har delvis samma målgrupp som Modeink men de konkurrerar aldrig. De 
kan stötta varandra och tipsa företag om varandras erbjudanden. Vid sidan av 
Uminova är inkubatorn i Lund är särskilt viktig för samarbete och dialog. 

Moderådet 

Nära samarbete och avstämningar med Moderådet branschforum som verkar för att 
stärka branschen generellt. 

Marketplace Borås 

Marketplace Borås är den främsta kontakten med näringslivet. Organisationen är 
lokal/regional med 200 medlemmar. Marketplace Borås har en designtävling där 
Modeink sitter i juryn. Tidigare har Modeink ansvarat för vissa av Marketplace Borås 
aktiviteter. Marketplace Borås medlemmar kan ta del av Modeinks erbjudande att åka 
med på resor, event med mera.   

Vinnova och Tillväxtverket  

För närvarande finns inget närmare samarbete eftersom de varken finansierar eller är 
delaktiga på annat sätt. Tidigare har de varit betydande parter för inkubatorn.  
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4.5 Arbetet för att nå rätt målgrupp idag och i 
framtiden 

Modeink arbetar både uppsökande och mottagande för att nå ut till nya företag. 
Mässor, tävlingar, personliga kontakter och skriven information är de vanliga 
plattformarna för rekrytering.  

Modeinks prioritering sedan 2012 har varit att hitta de företagare som har störst 
potential att lyckas och som samtidigt är öppna för det stöd som kan ges inom 
inkubatorn. De ska således inte ha kommit för kort med sitt affärskoncept men inte 
heller så långt att stödet blir överflödigt. Modeink ställer krav på företaget samt följer 
upp om de uppfyller det som kontrakterats. De har uppställda kriterier inför antagning: 
Företagen ska ha ett tydligt koncept, produkterna ska gå att sälja, de ska gärna vara 
två eller fler i företaget, de ska ha tagit fram en första kollektion samt ha en plan för 
finansiering. Efter ett halvår i inkubatorn stäms framgångarna enligt inkubatorns 
koncept av och om företaget inte fungerar som tänkt så får de inte vara kvar. Det är 
idag fler företag som vill in i inkubatorn än som blir antagna men trots det krävs ett 
aktivt sökande efter kvalificerade företag.  

Medarbetarna på Modeink är medvetna om att det finns annat företagarstöd som kan 
vara relevant att ta del av för flera företag och om de stöden passar det enskilda 
företaget bättre så hänvisas företagaren dit i sitt fortsatta arbete.  

Det finns ingen plan att fördela platserna utifrån koncept, företagarens bakgrund, 
könstillhörighet eller annat som inte är knutet till affärsutvecklingen. Det unika 
företagets affärsmässiga potential är det som styr antagningen. 

4.6 Företagens syn på stödet 

När Sweco intervjuade företagen ställdes frågor om Modeinks styrkor och svagheter. 
Det var nära på lika många åsikter om styrkorna som individer som intervjuades vilket 
tyder på en bredd både gällande behov från och utbud av stöd till företagen. En styrka 
som i stort sett samtliga företagare lyfter fram i intervjuerna är tillgången till expertis 
genom inkubatorn. Denna kommer många gånger utifrån, till exempel vid 
inspirationsföreläsningar. Det har varit tydligt att många behöver stöd när 
provkollektioner eller större kollektioner ska produceras och där har kompetens och 
nätverk funnits till hands genom inkubatorn. Några lyfter detta som en särskilt stark 
del av inkubatorn.  

De som startar modeföretag är oftast starka inom det kreativa och konstnärliga medan 
de inte har erfarenhet av att driva framgångsrika företag. Inkubatorn har då kunnat 
hjälpa till med en struktur för att på sikt kunna driva företaget på ett korrekt och 
rationellt sätt utan att för den sakens skull sänka den designmässiga nivån. Några 
säger att de sannolikt hade nått till samma punkt även utan inkubatorn men det hade 
tagit betydligt längre tid och de hade stött på många resurskrävande problem under 
tiden.   

Modeinks kompetens inom branschen ses som en nyckel till att det övriga stödet ska 
vara framgångsrikt. Coachningen och den nytänkande konkurrensfria stämningen är 
ytterligare saker som personalen bidrar till. Det finns plats för nytänkande och 
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tillsammans med andra skapas en positiv dynamik för det. Tillsammans har företagen 
även fått en bättre bild av typiska misstag som bör undvikas.  

Inom Modeink finns tillgång till miljöer för kreativitet och en sömmerska finns tillgänglig 
kostnadsfritt. Några ser det som en tillgång men de flesta uppger att den kreativa 
delen är något som de redan var starka inom och att de har de resurser som behövs 
till det även utan inkubatorn.  

Det framkom en variation av svar gällande stöd till kontakt med butiker, producenter 
och finansiering. Vissa tyckte att det fungerade bra medan andra var av åsikten att 
det behövde bli bättre. Ytterligare behov som framkommit är att möjlighet till export 
kommit i skymundan. 

Det råder delade meningar om att Modeink ligger i Borås. Närheten till 
produktionskompetens är en tydlig styrka medan avståndet till inköpare och 
massmedia är negativa sidor. En kritisk aspekt som framkommer är att Modeinks 
totala potential skulle öka markant om den låg i Stockholm i och med att fler 
kompetenta designers, som idag inte vill flytta eller pendla, skulle kunna ansluta sig.  

Ett företag som intervjuades var negativt till det mesta som berört det under tiden i 
inkubatorn. Tidsåtgång för möten och restider var besvärande. Swecos samlade 
bedömning om företaget är att ägarna eventuellt inte hade rätt förutsättningar för att 
gå in i inkubatorn eller i modebranschen som småföretagare med alla de uppoffringar 
som då krävs. Bortsett från detta företag har det i intervjuerna inte framkommit någon 
enhetlig eller skarp kritik mot Modeink eller mot dess kringliggande funktioner. 

4.7 Individuellt fokus 

Verksamheten är enligt verksamhetsledningen och företagen till största del inriktad på 
att ge individuellt stöd till företagen. En del av verksamheten bedrivs för grupper 
eftersom det finns gemensamt intresse av att lära mer om exempelvis 
marknadsföring, juridik, ekonomi och finansiering. De företag som vi talat med lyfter i 
stort sett helt olika fördelar och brister med inkubatorns verksamhet, vilket tyder på att 
företagen har olika behov.  

Det företagen gemensamt lyfter fram som en styrka i inkubatorn är att personalen 
”löser deras problem”. Företagarna lägger inte ansvar för någon motgång på 
inkubatorn. Genomgående har företagen fått mer stöd än de inledningsvis trodde att 
de skulle få.  

Flera företag svarar på en fråga om inkubatorns betydelse att de eventuellt hade 
kunnat uppnå samma resultat utan inkubatorn men att det hade varit krångligt och att 
det hade tagit mycket mer tid. Under den tiden hade engagemanget dock kunnat avta 
utan inkubatorns stöd. 

4.8 Slutsatser organisation och arbetssätt 
 

• Den förändring som gjordes 2012 var enbart bra. Att den nya organisationen 
sattes så snabbt är ett tecken på att det var rätt tänkt från början och att 
marknaden behövde förändringen. 
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• Inkubatorn samverkar efter behov. Det finns ingen anledning att tro att de 
skulle missa någon svensk aktör som är relevant att samverka med. Däremot 
skulle de kunna knyta mer kontakt med producenter inom Sverige, Europa och 
i övriga världen. 
 

• Att Modeink är lokaliserad till Borås är sannolikt inte en fördel för att nå ut till 
en tillräckligt stor omfattning företag för att mobilisera rätt. De företag som vi 
intervjuat, samt organisationer utanför Borås, är i många fall skeptiska till 
Borås som centrum för modeindustri. Det finns en stor respekt för den 
hantverksmässiga kompetens som sedan länge finns i staden men att pendla 
till Borås eller att flytta dit upplevs som obekvämt. Dessutom anses 
modescenen framför allt finnas i Stockholm med massmedia, mässor, 
butikskedjornas huvudkontor och annat.  
 

• Verksamheten bedrivs effektivt. Företagen som vi intervjuat vittnar om att de 
får det stöd som de behöver och knappt någon har nämnt att någonting är 
krångligt eller tar orimligt mycket tid. Betydelsen av att finnas i ett 
sammanhang tillsammans med andra företag inom branschen är något som 
många lyfter som en stark del av Modeink. Att många företag inte finns på 
plats i Borås är rimligtvis något som motverkar effektiviteten med samverkan 
men företagen som verkar från distans uppger själva i en Nöjd kund 
undersökning lika stor nöjdhet med nätverken som de som finns fysiskt i Borås.  
 

• Modeink möter, enligt företagarna, på ett bra sätt företagens behov och 
problem inom området. Det har inte framkommit annat än att problem blir lösta 
på bästa sätt snabbt och effektivt, förutsatt att det är problem som går att lösa. 
Företagen har inte perspektivet att inkubatorn ska utveckla deras företag så 
problem som härstammar från en svår marknad förväntas inkubatorn inte 
kunna lösa. 
  

• Modeink har enligt de som vi talat med hittat en bra och ändamålsenlig form 
för sitt arbete. Kompetensen inom ledningsteamet är hög och det finns 
potential för vidare utveckling. Den finansieringssituation som råder tillåter 
däremot inga långsiktiga förändringsplaner och särskilt inte om dessa kräver 
resurser. Möjliga utvecklingsvägar är att jobba med fler företag och se mer av 
vad som fungerar. Mer fokus på export skulle kunna vara ett utvecklande spår.  
 

• Den kompetens som finns inom inkubatorn är mycket hög. Inom huset har de 
dessutom tillgång till Textilhögskolan, Almi, AVA patent, Drivhuset, Smarttext 
och en syateljé med skräddare. Inkubatorn i Borås, där Modeink ingår, 
utvecklar just nu investeringsfonden Inkinvest som ska kunna finansiera 
företag med god potential.  
 

• Modeink är en nationell angelägenhet i och med att det inte finns någon annan 
inkubator med liknande inriktning. Dessutom har verksamheten haft nationella 
uppdrag från Tillväxtverket och Vinnova. Det finns potential att bli ännu mer 
rikstäckande om det öppnas möjligheter att växa. Med mer resurser och 
stabilare finansiering skulle verksamhetsledarna kunna resa mer i Sverige och 
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på sikt kunna öppna fler filialer, exempelvis i Stockholm som är den ort som 
många nämner som lämpligast för en Modeinkubator.  
 

• För att kunna ta de steg som krävs behövs mer finansiering som kan tillåta en 
större mängd företag som på sikt kan lyckas. Inkubatorns varumärke skulle 
stärkas och de mest talangfulla kan söka sig till inkubatorn. De framgångarna 
skulle kunna generera mer finansiering och fortsatt utveckling. I nuläget är två 
medarbetare för lite för att kunna bygga något större. Enbart att hålla det 
grundläggande i drift kräver en viss personalinsats och möjligheterna till att 
avvika från konceptet är idag små. 
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5. Modeinks 
måluppfyllelse 

5.1 Swecos syn på Modeinks målstruktur  

I kapitel 2 redovisades Modeinks mål som är grunden till följande analys. 

De övergripande målen kring tillväxt och sysselsättning är väl formulerade och 
mätbara med tillgängliga instrument. Det fjärde målet Underlätta för entreprenörer i 
branschen och hjälpa fler att överleva skulle kunna delas upp i två delar så att 
företagens överlevnad skiljs från det faktum att inkubatorn underlättar för företagen. 

 De organisatoriska målen är snarare verksamhetsbeskrivningar än mål. I samma 
stund som verksamheten startas kan målen sägas vara helt eller delvis uppfyllda. Med 
ett högre mått på vad som faktiskt ska ha uppnåtts vid en viss tidpunkt kan de 
nuvarande inriktningsmålen bli mer att sträva efter. I utvärderingen följer vi inte upp 
de organisatoriska målen mer än att vi konstaterar att dessa är uppfyllda. 

De aktivitetsmål som satts upp i ansökan till VGR är välformulerade, mätbara och 
relevanta för såväl verksamhetsstyrning som för finansiärer som vill följa upp faktisk 
aktivitet. De mål som är angivna knyter väl an till den verksamhet som utlovas och 
som bedrivs. 

Som oftast inom projekt eller annan verksamhet som inte bygger på rationell 
produktion är det svårt att bedöma relevansen och rimligheten i aktivitetsmålsättningar 
när dessa är fastställda med en kvantitet. Utan att ha en gedigen historia där behovet 
av inkubatorn är känd är det svårt att bedöma om femton företag i process är bra eller 
inte. Utan att veta inkubatorföretagens behov är det svårt att bedöma om 80 
rådgivningstillfällen är rimligt och eftersträvansvärt. Det kanske lika gärna hade kunnat 
vara en målsättning på 200 rådgivningstillfällen om dessa hade varit tidsmässigt 
kortare?  

En nivå som saknas i strukturen är mål som handlar om företagens resultat innan 
resultaten påverkar omsättningen. Det behöver göras fler mål som handlar om 
exempelvis uppnådd produktivitet i och med antal kollektioner, skapad 
försäljningsplats på webbsida, antal återförsäljare i detaljistledet med mera.  

Summerat kan målsättningarna sägas vara goda inriktningsmål som ständigt kan 
påminna kansliet och inkubatorföretagen om vad de bör sträva efter och fokusera på 
i den dagliga verksamheten och i de prioriteringar som görs. 

Modeink har ingen schematisk koppling mellan aktiviteter och mål, något som 
utvärderare ofta anmärker på. Med insyn i verksamheten går det dock att konstatera 
att organisationen inte bygger på en eller flera linjära verksamheter som tydligt länkar 
samman aktiviteter med resultat. Arbetet kan snarare beskrivas som att det finns en 
omfattande verktygslåda med aktiviteter och den kan vid behov snabbt fyllas på. 
Behoven identifieras hos det enskilda företaget och vilka verktyg som behövs för att 
skapa resultat går inte att säga på förhand. Ett logiskt schema för helheten skulle i 
nuläget visa att alla aktiviteter tillsammans förväntas leda till resultat. Till det behöver 
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man dock addera det kritiska och mycket svårmätta fenomenet att modeföretagens 
produkter ska vara attraktiva på marknaden. Den kreativa delen är mycket svår att 
styra och att mäta och inkubatorns personal är begränsade i sin påverkan på den 
kreativa processen.    

 

5.2 Uppföljning av tillväxtmål 

För att mäta måluppfyllelsen har vi utgått från Modeinks lista med företag samt 
beskrivningar som delats där. I sammanställningen har vi även använt information 
från Bisnodes företagsdatabas. Nyckeltal såsom utveckling av antal anställda, 
utveckling av omsättning samt attraherande av kapital har inte varit användbara 
eftersom de flesta av företagen är nya och oftast knappt försörjer en anställd med den 
omsättning som redovisas. Sex av de sju företag som kan tänkas försörja företagaren 
hade omsättningar på mellan 600KKR och 1000KKR år 2014. Det sjunde företaget 
hade en omsättning på 5000KKR vilket förklaras av att företaget existerat sedan länge 
med väl fungerande butik som sålt andra varumärken än det egna.  

I nästa steg har vi kodat företagen enligt: 

Företaget är inte aktivt (5 av 28) 

Företaget drivs som hobby (3 av 28) 

Affärerna är på gång och företaget omsätter, om än lite, pengar (1 av 28) 

Företaget omsätter 500K-1000K och finansierar därmed i någon mån 
företagarens sysselsättning (7 av 28) 

Företaget är fortfarande tidigt inne i inkubatorns processer och ingår därmed inte i 
resultatuppföljningen i figur 4 (12 av 28) 

 

Det har varit relevant att separera företag som tagit del av inkubatorns stöd och 
därefter lämnat verksamheten, eller är på väg att göra det, från företag som 
fortfarande är tidigt inne i inkubatorns processer. De företag som fortfarande är inne i 
inkubatorn kan inte förväntas ha uppnått resultat som går att härleda till inkubatorns 
stöd. Dessa företag är ändå intressanta i utvärderingen men då utifrån bedömning av 
pågående stöd. 

För att kunna bedöma resultat har det varit relevant att göra en jämförelse med företag 
i andra inkubatorer. Som jämförelsematerial har vi använt en sammanställning som 
gjorts i rapporten Almis rapportserie om inkubation – halvår 2014. De företag som 
finns i statistiken har ingått i inkubatorer som omfattas av programmet Almis program 
Business Incubation for Growth Sweden, även kallat BIG Sweden. Företagen har haft 
fokus på tillväxt och exportmarknader. Jämförelsen med Modeink brister i att 
företagen inte opererar i en enhetlig bransch där villkoren därmed är jämförbara. 
Anledningen till att vi ändå tar med statistiken är att det behövdes något som är mer 
konkret och verklighetsbaserat än den generella bilden att en inkubator är 
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samhällsekonomiskt lönsamt. Sweco ifrågasätter inte lönsamheten av inkubatorer 
generellt men vi ser att det vid sidan av extremt framgångsrika företag även finns 
många högriskprojekt som inte gett de resultat som man hoppats på. 
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Figur 4. Inkubatorföretagens omsättning    

 

Ungefär hälften av företagen som gått igenom Modeinks processer drivs fortfarande 
aktivt och försörjer en person så att hen kan leva på företagandet. Inom BIG är det 
liknande andelar som är aktiva efter några år. På grund av olika mått är det svårt att 
jämföra med exakthet men tydligast likheter ser vi om fokus ligger på andelen företag 
som är inaktiva, avslutade eller saknar omsättning. Hälften av Modeinks företag har 
den statusen medan 40 procent av företagen inom statistiken från BIG är i den 
situationen. Av de företag från Modeink som är aktiva har ett företag en omsättning 
på knappt fem miljoner per år. Det företaget har dock en hel del omsättning från kläder 
som de säljer men som är av andra märken än det egna och situationen var sådan 
redan innan de gick in i inkubatorn. Bland övriga är det ingen som passerar en 
omsättning på en miljon per år 2013 eller 2014. Bland jämförelseföretagen inom BIG 
är det en tiondel som omsatt över fem miljoner per år. Två procent omsatte över 30 
miljoner per år.  

Summerat kan sägas att företag från Modeink har liknande överlevnadsfrekvens som 
andra inkubatorföretag men att de stora lyften hittills har uteblivit inom 
modebranschen.    
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5.3 Uppföljning av aktivitetsmål 

Uppföljningen av aktivitetsmålen har gjorts genom dialog med personalen hos 
Modeink och genom att sammanställa återrapportering till Västra Götalandsregionen. 
I listan finns mål för hela perioden 2013-2015 samt för enbart 2015.  

Figur 5. Uppföljning av aktivitetsmål 

MÅL UTFALL 

Vid full kapacitet skall 15 företag vara inne i process Uppnått, exakt antal varierar 

Minst 5 nya företag skall ta del av process Uppnått, 8 

80 kvalificerade rådgivningstillfällen Uppnått, 190 

400 personer som deltar i entreprenörsfrämjande seminarium och 
workshops 

Ej uppnått ännu, 249 

4 vd träffar Uppnått, 4 

2 Pop-up stores (tillfälliga butiker i sammarbete med Moderådet) Ej uppnått ännu, 1 

2 inspirationsföreläsningar Ej uppnått ännu, 1 

1 Startup fashion course ( 3 dagars kurs i hur man startar 
modeföretag) 

Uppnått, 3 

Antal inflödesmöten 90 Uppnått, 95 

Testa, utvärdera och förbättra vår process och vårt erbjudande Uppnått, löpande verksamhet 

Inrätta Advisory board med senior spetskompetens Uppnått 

Målsättningen är att integrera projektet som en etablerad 
verksamhetsdel i Inkubatorn i Borås ordinarie verksamhet. 

Uppnått 

Verksamheten skall arbeta tillsammans med andra 
branschstöttande organisationer för att försäkra sig om att 
förutsättningarna för nystartade företag blir så bra som möjligt. 

Uppnått 

Vidare skall verksamheten samverka rned Markelplace Borås för 
att säkerställa att 

alumniföretagen får fortsatt relevantstöd vilket gör att det är 
attraktivt för företagen att fortsätta bedriva sin verksamhet i Borås 

Uppnått 

Implementera en permanent försäljningsyta där nya varumärken 
kan testa sina 

Produkter 

Uppnått 

Anordna Show-up Fashion Award tillsammans med Marketplace Uppnått, medverkar i arrangemang 
och jury. Pris omfattar medlemskap i 
Modeink 

Närmare kontakt och dialog med relevanta branschorganisationer Uppnått 

Kontakt med fler inkubatorer i landet så de får information om vår 
spetskompetens 

Uppnått 

Informationsbesök på relevanta handelshögskolor Har annonserat men fått så svag 
respons att event uteblivit.  
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Fler nationella pressutskick. Närmare kontakt med relevanta 
journalister 

Uppnått, haft fokus på direktkontakt 

 

Summerat kan sägas att de flesta mål är uppnådda trots att det är ett halvt år kvar av 
den period som avses. Inom de mål där verksamheten inte riktigt gått som planerat är 
Modeink ändå på god väg att uppnå målen. Som skrevs i tidigare målanalys är det 
inte relevant att utifrån uppföljningen av aktivitetsmål bedöma om verksamheten har 
varit kvalitativt eller resultatmässigt bra eller inte. Det som kan konstateras är att det 
händer mycket inom Modeink med tanke på de resurser som finns tillgängliga. I 
återrapportering till Västra Götalandsregionen finns mer detaljerad 
verksamhetsrapportering med tider för olika aktiviteter såsom rådgivningar, externa 
möten och annat nätverkande. I den redovisningen finns således aktiviteter som inte 
är målsatta men som ändå kan vara lika viktiga som de aktiviteter som inledningsvis 
kopplades till målsättningar. Swecos uppfattning är att Modeinks personal är aktiva 
för att utveckla verksamheten och dess nätverk. Den dokumentation som skett av 
utförda aktiviteter, och som återrapporterats till Västra Götalandsregionen, är 
omfattande och detaljerad. Summerat kan sägas att de anställda i stort sett dagligen 
har dokumenterbara aktiviteter lokalt, regionalt, nationellt eller internationellt.   

 

5.4 Slutsatser: Mål och resultat 

Tillväxtmålen som handlar om att öka tillväxt och sysselsättning samt om att få företag 
att överleva hade kunnat vara komplicerade att följa upp om företagen hade varit fler 
samt om de hade haft större omsättningar. Med större omsättningar hade de haft en 
betydande påverkan på flera delar i värdekedjan designer-producenter-leverantörer-
detaljister. I nuläget kan vi konstatera att knappt hälften av företagen har en 
omsättning som utan marginal finansierar företagets omkostnader samt lön till en 
företagare. Övriga har lägre omsättning eller är avslutade. Den låga aktiviteten gör att 
det i nuläget inte går att hävda att Modeink bidrar nämnvärt till tillväxt eller 
sysselsättning i någon del av värdekedjan. I intervjuer med Modeink och näringslivet 
har vi kunnat fastställa att det inte heller går att se några resultat i form av att värden 
uppenbarat sig utanför den innersta cirkeln i Concentric circles model of cultural 
industries (figur 3). 

 I de företag som överlever finns sysselsättning men när det i stort sett endast är 
företagaren som sysselsätts är det svårt att tala om volymer. Det handlar dessutom 
om driftiga företagsledare som rimligtvis hade haft en anställning om hen inte arbetat 
inom företaget.  

Modeink underlättar däremot för entreprenören att komma framåt med sin företagsidé 
och på sikt kan andra resultat uppstå i takt med expansion för ett eller flera företag. 

Aktivitetsmålens uppfyllnad visar att målen matchar verksamheten på ett bra sätt. 
Modeink har utfört de aktiviteter som utlovats till Västra Götalandsregionen i samband 
med finansiering.  

Som tidigare skrivits är de organisatoriska målen snarare verksamhetsbeskrivning än 
målsättningar. Vår bedömning är att de målen är uppfyllda i och med att Modeink är 
en nationell aktör med en unik inriktning och därmed ett kunskapscenter inom det 
specifika kompetensområdet. Det nationella anslaget skulle dock kunna realiseras 
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betydligt mer. Modeink verkar hela tiden med att öka samarbeten mellan företag och 
andra relevanta organisationer och de fyller löpande på med nya företag som får ta 
del av deras erbjudande. 

5.5 Bedömning av resultat bortom målen 

Trots de magra finansiella resultaten vill Sweco dock hävda att Modeink bedriver ett 
relevant arbete på ett effektivt sätt. Företagen och omgivande organisationer såsom 
Textilhögskolan, Borås stad, Marketplace Borås, Moderådet och agenturföretagen 
anser genomgående att verksamheten behövs och att Modeink tar sig an uppgiften 
på ett närmast klanderfritt sätt. Utifrån en budget på knappt tre miljoner per år 
åstadkommer de mycket i sin stöttande verksamhet. Av de personella resurser som 
finns tillgängliga går dessutom cirka 30 procent till administration, bidragsansökningar 
och till bidragsredovisning till finansiärer.  

70 procents operativt arbete av en heltidstjänst är enligt Swecos erfarenhet av 
utvärdering en fullt normal andel av den totala arbetstiden inom externt finansierade 
projekt.   
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6. Regional koppling till 
VG 2020 

Västra Götalandsregionen har efterfrågat en granskning av målsättningar i VG2020 
kopplat till Modeink och därmed verksamhetens relevans för regionens övergripande 
utvecklingsmål. Modeink blev vid finansiering från regionen inte tvingade att anpassa 
sina egna mål till VG2020 så granskningen är inte utvärderande. Följande är 
målområden från VG2020 som är relevanta för Modeinks verksamhet: 
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Figur 6. Relevanta målsättningar inom VG2020 
 

EN LEDANDE KUNSKAPSREGION 
DÄR EN DEL I DETTA ÄR ETT 
GOTT KLIMAT FÖR KREATIVITET, 
ENTREPRENÖRSKAP OCH 
FÖRETAGANDE 

INTERNATIONELL 
KONKURRENSKRAFT GENOM 
REGIONAL KRAFTSAMLING KRING 
STYRKEOMRÅDEN 

Prioriterat 
område 

Mål Prioriterat område Mål 

Stimulera ökat 
entreprenörska
p och 
intraprenörskap 

  

 

 

Åtta av tio unga (18-
30 år, kvinnor och 
män) uppger att de 
kan tänka sig att bli 
företagare. 

Positionera 
internationellt 
konkurrenskraftiga 
forsknings- och 
innovationsmiljöer 

  

Ökande 
nationella/internatione
lla satsningar på 
forsknings- och 
innovationsmiljöer 
inom Västra 
Götalands 
styrkeområden. 

Skapa starka 
förutsättningar 
för att 
förverkliga idéer 
och starta 
företag. Här ses 
inkubatorer som 
betydelsefulla 
för att 
åstadkomma 
detta. 

  

Insatserna ska bidra 
till att 95 000 nya 
företag startas åren 
2014-2020 i Västra 
Götaland (en ökning 
med ca 1500 
företag per år i 
förhållande till 
dagens värden) och 
till att hälften av alla 
nya företagare år 
2020 är kvinnor. 

Utveckla test- och 
demonstrationsaren
or där nya idéer 
omsätts till praktik 

Fler strategiska 
satsningar som är 
attraktiva för 
omvärlden drivs i 
partnerskap mellan 
företag, lärosäten och 
samhällsaktörer 

Främja 
utvecklingen av 
konkurrenskrafti
ga små och 
medelstora 
företag 

  

800 gasellföretag i 
Västra Götaland 
under perioden 
2014-2020 (en 
ökning från 
utgångsläget med 
25 företag per år) 
och en högre 
tillväxttakt i SMF i 
Västra Götaland än 
i riket under varje år 
fram till år 2020. 

Stimulera 
internationella 
allianser och 
samarbeten inom 
forskning och 
innovation 

En ökad medverkan i 
och påverkan på 
strategiskt viktiga 
forsknings- och 
innovationsprojekt, 
program och policys 
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  Stärka den 
stödjande 
infrastrukturen för 
en ledande 
kunskapsregion 

En ökad andel av 
nationella och 
internationella 
satsningar och 
uppdrag ska 
genomföras i Västra 
Götaland. Fler SMF 
ska delta i forsknings- 
och 
innovationsprogram. 
Klusterstödet ska 
professionaliseras. 
Samverkan regionalt, 
nationellt och 
internationellt ska 
fortsätta öka. 
Arbetssättet ska 
präglas av hållbarhet 
och jämställdhet 

 

6.1 Bedömning av Modeinks koppling till mål i 
VG2020 

Modeinks verksamhet stämmer väl överens med målen i VG2020. Det handlar om att 
bygga innovativa och konkurrenskraftiga miljöer där entreprenörskap ska kunna vara 
en självklar väg till försörjning.  

I VG2020 styr kriterierna jämställdhet, miljö, internationalisering och integration på en 
horisontell nivå. Inkubatorn har ett tydligt miljöperspektiv och flera av företagen har 
hållbarhet som en del av sin profil. Inriktningen är medveten för att tänka framåt på 
hållbarhet och för att hitta marknadsandelar som de stora aktörerna inte redan har. 
Konsumenter vill ha miljövänligt och lokalproducerat och konsumtionen av råvaror är 
idag allt för omfattande. Inkubatorn skulle kunna ha en tydligare miljöprofil utåt för att 
stärka sitt varumärke inför såväl kommande inkubatorföretag som inför finansiärer.  

Internationalisering är ett område som Modeink är villiga att gå in i mer genom att 
utveckla stödet inför export. Gällande både eventuella krav på ett tydligare miljöinriktat 
arbete och på ökad internationalisering bör inte dessa ställas utan ökad finansiering. 
Med nuvarande finansiering är det mer lämpligt att Modeink på egen hand får avgöra 
vilka som är de mest effektiva vägarna framåt för företagen som tar del av stödet.  

De horisontella kriterierna jämställdhet och integration är inget som får utrymme i 
Modeink. De hävdar själva att allt fokus ligger på företagskonceptet och att ta hänsyn 
till designerns ursprung eller könstillhörighet inte på något sätt skulle stärka dem i det 
knappa handlingsutrymme som finns idag. Sweco delar Modeinks inställning i frågan. 
Inkubatorn har främst kvinnor medan övriga inkubatorer i Sverige främst har män. 
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7. Övergripande slutsatser 
och kommentarer 

Modeink kan hittills inte sägas stärka modebranschen eller tillväxten. Trots det är det 
svårt att vara kritisk till verksamheten eftersom de gör saker som det ser ut att finnas 
behov av och som uppskattas av alla involverade och omkringliggande. Om det är 
snabb samhällsekonomisk avkastning som behövs så är en inkubator nischad inom 
mode sannolikt inte en bra investering. Om finansiärerna däremot vill ge skjuts till en 
bransch med tillväxtpotential, och där viljan och kreativiteten just nu är stor, kan en 
investering i Modeink vara en bra idé. I Borås kan Modeink utöver det mätbara utgöra 
en kompletterande del till den bransch som redan finns i staden och på så sätt göra 
helheten starkare.    

Inkubatorer är något man måste tro på och finansiärer måste man ha tålamod samt 
acceptera att det kommer att gå dåligt för många företagare som satsar på sin idé. 
Det tar tid att skapa tillväxt.  

Modeinks verksamhet är begränsad i omfattning. Eventuellt är inkubatorn för liten för 
att personalens kompetens ska kunna tas till vara på ett effektivt sätt. Med fler företag 
hade de haft större möjlighet till samordning av företag och synergieffekter inom 
inkubatorn. I nuläget är företagen så olika varandra och de är i olika faser med olika 
behov. Att stärka upp med ytterligare en i personalen hade nära på fördubblat den 
operativa kapaciteten eftersom tid till administration, finansiering av inkubatorn, 
återrapporteringar med mera inte behöver växa proportionerligt mot 
personaltillskottet.  

På sikt kommer Modeink, även med nuvarande storlek, att ha arbetat med en större 
massa av företag. På så sätt kommer det att finnas fler goda exempel som kan stärka 
inkubatorns varumärke och kompetens vilket i sin tur genererar fler företag in till 
inkubatorn. De flesta berörda är överens om att det behövs en inkubator med den här 
inriktningen. Branschen är speciell i sin karaktär genom att den bygger så mycket på 
design och varumärke. 

Med mer resurser skulle Modeink kunna jobba mer med att stärka det egna 
varumärket, jobba närmare företagen och vara mer ute i världen. Även om företagen 
bör sköta sin egen marknadsföring och skapa egna kontaktnät finns det poänger med 
att öppna kontakter till detaljister och producenter. De skapade nätverken kan med 
personalen och inkubatorns hjälp leva kvar även efter att inkubatorföretaget som 
föranlett satsningen gjort exit.   

Utöver att generera framtida tillväxt och ökad sysselsättning kan inkubatorer 
användas för att från politisk nivå styra framtida företagsutveckling. De nya företagen 
söker nya lösningar och kan vara snabba på att ställa om vid behov. I nuläget råder 
det exempelvis brist på ekologisk bomull och vi konsumerar mer material än vad 
jorden tillåter. När större krav ställs på klädindustrin så kan de nya företagen vara de 
som har lösningarna på framtidens problem och offentlig sektor har möjliggjort den 
förändringen med sin finansiering. 

Modeink har Marketplace Borås som arena för kontakt med näringslivet och de har 
därför inte direktkontakt med lokala modeföretag. Den generella uppfattningen om 
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Modeinks kontakt med Marketplace Borås är att arenan blir en plats för de nya 
modeföretagen att vidare utvecklas med när de är mer färdiga för marknaden. 
Samtidigt kan Marketplace Borås då få ett tillflöde av nya företag som stärker 
branschen totalt sett. Så länge inkubatorföretagen är inne i inkubatorn berikar de inte 
övrigt näringsliv. Sweco har hittat ett exempel på en företagare som fick en 
intraprenörsliknande anställning tack vare deltagandet i Modeink men i övrigt syns 
inga spår av påverkan utåt till det etablerade näringslivet. 

Det är inte möjligt att som utvärderare bedöma om det är rätt företag som kommer in 
i inkubatorn. Swecos bedömning är att antagningsprocessen har varit noggrann och 
många företag har blivit nekade att ingå i inkubatorn. Inkubatorns personal har lång 
erfarenhet från branschen och bör vara fullt lämpliga för att fatta korrekt beslut 
angående antagning. Utifrån de intervjuer som gjorts med inkubatorföretag har vi 
endast uppmärksammat ett företag som kan tänkas ha hamnat fel när de gick in i 
Modeink.  

Modeinks geografiska placering innebär närhet till produktionskompetens, inklusive 
närhet till Textilhögskolan, men avstånd till massmedia och inköpare. 
Produktionskompetensen, samt övrig kompetens inom branschen, i Borås motiverar 
att Modeink kan operera från Borås och ha sin bas där. Vid en eventuell expansion 
bör dock möjligheterna till att delta på distans förbättras för att göra inkubatorn mer 
attraktiv. 
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8. Förslag inför framtiden 
Sweco anser att Modeink gör ett ändamålsenligt och effektivt arbete utifrån de 
förutsättningar som råder. Vi har inte hittat några områden där förbättring behöver 
göras genom ändrad detaljstyrning i finansieringen. De förslag som vi ger här syftar 
till att ytterligare stärka verksamheten i den riktning som de redan går i. Förslagen 
syftar även till att stärka dokumentationen av resultat. 

Uppföljning 

Modeink behöver utveckla indikatorer för att följa upp företagens resultat som uppstår 
innan resultaten påverkar omsättningen. Det behöver göras mål som handlar om 
exempelvis uppnådd produktivitet i och med antal kollektioner, skapad 
försäljningsplats på webbsida, antal återförsäljare i detaljistledet med mera. 
Miljöindikatorer skulle kunna få ett särskilt utrymme i framtida uppföljning. 

Stärka det egna varumärket 

Modeink behöver ta mer plats inom branschen och i samband med att verksamheten 
växer i antal företag, och eventuellt i kapacitet, bör verksamhetsledarna medvetet föra 
fram inkubatorns varumärke. Målet bör vara att Modeink med sitt eget varumärke 
direkt stärker inkubatorföretagens varumärken. Omvärlden ska uppfatta att de som 
tagit sig in i inkubatorn är mycket kompetenta och att de i inkubatorns processer har 
blivit avsevärt bättre. 

Finansiering 

Finansiärerna bör ställa siktet längre fram jämfört med tidigare. Västra 
Götalandsregionen är de enda som finansierat under en längre tid vilket i det här fallet 
är en period om tre år. De kan med en långsiktig finansiering driva längre 
utvecklingsprojekt. Med de olika finansiärerna har resurserna varierat mycket från år 
till år.  

Mer finansiering kommer sannolikt att leda till mer effektiv och utåtriktad verksamhet. 
Mer resurser kommer att leda till mer operativ verksamhet per investerad krona.  Med 
en större budget kan Modeink växa och ta in fler företag. Fler kan då nätverka 
samtidigt som fler framgångar och motgångar kommer att bidra till ett snabbare 
lärande för alla.  

Finansiering av inkubatorföretag 

Vid en genomgång av inkubatorföretagens resultat och omsättning stod det tydligt att 
det är låga vinster samtidigt som förlusterna också är låga. De företag som vi har 
intervjuat har inte uppmärksammat finansiering som hinder för utveckling men 
samtidigt skvallrar den finansiella redovisningen om att det är en mycket liten 
kostnadsdrivande verksamhet som pågår. Att jobba fram kollektioner och att 
marknadsföra produkter kräver ekonomiska resurser. Inkubatorn i Borås, helheten där 
Modeink ingår, håller på att utveckla en regional fond från vilken företag ska kunna ta 
del av medel. Sweco välkomnar det initiativet. 
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