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Förord 

Följande kandidatuppsats är skriven under programmet Textil Produktutveckling och 

Entreprenörskap vid Textilhögskolan i Borås. Studien behandlar hur kommunikationen 

mellan svenska produktutvecklande modeleverantörer och deras producenter i utlandet ser ut, 

vilka eventuella problem som kan uppstå och vilka parametrar som är viktiga för en 

fungerande kommunikation. Ämnet är aktuellt för kandidatprogrammet då denna 

kommunikation sker under produktutvecklingsfasen och är viktig för att slutlig produkt ska 

bli som önskad. Vi vill rikta ett stort tack till vår handledare Kristina Gutfelt och examinator 

Joel Persson. Ett stort tack även till de nio respondenter som har ställt upp på intervju och 

bidragit med värdefull information till studien. Ett särskilt tack till Didriksons, Boomerang, 

Kriss, Åhléns, Nelly och Cellbes.  
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Sammanfattning 

Kommunikationen mellan en produktutvecklande modeleverantör och deras producenter är en 

pågående process. Kommunikation i allmänhet binder samman människor genom tal och 

skrift, men kan också vara en bidragande faktor till oenighet. Kommunikation i alla dess 

former används dagligen och är ett viktigt verktyg som måste fungera korrekt. Om brister i 

kommunikationen uppstår kan diskussioner väckas till liv och inom modeindustrin kan 

samarbeten ställas in och kontrakt annulleras. 
 

Kommunikationen mellan den produktutvecklande modeleverantören och deras producenter 

kan bli missförstådd och inte tolkad utifrån det uppsåt företagen planerat. Det kan leda till 

problem med ledtider, försäljningssiffror och försenade leveranser. Syftet med studien är att 

analysera varför eventuella problem sker i kommunikationen mellan svenska 

produktutvecklande modeleverantörer och deras producenter i utlandet. Följande 

kandidatuppsats är uppdelad i kapitel 1 – 6 och kommer besvara syftet genom att granska 

kommunikationen mellan de två parterna, vilka kommunikationssvårigheter som finns samt 

vilka parametrar som är viktiga för att kommunikationen ska fungera. Den primära teorin 

utgörs av det empiriska resultatet som består av intervjuer med nio svenska 

produktutvecklande modeleverantörer. Personliga intervjuer valdes för att tillgå så stor andel 

information som möjligt rörande ämnet. Dessutom har observationer av den Textila 

Värdekedjan, Supply Chain Management, Sustainable Supply Chain Management, Total 

Quality Management, Quick Response, Fast Fashion samt Organisationskultur genomförts. 

Även andra viktiga strategier och aspekter som handlar om kommunikation har analyserats. 

 

Studien visar att brister i kommunikationen uppstår dagligen för svenska produktutvecklande 

modeleverantörer. Kommunikationssvårigheter uppkommer av bland annat språkbarriärer och 

kulturella skillnader. Konsekvenser av misstag i kommunikationen kan vara förödande och ha 

stor påverkan på relationen mellan de svenska produktutvecklande modeleverantörerna och 

deras producenter. Följaktligen presenteras studiens slutsats samt förslag på vidare forskning. 

Slutligen redovisas använda källor och bilagor. 

 

Nyckelord: Textila värdekedjan, Supply Chain Management, Sustainable Supply 

Management, Total Quality Management, Quick Response, Fast Fashion, 

Organisationskultur.  
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Abstract 

The communication between a fashion company who product develops and their producers is 

an on-going process. Communication in general connects people with speech and writing, but 

may also disconnect. Communication in all its form is used daily and is a tool that must work 

correctly. If faults in the communication occur can discussions be brought up, and in the 

fashion industry, collaborations to be cancelled and contracts to be annulled. 

 

The communication between the fashion company whom product develops and their 

producers can be misunderstood and not interpreted as the companies intend. This may lead to 

problems regarding lead-time, selling figures, and late deliveries. The purpose with this thesis 

is to analyse why problems may occur in the communication between Swedish product 

development fashion companies and their foreign producers. Following bachelor thesis 

divided into chapters 1 – 6 will answer the purpose by examining how the communication 

operates between the two parts, which difficulties that may occur, and which parameters that 

are important for a functioning communication. The primary theory consists of the empirical 

result, which are the nine interviews held with the Swedish fashion companies whom product 

develops. Personal interviews were chosen to receive as much information as possible 

regarding the selected subject. Furthermore have observations regarding the Textile Supply 

Chain, Supply Chain Management, Sustainable Chain Management, Total Quality 

Management, Quick Response, Fast Fashion and Organisational Culture been implemented. 

Other important strategies and aspects that contribute to a fulfilled communication have also 

been analysed. The study shows that mistakes in the communication appear daily for the 

Swedish companies. The difficulties in the communication that the companies experience are 

language barriers and cultural differences. Consequences for the miscommunication might be 

devastating and have a large impact on the relationship between the two parts. Additionally a 

conclusion will be presented and recommendations regarding further research in the field. As 

a final part you will find the references and appendices. 

Keywords: Textile Supply Chain, Supply Chain Management, Sustainable Supply 

Management, Total Quality Management, Quick Response, Fast Fashion, Organisational 

Culture. 
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Nyckelord 

Här presenteras nyckelord och dess innebörd för att ge läsaren en allmän uppfattning av 

viktiga termer som används i studien. 

 

Supply Chain = Leverantörskedja eller försörjningskedja. En kedja av organisationer, 

människor, aktiviteter och information. Även de resurser, råmaterial och komponenter som 

krävs för att tillverka en produkt och leverera den till slutkunden(Pirim, Al-Turki, Yilbas, 

2014).  

 

Supply Chain Management (SCM) = Inkluderar sökande av råmaterial, produktion, 

produktutveckling, kommersialisering, sälj och marknadsföring, returer och återvinning av 

produkter, samt att kontrollera och hantera leverantör- och kundrelationer(Lockamy, 

McCormack, 2004).  

 

Sustainable Supply Chain Management (SSCM) = Hållbar leverantörskedja. Hantering av 

material, information och kapitalflöde samt samarbetet och kommunikationen mellan företag i 

leverantörskedjan samtidigt som hållbarhetsutveckling sker(Seuring, Müller, 2008).  

 

Total Quality Management (TQM) = Många företag använder sig av Total Quality 

Management program för att differentiera sig från sina konkurrenter och reducera kostnader. 

TQM består av planering och implementering av ständig kvalitetsförbättring i företagets 

samtliga steg. För att ett företag ska kunna använda sig av TQM krävs det att 

kvalitetsstandarder är upprättade inom företaget. 

 

Quick Response = Beskriver hur snabb reaktionstiden är. I detta fall på nya beställningar från 

modeföretaget till hur snabbt leverantören kan verka för att få varorna i butik på kortast 

möjliga tid. Begreppet är fundamentalt för att skapa ett värde i modeföretagets 

produkter.(Taplin, 2006) 

 

Fast Fashion = Modeleverantörer som arbetar med Fast Fashion identifieras genom ständigt 

utbyte av sortiment, låga priser och hög modegrad av komersiella trender. De arbetar i ett 

högt tempo och beställer stora volymer av olika textilprodukter(Taplin, 2006).  
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Organisationskultur = Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, 

värderingar och verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmar 

samverkar med varandra och omvärlden(Bang, 1999).   
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Kapitel 1 - Inledning 

Här presenteras problembakgrund med en uppbyggande teoriram. Problemformuleringar och 

syfte för studien finns även här.  

 

1.1 Bakgrund 

Det råder inga tvivel om att konkurrensen är hård mellan modeföretag världen över. En stor 

del av företagens produktförsäljning kretsar kring rådande trender och vad kunden efterfrågar. 

Samhället och kunderna skapar behovet av kläder som följer det senaste modet, och 

modeföretag svarar genom att utveckla, producera och leverera. För att företagen ska lyckas 

optimera sin lönsamhet krävs en kontinuerlig samverkan genom samtliga led i 

organisationen(Heide, 2012). 

Från idéskiss till en existerande produkt krävs en rad olika processer för att produkten 

slutligen ska hamna hos slutkonsumenten. I de olika processerna samverkar det 

produktutvecklande modeföretaget med sina producenter världen över. Kommunikationen blir 

en avgörande parameter till hur resultatet blir av produkten och samarbetet. 

Kommunikationen är essentiell för att upprätta och åstadkomma framtida mål samt en 

gynnsam marknadsplanering. Kommunikation är även den viktigaste faktorn för att 

upprätthålla långvariga förhållanden(Salam, 2011). Brister i kommunikationen mellan 

modeföretag och deras producenter kan ge förödande konsekvenser för företag(Su, 2013). I 

Bilaga 1 presenteras hur den textila värdekedjan kan se ut för en produktutvecklande 

modeleverantör.  

Under produktutvecklingen sker daglig kommunikation med företagens producenter för att 

säkerställa utveckling av produkten. Supply Chain Management(SCM) är en term som 

används för att beskriva planering och kontroll inom värdekedjan. Det är en arbetsform som 

underlättar kontroll, informationen gällande produkterna samt penningflödet. Supply Chain 

Management inkluderar sökande av råmaterial, produktion, produktutveckling, 

kommersialisering, sälj och marknadsföring, returer och återvinning av produkter samt att 
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kontrollera och hantera leverantör- och kundrelationer(Lockamy, McCormack, 2004). Genom 

ett väl utarbetat Supply Chain Management säkerställs en effektiv förädlingsprocess i 

värdekedjan(Downe, Sambasivan & Khalid, 2012). Supply Chain Management är även 

nödvändigt för att en social hållbarhet ska nås i alla led i ett modeföretags värdekedja. Det är 

viktigt att öppenhet och transparens finns i de relationer som utvecklas affärspartnerna 

emellan. Transparens i dokumentation innebär en ärlighet i kommunikationen som genererar 

en starkare affärsrelation. Detta är framförallt viktigt för företag utan kontor i 

produktionslandet. Det köpande företaget måste integrera det säljande i alla sina funktioner 

och utvärdera de sociala kriterierna som de har fastställt som nödvändiga(Ehrgott, 2011). 

Trots att modeföretag är väl medvetna om betydelsen av grundlig kommunikation i ovan 

nämnda processer, uppstår komplikationer varaktigt i organisationers produktionsprocesser. 

1.2 Syfte 

Syftet med studien är att analysera varför eventuella problem sker i kommunikationen mellan 

svenska produktutvecklande modeleverantörer och deras producenter i utlandet.     

1.3 Problem och Frågeställning  

Vinterjackor i butik i juni? Byxor utan gylf? Knappar som fattas när skjortor anländer till 

butiken?(Hedén, McAndrew, 2010). Det är bara några av de många konsekvenser som kan 

uppstå när kommunikationen mellan produktutvecklande modeföretag och deras producenter 

brister. Svenska produktutvecklande modeleverantörer möter dagligen utmaningar gällande 

kommunikation. 

 

Kommunikationsmodellen skapades av Claude Shannon och Warren Weaver år 1963. Utifrån 

kommunikationsmodellen försökte de komma underfund med varför kommunikationen 

mellan de amerikanska militärenheterna inte fungerade optimalt. Budskap missuppfattades 

vilket gav upphov till konsekvenser i kommunikationen. Det fanns först teorier om att det var 

den tekniska utrustning som var förklaringen till problematiken som uppstod, men Shannon 

och Weaver insåg efter en tid att det istället var den mänskliga faktorn som var den 

huvudsakliga anledningen till brister i kommunikationen(Shannon, Weaver, 1963). 

Den produktutvecklande modeleverantören kan liknas som en sändare. De vill förmedla ett 

budskap och använder sig därmed av en kanal för att underlätta kommunikationen av 

budskapet. I andra änden befinner sig mottagaren, modeleverantörens producenter. Vid 
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förmedlingen av budskap kan störningsmoment uppstå(Övergren, 2005). Störningsmoment 

gör att budskapets mening tolkas fel och att mottagaren inte förstår och det uppkommer 

brister i kommunikationen. Samarbetet och den dagliga dialogen som sker mellan 

modeleverantörer och deras producenter bör vara effektiv för att reducera kostnader, få en 

högre kundnöjdhet och hålla en hög konkurrensfaktor gentemot sina konkurrenter (Downe et 

al. 2012). Kommunikation i samband med orderläggning, kontakt med speditör och leverantör 

av garn, material och tillbehör, samt fabrikerna som ansvarar för produktionen av varorna. 

Detta är några exempel på den dagliga kommunikationen som förekommer på en inköps- och 

produktionsavdelning. Då modeföretag, materialproducenter och produktion ofta är 

stationerade i olika länder och hänsyn till språk och tidsskillnader måste övervägas, är det 

avgörande att kommunikationen sker på ett gemensamt uttryckssätt(Li So-Mui, Mead, 2000).  

 

Enligt ”An Analysis of English in the Workplace: The Communication Needs of Textile and 

Clothing Merchandisers” skriven av Florence Li So-mui och Kate Mead (2000) ges en rikare 

förståelse i den skriftliga kommunikation som sker mellan parter i en produktionsprocess. 

Skriftlig kommunikation ger ett mer omfattande informationsflöde under en 

produktionsprocess och används fördelaktigt vid aktiviteter såsom uppföljning, justering och 

förtydligande av order samt rådgivning. Just vid beskrivning av produkter är det lätt att 

återkoppla till en skriftlig kommunikation och korrigera eventuella fel(Li So-Mui, Mead, 

2000). Vid denna sorts kommunikation finns det dock risker såsom användning av 

förkortningstermer och att för mycket information skapar förvirring(Weick, 1995). Vid 

skriftliga konversationer kan även ett missförstånd inte omedelbart upptäckas och korrigeras. 

Beroende på den kultur som råder i produktionslandet kan det uppfattas som oartigt att ställa 

följdfrågor eller begära att kunden ska ge en annan förklaring(Hedén, McAndrew, 2010). 

Frågetecken kring till exempel hur en produkt ska utformas kan på så sätt upptäckas alltför 

sent, vilket leder till att ytterligare en prototyp måste produceras. Fördelen med en muntlig 

kommunikation är att vid uppkomsten av ett missförstånd kan det omedelbart justeras. En 

muntlig kommunikation kan fördelaktigt rekommenderas under aktiviteter såsom 

prisförhandling och skadereglering då iakttagelser av kroppsspråk och personlighet kan få en 

avgörande roll. Nivån på språkkunskaper hos kontaktpersoner i produktionsländer kan 

variera. Problem som till exempel grammatisk noggrannhet kan vara en bidragande faktor till 

hinder i kommunikationen. Om kommunikationen brister kan detta ge påföljder såsom pressat 

produktionsschema, det vill säga att ledtider förlängs. Produkterna levereras vid en senare 
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tidpunkt, något som direkt påverkar försäljningen(Su, 2013). Även förtroendet som företag 

byggt upp hos sina kunder kan ta skada då företagets trendmedvetenhet kan ifrågasättas.   

 

Utifrån de frågor och de belysta problem som uppkommit i detta stycke har följande 

problemformuleringar tagits fram för att senare besvaras i denna studie.  

 

A. Vilka kommunikationssvårigheter kan svenska produktutvecklande modeleverantörer ha 

med sina producenter i utlandet? 

 

B. Hur kan brister i kommunikationen mellan svenska produktutvecklande modeleverantörer 

och producenter avvärjas? 

 

C. Vilka parametrar är viktiga för att kommunikationen mellan svenska produktutvecklande 

modeleverantörer och deras producenter ska fungera? 
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Kapitel 2 - Metod 

Här presenteras forskningsfält och urvalsram för studien. En motivering till vald metod som 

tillämpats i undersökningen och avslutningsvis databearbetning, analys gällande 

frågeställning, samt avgränsning och metodkritik.  

 

2.1 Studiens forskningsfält och urvalsram 

Forskningsfältet består av svenska modeleverantörer som producerar i utlandet. 

Kommunikationen mellan dessa parter undersöks i denna studie. Primärdata har samlats in 

med hjälp av kvalitativa intervjuer med svenska modeleverantörer. Sekundärdata är byggd på 

fakta kring rådande forskning som författarna anser beröra området och som styrker 

primärdatan.  

2.1.2 Litteratursökning  

För att skapa en teoretisk referensram som stärker och förklarar studiens syfte och 

problemformulering och visar på tidigare forskning, söktes information inom litteratur och 

vetenskapliga artiklar. Biblioteksdatabasen Summon som finns tillgänglig på Högskolan i 

Borås har brukats tillsammans med bibliotekets litteratur samt sökmotorn Google Scholar. I 

litteratursökningen gjordes även kedjesökningar genom att studera referenserna i litteratur och 

vetenskapliga artiklar för att hitta andra källor av relevans till valt ämne(Harboe, 2013). De 

källor som legat till grund i studien är vetenskapliga artiklar som är “peer-reviewed”, tryckt 

material i form av böcker och artiklar samt ett fåtal hemsidor till företag som ingår i studien. 

Rikligt med information påträffades vad gäller Supply Chain Management, Supply Chain, 

Organisationskommunikation, Kommunikation, Total Quality Management, Multicultural 

management, Fast Fashion och Quick Response, som är några av sökorden till denna studie.  
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2.1.3 Metodval  

För att besvara syfte och frågeställningar har en kvalitativ undersökningsmetod tillämpats. 

Kvalitativa studier utgår från att det finns olika sätt att uppfatta verkligheten och att det 

därmed inte finns en faktisk och objektiv sanning (Malterud, 2009). Detta är optimalt för 

studien då det kan finnas flera rätt svar och lösningar för de 

framtagna problemformuleringarna. Den kvalitativa metoden tillämpas särskilt under de 

intervjuer som genomförts. En kvalitativ ansats är fördelaktigt för att skapa en djupare 

förståelse av beteenden, mönster och uppfattningar. De personliga intervjuerna gör att den 

som intervjuar kan fånga upp nyanser i svaren utöver meningar och ord och en djupare insikt 

kan ges i ämnet som studien undersöker. Användningen av en kvalitativ undersökningsmetod 

är passande för att ge en mångsidig förståelse för ämnet studien undersöker(Malterud, 2009).  

2.1.4 Intervjuer 

De kvalitativa intervjuerna är av semistrukturerad karaktär. Det innebär att intervjuerna är 

organiserade kring ett antal teman som är bestämda på förhand och formulerade i en 

intervjuguide(Holme, Solvagn, 1997). Att genomföra personliga intervjuer innebär en mer 

personlig kommunikation och ansiktsuttryck kan tolkas. Hur respondenter agerar och ger svar 

på de utformade frågorna tas även i beaktning under intervjun. En kvalitativ undersökning är 

flexibel vilket bland annat kan skildras i intervjuerna. Personen som genomför intervjun kan 

välja att ändra på både frågornas upplägg samt lägga till eller ta bort frågor(Holme, Solvagn, 

1997). Antal intervjuer som genomfördes var 9 stycken. Intervjuerna som grund gav tillgång 

till en bred information om hur kommunikationen mellan svenska produktutvecklande 

modeleverantörer och deras producenter ser ut(Holme, Solvagn, 1997). De kvalitativa 

intervjuerna ligger till grund för studiens empiri.  

2.1.5 Urval av respondenter 

Studiens urvalsgrupp består av anställda inom modeleverantörens företag. För att få svar på 

de utformade frågeställningarna har inköpare och produktionsansvariga som arbetar nära med 

producenterna, deltagit i intervjuer av den anledningen att de besitter kunskap inom området 

samt ansvarar för den huvudsakliga kontakten med producenter. Genom en dialog med 

personer inom de nämnda befattningsområdena framkom relevant och trovärdig information. 

Förfrågningar till 47 svenska produktutvecklande modeleverantörer sändes ut. Av dessa så 

genmälde 9 företag att de godkänner medverkan i studien och bokning av tid för intervju 
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kunde genomföras. De utvalda företagen är alla svenska produktutvecklande 

modeleverantörer med produktion utomlands. Samtliga medverkande företag har alla en 

gemensam grund. Dock särskiljer de sig i proportion och arbetssätt. 

2.1.6 Utformning och val av frågor för intervjuer 

Som grund för intervjuerna sammanställdes en frågeguide indelad i tre olika teman. Utifrån 

dessa sammanställdes ett frågeformulär med ett antal frågor i respektive tema. Frågorna 

utformades så att de kunde komma att bidra till mer kunskap för att besvara studiens syfte och 

problemformuleringar. Vid utformningen av frågorna har frågor som bara ger “ja/nej” svar 

undvikits för att det är något som bryter mot grundprincipen med en intervju(Ejvegård, 2003). 

Det är också viktigt att inte använda påståenden, utan endast frågor som kan besvaras. Vid 

intervjuerna önskas ett så utförligt och informativt svar som möjligt. Det är viktigt att inte 

ställa ledande frågor då det kan få respondenten att uttala sig på ett visst sätt(Ejvegård, 2003). 

Med öppna frågor ges respondenten frihet att svara på ett beskrivande och målande sätt 

utifrån egna erfarenheter. Frågorna anpassades till respondentens verksamhetsområde och 

inspirerades av teorierna i referensramen.  

 

De frågor som utformats ska fungera som en handledning genom intervjun. De behöver inte 

besvaras i inbördes ordning och det kan mycket väl komma sig att vissa frågor besvaras innan 

frågan har ställts. En öppenhet för att ytterligare information kan uppkomma under intervjuns 

gång är bra. Styrkan i kvalitativa semistrukturerade intervjuer är att det kan upplevas som ett 

vanligt samtal. (Holme, Solvagn, 1997) 

 

De tre teman som intervjuguiden baserades på är:  

 

• Bakgrundsinformation 

• Kommunikation med producenter 

• Utveckling 

 

Dessa teman valdes för att få en grundläggande förståelse och kunskap om hur företaget 

arbetar, hur respondenten och andra i företaget kommunicerar med producenterna och för att 

se till kommunikationsutvecklingen i företaget.  

Se bilaga 2 för fullständig frågeguide. 
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2.2 Genomförande av intervjuer 

Ett par veckor innan varje intervju skickades frågeformuläret ut till respondenterna via mejl 

för att ge respondenten tid att fundera och reflektera över frågorna. Detta ansågs viktigt för att 

vissa frågor kräver eftertanke och på så sätt förhindras att ingen viktig information förbises. 

Samtliga intervjuer skedde på bestämd plats vid uttalad tid. Intervjuerna inleddes med en kort 

beskrivning av syftet med studien. Respondenten tillfrågades även för ett godkännande av att 

samtalet spelades in, då det underlättar senare analys av intervjun. Respondenten 

informerades även om att de kunde vara anonym i studien. Då några av företagen ville vara 

anonyma, valde författarna att samtliga intervjuer förblir anonyma i studiens presentation. 

Intervjuerna gav mycket information och respondenterna var alla engagerade och delade med 

sig av sina erfarenheter. Frågeformuläret användes som en frågeguide och många gånger 

besvarades frågorna redan innan de hann ställas.  

       

Efter varje intervju sammanställdes den skriftligt och skickades till respondenten via mejl för 

ett godkännande. Då det hänt att vissa påståenden misstolkats och kunde framställas på ett sätt 

som respondenten inte ansåg vara korrekt uppfattat, skickades en sammanställning för 

godkännande(Ejvegård, 2003). Efter godkännande analyserades intervjuerna och jämfördes 

med varandra, vilket visas i kapitel 4, empiriskt resultat. I detta kapitel ges även en kort 

beskrivning av de intervjuade företagen.  

 

I figur 1 presenteras plats och tidpunkt för de genomförda intervjuerna. Även respondentens 

eller respondenternas befattningsområden samt intervjuns längd presenteras nedan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. Intervjuer.   
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2.2.1 Avgränsning 

Studien fokuserar på svenska produktutvecklande modeleverantörer och deras 

kommunikation med producenter i utlandet. Respondenterna i undersökningen arbetar alla i 

nära kontakt med produktion och de har alla en liknande roll inom företaget. Den andra 

parten, producenterna, har inte intervjuats i denna studie. I undersökningen har inte 

kvantitativa intervjuer eller enkäter används då det ger tvärsnittsinformation och i denna 

Datum för 
intervju 

Företag Respondentens befattning Plats Längd 

6 april 
2017 

A 1 respondent 
Inköpare Barn/Hem, Inköpsassistent 
Barnkläder 

Huvudkontor, 
Stockholm 

43 min 

10 april 
2017 

B 2 respondenter 
Supply Chain Manager för skor, väskor 
och bälten i Europa, ansvar för 
produktion i Europa. 
& 
Business process manager for supplier 
lifecycle management and supplier 
relationship managament. 

Huvudkontor, 
Stockholm 

54 min 

18 april 
2017 

C 2 respondenter 
Inköpare 
& 
Designchef 

Café Sturekatten, 
Stockholm 

47 min 

21 april 
2017 

D 2 respondenter 
Inköpare 
& 
Mönsterkonstruktör 

Huvudkontor, 
Stockholm 

36 min 

26 april 
2017 

E 1 respondent 
Inköpare 

Huvudkontor, 
Stockholm 

24 min 

3 maj 2017 F 1 respondent 
Inköpare 

Huvudkontor, 
Stockholm 

33 min 

4 maj 2017 G 1 respondent 
Produktionsansvarig 

Huvudkontor, 
Borås 

37 min 

4 maj 2017 H 1 respondent 
Inköpare 

Huvudkontor, 
Borås 

30 min 

4 maj 2017 I 1 respondent 
Inköpare 

Huvudkontor, 
Borås 

35 min 
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studie önskas en djupgående unik information från varje enskild individ(Holme, Solvagn, 

1997). När en kvantitativ undersökning utförs ges ett ytligt men också exakt material och det 

finns inte utrymme att samla in individuell information. För att svara på studiens 

frågeställningar krävs en öppen dialog med utrymme att ställa följdfrågor vilket inte ges i 

kvantitativa intervjuer(Holme, Solvagn, 1997).  

   

2.2.2 Bearbetning och analys av data 

Vid analysering av den ansamlade intervjudatan har en kontroll genomförts för att 

säkerhetsställa att lämpliga personer har medverkat. Det vill säga personer som besitter den 

kunskapen som krävs för att besvara våra frågor på ett säkert och tillförlitligt sätt(Ejvegård, 

2003). Före beslutet av en intervju säkerställdes att respondenten arbetar tätt med 

producenterna i utlandet och besitter kompetens som bidrar till studien. Detta framkom tydligt 

vid förfrågningarna till samtliga företag. Vid vissa fall vidarebefordras utskickade 

förfrågningar internt inom företaget till mest lämpad person. För att analysera det empiriska 

materialet har en kvalitativ innehållsanalys använts som huvudsakligen bygger på tolkning av 

intervjumaterialet(Harboe, 2013). I analysen har teorierna lyfts in i ett samspel med den 

information som påträffats i intervjuerna. Först sammanställdes och sedan analyserades varje 

intervju som helhet direkt efter avslutad intervju. För att hitta mönster i det empiriska 

materialet plockades nyckelord och återkommande teman ut från den sammanställda texten 

för varje intervju. När alla intervjuer var genomförda kunde en utarbetning av nyckelorden 

och teman de skapade utföras och gemensamma mönster intervjuerna emellan kunde utses 

och presenteras. Den teoretiska referensramen var konstant i åtanke och samband kunde utses 

från tidigare forskning och från vad som sades i intervjuerna. Den empiriska analysen 

presenteras och diskuteras i kapitel 5.    

   

 

2.3 Reliabilitet och Validitet  

Validitet avser mäta det som är relevant medan reliabilitet avser att mätningen är utförd på ett 

tillförlitligt sätt(Bryman, 2011). Validitet och reliabilitet delas vanligen in i internt respektive 

externt. Dessa termer presenteras nedan under respektive rubrik.  

2.3.1 Reliabilitet      
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Intern reliabilitet innebär hur väl författarna enats om hur tolkningar ska genomföras och i 

vilken omfattning resultaten är opåverkbara av omständigheterna genom studien. Extern 

reliabilitet innebär hur väl en undersökning kan upprepas(Bryman, 2011). Studiens 

undersökningar har tolkats och analyserats av samtliga författare och en gemensam slutsats 

har fastställts. Resultatet kan ha påverkats av författarnas tolkning av underlaget men djupa 

diskussioner har pågått och hänsyn till tidigare forskning har alltid tagits. Den interna 

reliabiliteten kan därför betraktas som god eftersom diskussion i teori och observationer under 

intervjuer gjort att det framkommit en gemensam slutsats.  

 

Den externa reliabiliteten betraktas som god då undersökningen med fördel kan upprepas. 

Utfallet kan dock komma att skilja sig eftersom den globala marknaden kan ändras, vilket 

också skulle påverka resultatet i denna studie. Den tekniska utvecklingen kan också komma 

att ändra utfallet i denna studie. 

 

För att styrka studiens reliabilitet har också de intervjuguider som använts publicerats 

tillsammans med studien. Vid samtliga intervjutillfällen har även ljudupptagning används 

vilket bidrar till studiens transparens och reliabilitet. En aspekt som försvagar studiens 

reliabilitet är avsaknaden av en kvantitativ utformad metod. Detta resulterar i att slutsatsen 

inte kan generaliseras. För att bevisa de upprättade frågeställningarna bör studien 

kompletteras med ytterligare studier baserade på kvantitativt utformade metoder.  

 

2.3.2 Validitet  

God validitet i kvalitativa undersökningar är utmanande eftersom det är nödvändigt att 

tillämpa subjektivitet och kreativitet i forskningen(Whittemore, Chase & Mandle 2001). 

Intern validitet innebär en överensstämmelse mellan författarnas observationer och den 

teoretiska referensramen. Extern validitet innebär hur väl resultaten kan generaliseras till 

andra förhållanden och situationer(Bryman, 2011). 

 

Eftersom en kvalitativ undersökning har används stärks validiteten då det finns utrymme för 

följdfrågor och bekräftelse att respondenten har förstått frågan korrekt. Respondenterna får 

stor frihet och utrymme att svara och de kan därför betraktas som sanningsenliga. Därav kan 

den interna validiteten betraktas som god. Ett frågeformulär är utformat utefter den teoretiska 
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referensramen och många av resultaten i undersökningen stärks av teorin vilket bidrar till 

studiens relevans.       

   

Kritik riktas mot den externa validiteten eftersom endast en form av metod har genomförts för 

att bygga studiens empiri. Ett ifrågasättande om studiens speglande av verkligheten är därför 

berättigad. Resultatet av den genomförda studien går inte att generalisera. Kompletterande 

forskning av ett större urval och kvantitativa forskningsmetoder kan bidra till en generaliserad 

slutsats.      

2.4 Metodkritik  

En kvalitativ undersökningsmetod anses passande eftersom syftet för studien är att analysera 

varför eventuella problem sker i kommunikationen mellan svenska produktutvecklande 

modeleverantörer och deras producenter i utlandet. Det kan finnas fler rätt svar och lösningar 

på våra problemformuleringar. Under de kvalitativa intervjuerna utformades frågorna så att 

respondenten hade möjlighet att svara fritt och öppet. Respondenterna svarade utifrån egna 

erfarenheter och kunskaper, och därmed finns ingen anledning att misstänka att resultatet 

saknar trovärdighet. Följdfrågor ställdes ofta vilket gav en bra inblick och kunskap i ämnet. 

Samma frågor ställdes därför inte till alla respondenter vilket kan betyda att viss information 

utelämnats. Respondenterna hade självfallet olika personligheter, vissa var mer slutna än 

andra vilket också kan betyda bortfall av information. Sekretess är också en anledning till att 

vissa respondenter kan ha begränsat sina svar. Den information som delgavs under 

intervjuerna anses vara trovärdig och spegla verkligheten. Eftersom exakt alla frågor inte 

ställdes till alla respondenter blev utfallet av varje intervju inte densamma. Därav blev 

sammanställningen och genomförandet av analysen en utmaning. En klar och tydlig 

analysteknik förenklade arbetet. 

 

Vid en kvalitativ studie krävs personliga intervjuer. Det var en utmaning att finna 

respondenter villiga att ställa upp på intervju. Personliga intervjuer kräver mer tid än enkäter 

och frågeformulär. 47 svenska modeleverantörer kontaktades och slutligen kunde 9 intervjuer 

genomföras. Intervjuer med producenter har inte varit möjligt på grund av den begränsade tid 

som fanns för att utföra denna studie. Därmed har endast intervjuer med svenska 

produktutvecklande modeleverantörer har utförts. Detta kan ge ett partiskt utfall. I vidare 

forskning bör detta undersökas. 
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Sökandet efter teori som berörde området och som skulle stärka studien och dess slutsats, var 

något studien började med. I starten låg fokus på de stora, mer etablerade ämnena såsom 

information om hela värdekedjan. Utifrån den informationen kunde vidare och djupare fakta 

rörande området lokaliseras. Enligt “Research Paper for Dummies”, skriven av Geraldine 

Woods(2002) är detta ett bra tillvägagångssätt. Relevanta vetenskapliga artiklar är något som 

kan vara svåra att hitta vilket gör att i många fall spenderas flertalet timmar på källor som inte 

har en väsentlig inverkan på arbetet. De fördelar som finns med att använda sig av 

vetenskapliga artiklar är att de kan vara aktuella. Andra relevanta källor upptäcktes när 

referenslistan i vetenskapliga artiklar studerades genom kedjesökning. Informationssökningen 

har varit en successiv process som pågått under hela arbetet.  
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Kapitel 3 - Teori 

Här presenteras studiens teoretiska modeller samt tidigare forskning. Den ger förståelse om 

ämnet studien grundar sig på och ligger till grund för nästkommande kapitel, empiriskt 

resultat. I slutet av detta kapitel sammanfattas teorin.  

 

3.1 Produktutvecklande Modeleverantörer 

De företag som studien koncentreras på är svenska produktutvecklande modeleverantörer. 

Denna benämning på yrke har ett preciserat tillvägagångssätt gällande hur de arbetar samt 

kommunicerar. En produktutvecklande modeleverantör jobbar intensivt med att ta fram nya 

produkter eller förbättra befintliga för att varaktigt kunna erbjuda trender som är just i 

tiden(Mital, 2008). I samband med den massiva effekten internet gjorde på samhället, 

förändrades även hastigheten på information. Trender som råder i ett annat land, ibland även 

på en annan kontinent, behöver endast disponeras på sociala medier för att hela världen ska få 

ta del av informationen. Detta har följaktligen en stor inverkan på produktutvecklande 

modeleverantörers tillväxt. Enligt Gini Stephens Frings (2002) påverkar självfallet 

konsumenternas levnadssätt och konsumtionsbeteende utgången av företags försäljning. Men 

det är framförallt disponeringshastigheten på de rådande trenderna som har ökat och inte 

konsumenters önskan att följa trender(Christopher, 2004). Dock blir konsekvensen av denna 

utveckling densamma. Konsumentens begäran för förnyelse har ökat kraven på 

produktutvecklande modeföretag och dess förmåga att reagera på förändring(Barnes, Lea-

Greenwood, 2006). För produktutvecklande modeleverantörer, vars antal ökat explosivt de 

senaste decennierna, är konkurrensen stenhård. Att erbjuda trendiga plagg räcker inte för att 

hålla sig kvar på marknaden. Företagen måste lyckas få ut dem vid rätt tidpunkt när 

konsumenterna är som mest mottagliga. För att detta ska ske så effektivt som möjligt 

använder sig produktutvecklande modeleverantörer av en så kallad Fast Fashion strategi. 

Detta innebär att företagen producerar produkter på mest effektiva sätt och som efterliknar 

High Fashion(Bruce, Daly, 2006). Gällande designprocessen har även den påverkats av Fast 

Fashion strategin. Den så kallade ”push” strategin där företagets designer har i uppgift att 

utveckla produkter som blir attraktiva ute på marknaden har till viss del förändrats. Idag 
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använder sig många produktutvecklande modeleverantörer av den så kallade ”pull” strategin. 

Begreppet förklaras genom Fast Fashion och dess tillvägagångssätt(Sull, Turconi, 2008).  För 

att vinna konkurrensfördelar jobbar många produktutvecklande modeföretag med att förkorta 

sina ledtider. Begreppet ledtid påverkar samtliga aktörer i ett företag då definitionen av ledtid 

är tiden det tar att utföra en aktivitet, från det att den startar tills den är slutförd (Hedén, 

McAndrew, 2013). Då man ständigt eftersträvar att reducera ledtider har detta gett utlopp för 

fler kollektionssläpp per säsong och inom vissa företag även en utökning av själva 

säsongerna. Genom att reducera kvantiteten på orderläggningar, likvideras risker med att 

företagen binder upp kapital i lagerkostnader(Jackson, Shaw, 2006).  

3.2 Provhantering 

Innan den slutgiltiga produkten kommer till butik skickas ett antal prover från producenterna 

till modeföretaget för utveckling och bedömning. Detta är speciellt viktigt vid framtagningen 

av nya produkter eller när nya leverantörer används(Hedén, McAndrew, 2010). Benämningen 

på proverna kan variera men syftet med vardera prov är densamma.  

Först beställs ett första prov. Det är ett prov i en enda storlek och sys ofta upp i ett annat 

material än specificerat. Tillverkaren använder ett liknande tyg och liknande tillbehör som de 

har i lager. Provet granskas av modeleverantören gällande passform, mått, mönster och 

produktens attraktivitet och försäljningspotential. Alla ändringar som behövs noteras och 

producenten informeras. Därefter beställs ytterligare ett prov som ska sys upp i rätt material 

och med rätt tillbehör, det kallas kontraprov(Hedén, McAndrew, 2010). 

Kontraprovet anländer till modeleverantören och även detta prov granskas gällande passform, 

mått, mönster och produktens attraktivitet och försäljningspotential. Om produkten behöver 

ytterligare ändringar, skickas fler prover. När kontraprovet är godkänt startar den riktiga 

produktionen. Ett prov från produktionen, produktionsprov, skickas vanligtvis också till 

modeföretaget för att försäkra sig om att de massproducerade produkterna är bra. Till sist kan 

även ett skeppningsprov begäras när hela produktionen är klar och redo för transport för att 

säkerhetsställa kvalitén. Provhanteringen är en kritisk period för modeleverantören. Denna 

aktivitet har även stor påverka på miljön och ses därmed som en aktivitet där stora 

förändringar kan göras för att förbättra hållbarhetsaspekten. Missförstånd kan ske mellan 

modeleverantören och producenten och fler prover än väntat kan behövas skickas mellan 

parterna. Ledtiderna kan då förlängas avsevärt(Hedén, McAndrew, 2010). 

 



	 24	

      

     

3.3 Organisationskommunikation 

Kommunikationen mellan modeleverantör och deras producenter är en ständigt pågående 

process under hela året. Trots det så är det mycket som går fel på grund av brister i 

kommunikationen. Men det är inte bara i dialogen mellan producent och modeleverantör som 

problematik kan uppstå. Internt inom den produktutvecklande modeleverantörens företag kan 

brister uppkomma. Det är organisationens medlemmar som lägger grunden till varumärket 

som ska exponeras. Utan dem finns det inget annat än byggnader, inventarier, papper och 

datorer. Det är även personalen inom företaget och deras kommunikation, diskussioner och 

interaktioner som upprätthåller hela organisationen(Heide, Johansson & Simonsson, 

2012).  Kommunikation definieras enligt följande av Mats Heide, Catrin Johansson och 

Charlotte Simonsson, i boken Kommunikation i organisationer;  

“Kommunikation – en process som äger rum mellan två eller flera personer och där målet är 

att ett innehåll ska bli gemensamt. Dock är även misslyckade försök kommunikation”(Heide 

et al. 2012 ss.26). 

De menar att kommunikationen tolkas olika beroende på hur individer värderar 

informationen, vilka förkunskaper man besitter, tidigare erfarenheter, sinnestillståndet vid 

kommunikationen samt värderingar. Vilken status personen som delger informationen har 

spelar även in på huruvida informationen i kommunikationen tolkas. Den process som startar 

under en kommunikation gör i sin tur att människors kunskaper, förståelse, känslor och 

handlingsberedskap förändras(Heide et al. 2012). Varje enskilt företag arbetar utifrån den 

kapacitet som finns inom organisationen. Genom kommunikationsprocesser skapas strukturer 

som har en bidragande faktor till att företagets arbete fortlöper mer effektivt(Heide et 

al. 2012; Rogers, Agarwala-Rogers, 1976). 

3.3.1 Formell struktur 

Företagets struktur kan vidare delas in i två sektioner, formell och informell struktur(Heide et 

al. 2012). Funktionen som den formella strukturen fyller är att ge företaget stabilitet, ordning 

och förutsägbarhet. Ett stort företag som exempelvis får problem med en materialleverantör 

kan tack vare tidigare erfarenheter av liknande problem, undkomma händelsen och de 

problem som medföljer. Detta är något som mindre företag saknar, där antalet anställda är få 
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och kunskapsbanken för hur problemlösning av vardagliga problem inte hunnit etableras. 

Formell struktur innefattar arbetsbeskrivningar, reglementen, riktlinjer, belöningssystem och 

standardiserade arbetsprocesser.  

3.3.2 Informell struktur 

Den informella strukturen i ett företag behandlar frågor som “vem gör vad” i företaget och 

“vem ansvarar för att det blir gjort”. När till exempel en orderhantering hamnat i fel butik ska 

det vara tydligt för medarbetarna att kontakta logistikavdelningen för att utreda problemet. I 

dialogen mellan företagets anställda kan även de olika befattningarna påverka 

kommunikationsflödet. Förutsatt att företaget är uppbyggt utifrån en hierarkisk struktur är 

kommunikationen med en kollega på ens egen nivå enklare i jämförelse med en dialog med 

en överordnad(Heide et al. 2012). Strukturen inom en organisation är även viktig för att 

justera informationsflödet. Det är ytterst viktigt att all relevant och nödvändig information 

förs vidare och inte sållas bort(Rogers, Agarwala-Rogers, 1976). Karl E. Weick (1995) hävdar 

att vid många tillfällen när det uppstår problem vid kommunikation beror det på att 

informationen tolkas på olika sätt. Att addera mer information ökar antalet infallsvinklar och 

kan leda till än mer förvirring. 

3.3.3 Organisationskultur 

I de flesta företag finns en organisationskultur uppbyggd som de anställda ska följa. 

Bang(1999) definierar organisationskultur enligt följande: 

”Organisationskultur är den uppsättning gemensamma normer, värderingar och 

verklighetsuppfattningar som utvecklas i en organisation när medlemmar samverkar med 

varandra och omvärlden.” 

Även om ett företag jobbar med en gemensam organisationskultur är det vanligt att företag 

internt blir uppdelade. I större modeföretag där arbetsområdena är mer omfattande och 

avdelningarna stora, bildas ofta så kallade subkulturer(Heide et al. 2012;Johansson, 2003). 

Inom modeföretag där samarbete mellan olika befattningar är en förutsättning för att företaget 

över huvud taget ska fungera, kan dessa typer av kulturer vara förödande om 

kommunikationen inte fungerar.  Om man däremot finner ett gemensamt arbetssätt där 

kommunikationen och framförallt språket mellan gränserna fungerar, kan det leda till ett allt 

effektivare arbete inom företaget(Heide et al. 2012; Schein, 1993). 
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Figur 2. Subkulturer i en organisation. Omarbetad från (Heide et al. 2012). 

 

3.3.4 Intern och extern kommunikation 

Som tidigare nämnt är det vanligt att svenska modeleverantörer placerar sin produktion 

utomlands. Det medför att gränsen för kommunikation internt i företaget och vad som 

kommuniceras till externa enheter blir diffus(Heide, Simonsson, 2001; Miller, 2011). 

Samarbeten med underleverantörer såsom fabriker och transportbolag, men även 

återförsäljare där nya samt återkommande problem uppstår, kräver sporadisk kommunikation. 

Företag använder sig ofta av intranät för att effektivt sprida information internt. Dock 

disponeras det ofta ett överflöd av information på dessa baser. Forskning antyder dessutom att 

för mycket information tillgängligt påverkar beslutsfattningen negativt. Om det internt 

förmedlas för mycket information, som dessutom kan vara svår att tolka, kan förvirring 

uppstå om externa enheter får tillgång till informationen via ett intranät(O´Reilly, 1980). 

Dock kan produktutvecklande modeleverantörer med anlagda produktionskontor i 

produktionslandet komma via intranätet att få ta del av en mer jämlik kommunikation som 

finns i Sverige på företagets huvudkontor. Intranät som kommunikationsmedel är något som 

kommer diskuteras vidare i det senare kapitlet Diskussion.  
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3.3.5 Omstrukturering och språkliga faktorer 

En förändring inom organisationers uppbyggnad skedde i början av 1980-talet. Det fanns en 

vilja att omforma hierarki och linjeorganisationer till att utveckla ett förlopp som ökar 

helhetsperspektivet i arbetsprocesser. De anställda skulle därmed arbeta mer självständigt i 

målstyrda team. Företag omorganiserade sig till så kallade postbyråkratiska 

organisationer(Kira, Forslin, 2006; von Otter, 2006). Denna term kan idag förankras med 

stora modeföretags arbetsmetoder. Ansvar delegeras ut till anställda och den huvudsakliga 

uppgiften för de som besitter chefspositioner är att vägleda, inspirera och underlätta för sina 

medarbetare(Howard, 1998). Vad gäller kommunikationen inom företaget förändras den på så 

sätt från att tidigare ha använt sig av enkelriktad kommunikation, där ledarroller inom 

företaget informerar resterande inom organisationen, till att kommunikationsflödet utformas i 

en mer horisontell riktning. Hierarki har därmed betydligt mindre inverkan på hur information 

värderas(Heide et al.2012). Dock förfogar chefer fortfarande ett ansvar gällande 

kommunikationen och det genom att sortera bort oviktig information, förklara otydliga och 

komplexa budskap, sätta in informationen i ett sammanhang, samt öppna upp för dialog kring 

ämnet (Simonssons, 2002; jfr Fairhurst, 2011). En annan viktig aspekt som har en stor 

inverkan på kommunikation är språket. Det är genom språket som en tanke omvandlas till 

information. Genom att diskutera argumentera och reflektera med personer i sin omgivning 

formas nya kunskaper som ger en djupare förståelse av information då språket adderar 

mervärde och fler aspekter i kommunikation(Heide et al. 2012). Vid kommunikation med 

personer som inte delar samma språk, faller en fundamental del bort av hur kommunikationen 

tolkas. Detta är något studien kommer återkomma till i samband med belysning av påverkan 

av kulturella skillnader mellan svenska modeföretag och produktionsland.  

3.4 Kommunikationsflöde 

Kommunikationen i inköpsprocessen kan liknas med viskleken. Detta illustreras i figur 3 

(Nilsson, 2011). Det är en sändare som vill föra vidare ett budskap till en mottagare. På vägen 

från sändare till mottagare uppstår ett brus på grund av att det är många personer som är 

inblandade(Weaver, Shannon, 1963). Först ges instruktioner av inköpsassistenten till 

inköparen som lägger ordern. Inköparen har kontakt med en överordnad hos leverantören som 

i sin tur för vidare informationen till flera människor hos leverantören som ska se till att 

ordern blir utförd. Under vägen kommer informationen troligtvis förvrängas, ändras och 

deformeras. Vad som sas i början når inte fram till alla parter och resultatet kommer inte att 
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bli som önskat. För att förhindra det här används skriftliga produktspecifikationer som skickas 

till leverantörerna där all information angående produkten i detalj finns med(Hedén, 

McAndrew, 2010).  

 
 

Figur 3. Kommunikationsmodellen, Nilsson (2011).  

3.5 Internationellt Inköp 

Pris, kvalitet och tillgänglighet beskrivs i artikeln “Organising International Supplier 

Relations: An Exploratory Study of Western Purchasing in China” som de primära skälen till 

att många textilföretag sökt efter globala leverantörer(Salmi, 2006; Lennartsson, Lindholm, 

2010; Monczka, Giunipero, 1990; Monczka & Giunipero, 1997). Den utländska marknaden 

för globala leverantörer attraherar västerländska företag främst av två anledningar. Den första 

anledningen är att marknaden har expanderat drastiskt på senare tid, den andra för att 

kostnaden för produktion är låg. Detta resulterar i att man har många producenter att välja 

mellan, samt att man får en låg produktionskostnad. Enligt Cho och Kang (2001) så finns det 

tre primära risker och utmaningar med internationellt inköp. Logistik, kulturella skillnader 

och regulationer. 

3.5.1 Logistik 

Logistik handlar om det fysiska flödet av varor. För att det fysiska flödet ska fungera måste 

informationsflödet också fungerar problemfritt, ingen är mer viktig än den andra. 

Informationsflödet handlar om kommunikation som löper mellan modeföretaget och 

produktionen. Modeleverantörer och deras producenter måste samordna de tekniska 

kommunikationsutrustningar de behöver för att optimera samarbetet(Richey et al. 2011). 

De logistiska utmaningarna har av vissa forskare beskrivits som den primära riskfaktorn för 

ett företag som arbetar med internationella inköp(Cho, Kang, 2001). Logistik refererar till 

förflyttning av material mellan företag och det är den processen gällande ledtider, mottagande 
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och miljöpåfrestningar som är viktig för effektiviteten inom logistiken(Amato, Amato, 2009; 

ECR, 2011, Randall et. al. 2011). I och med att textilindustrin är högt 

konkurrensbetonad(Dotti et al. 2012) är det relevant att arbeta fram en bra strategi. Det för att 

förhindra de problem som många textilföretag möter, såsom långa ledtider och snabbt 

skiftande trender som kunden efterfrågar(Unahabhokha et al. 2007; Kwok, Wu, 2009). 

Studier inom området ’’Logistics Performance Management’’ har gjorts och i artikeln 

”Predictive performance measurement system: A fuzzy expert system approach” skriven av 

Chatchai Unahabhokha, Ken Platts och Kim Hua Tan(2007) nämns det att det interna 

”performance measurement system” måste vara flexibelt för att kunna hantera om en produkt 

måste justeras och ändras om. Den textila värdekedjan är designdriven(Chan, Chan, 2010), 

vilket innebär att företag måste lägga stort fokus på logistik.  

3.5.2 Språk 

Språkskillnader är ett stort problem i kommunikationen, det bildar en barriär mellan 

människor som måste övervinnas(Richey et al. 2011). Att arbeta i ett annat land eller att som 

företag få in besökare från andra länder kan vara en utmaning. Det krävs att man som enskild 

individ eller företag bygger upp en kunskapsnivå som underlättar de utmaningar som kan 

uppstå(Ramiz, 2012). Språk, etikett och socialiseringsvanor måste vara väl utvecklade för att 

kunna bygga upp ett förtroende hos den andra parten(Ramiz, 2012). Även om engelska är det 

traditionella språket inom det globala affärslivet, kan man inte förvänta sig att den andra 

parten är flytande eller har god förståelse för engelska. Det är ett problem som företag inom 

modeindustrin ofta möter, då de flesta har producenter i länder där välfärden inte är hög, 

vilket innebär att språkkunskaper kan variera.  

3.5.3 Relationer 

Det har blivit allt viktigare för produktutvecklande modeleverantörer att ha goda relationer till 

sina producenter. Detta då konsumenterna idag ställer högre krav gällande moderiktighet, 

kostnad och kvalitet vid rätt tillfälle. För att kunna erbjuda konsumenterna det billiga, snabba 

modet som efterfrågas, söker sig de allra flesta svenska modeföretag till internationella 

producenter. Goda och långsiktiga relationer är vad den produktutvecklande modeleverantörer 

och producenten eftersträvar. Det påverkar prisbilden, kommunikation och tillit gentemot 

varandra. Tillit underlättar det dagliga arbetet mellan de två parterna. Relationer bygger på 

kommunikation, att dialogen mellan parterna fungerar, ett ömsesidigt förtroende parterna 
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emellan, samt ett öppet sinne. Genom att ha en god relation med sina producenter kan man 

tillfredsställa konsumentens behov bättre, minska ledtider och producera produkter med bättre 

kvalitet och pris. (Downe et al. 2012). 

3.5.4 Kulturella skillnader 

Inte bara språkkunskaper kan försvåra utan även andra kulturella skillnader såsom 

värderingar, attityder, seder och religion. Skillnader i dessa faktorer kan orsaka missförstånd 

och skapa problem vid uppehållandet av goda relationer. Det kan vara allt ifrån att passa tider, 

sköta betalningar, att umgås och att bedöma värdet av affärsrelationer och hur de ska 

underhållas. Genom att skapa en god leverantörsrelation kan det kulturella avståndet 

reduceras vilket kan komma att ge en stor betydelse i en affärsrelation mellan kund och 

leverantör(Salmi, et al. 2006). Kommunikation är A och O i alla former av affärer. Det är 

genom kommunikationen som man förebygger kvalitetsproblem, leveransförseningar, 

produktfel och andra diverse problem som kan uppstå(Richey et al. 2011). 

3.5.5 Regulationer  

Statliga regulationer påverkar den textila värdekedjan både direkt och indirekt, vilket kan leda 

till komplikationer(Bradley et al.1998; Gill, 1999, Lanier, 1999; Sowinski, 1999; Biederman, 

1999). De regulationer som kan påverka den internationella handeln är lagar kring skatt och 

kvoter. Andra risker vad gäller regulationer kan vara främmande lagar, förordningar samt 

tullavgifter. Även komplicerade dokumentationskrav kan influera(Cho et al. 2001). Staten 

använder sig främst utav skatter och kvoter på grund av två anledningar. Den första, för att få 

avkastning. Den andra för att göra utländska produkter dyrare och på så sätt skydda de 

nationella producenterna. Den sistnämnda har blivit allt mer viktig(Gill, 1999; Jeanett, 

Hennessey, 1995). I Amerika har man infört olika internationella handelsavtal för att skydda 

de inhemska producenterna ännu mer, detta då import av textila material och plagg har ökat 

drastiskt på senare tid(Cho, Kang, 2001).  

3.5.6 Konkurrens      

Det råder nästan alltid köparens marknad och inte säljarens. Inköpare har lätt för att bli kaxiga 

och nonchalanta på grund av detta, något som ofta har en negativ påföljd. Det finns mycket 

leverantörer på marknaden men de bästa nöjer sig inte med att arbeta med inköpare där 

personkemin inte stämmer. Ett affärsförhållande mellan inköpare och leverantör måste bygga 
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på ömsesidig respekt. Det är inköparens uppgift att se till att leverantörerna är nöjda så att det 

uppstår en balans i hela produktkedjan. En balans som omfattar kvalitet, leveranssäkerhet, 

ömsesidigt förtroende och pålitlighet. (Revilla, Knoppen, 2015) 

3.6 Hållbarhet i leverantörskedjan 

På grund av hårdare regulationer och ökad press från kund och samhälle behöver företag 

arbeta konsekvent med hållbarhetsfrågor i sin leverantörskedja. Hållbarhet innebär både 

miljöfrågor, sociala frågor och ekonomiska frågor(Garetti, Taisch 2012; Sharma, Henriques 

2005; Westley, Vredenburg, 1991). Ofta debatteras företag utefter hur de arbetar med 

miljöfrågor. Hur de jobbar med sociala frågor i leverantörsledet får alltså inte lika stor 

uppmärksamhet, något som kan anses problematiskt. Miljöfrågor har blivit en stor 

samhällsdebatt i och med den rådande globala växthuseffekten(Marshall, McCarthy & 

Heavey & McGrath, 2015).  Modeindustrin är en av de industrier som granskas hårdast vad 

gäller detta på grund av att den största delen av produktionen sker i utvecklingsländer(Bruce, 

Daly, Towers, 2004). Vikten av att integrera hållbarhet i globala leverantörskedjor har därmed 

blivit alltmer betydelsefullt för modeföretagen. Många modeföretag arbetar flitigt med att 

implementera SSCM, Sustainable Supply Chain Management, och jobbar noggrant med CSR, 

Corporate Social Responsibility(Diabat, Kannan & Mathiyazhagan, 2014). SSCM är 

hanteringen av material, information och kapitalflöde samt samarbetet och kommunikationen 

mellan företag i leverantörskedjan samtidigt som hållbarhetsutveckling sker(Seuring, Müller, 

2008).  

 

Som tidigare nämnt i denna rapport har kundens krav på trendsäkra produkter blivit allt 

viktigare och kunden förväntar sig ett konstant utbyte. Trender skiftar fort och trycket på 

modeföretag och deras leverantörskedjor blir allt mer massivt. Välkända modeföretag som 

Zara och H&M fokuserar på Quick Response mot konstant skiftande trender för att 

tillfredsställa konsumtionsbeteendet hos kunden(Christopher, Lowson & Peck, 2004). Lägre 

kostnader och kortare ledtider resulterar i sämre arbetsförhållanden i leverantörskedjan. 

Barnarbete, försämrad säkerhet i fabriker, omänskliga arbetstider, användning av giftiga 

kemikalier och låga löner är bara några av de sociala punkter som påverkar 

arbetsförhållandena(Perry, Towers, 2013). Några av de största aspekterna som hotar miljön är 

den stora användningen av vatten, energi och kemikalier i produktionen som förorenar vår 

jord, samt den stora mängd avfall som textilindustrin leder till.  
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I en intervju med Karl-Johan Persson, VD för H&M, år 2016 säger han att konsumtion är 

nödvändigt för att skapa jobb som genererar skatt som betalar för skolor, sjukhus och 

infrastruktur. Detta är även viktigt för att utvecklingsländer ska bli en del av den 

internationella handeln och på så sätt ta sig ur fattigdom. Om människor slutar konsumera 

skulle samhället påverkas negativt(H&M, 2016). Han säger också att modeindustrin är för 

beroende av naturresurser och att vi behöver ändra på det sättet som mode produceras. H&M 

arbetar mycket med att sluta cirkeln. Det handlar om att ta tillvara på gamla textilier och 

tillverka något nytt så att naturresurser inte behöver förbrukas. Fler viktiga mål H&M strävar 

mot är att säkerhetsställa att deras producenter får en rättvis lön och har en bra arbetsplats. 

H&M har en ambition att öka transparensen för kunder så de kan göra medvetna val. Karl-

Johan Persson säger att de har tagit flera viktiga steg mot att bli en mer transparent 

modeleverantör. De har arbetat mycket med att utveckla och bygga starka och långvariga 

relationer med sina producenter baserad på förtroende och transparens från båda håll med 

hjälp av kommunikation och öppenhet gentemot varandra(H&M, 2016).  

3.7 Supply Chain Management (SCM) 

För att få den textila värdekedjan att fungera effektivt krävs en god SCM inom 

företaget(Downe et al. 2012). SCM är ett tankesätt men inkluderar även processer såsom 

sourcingen av råmaterial, produktion, produktutveckling, kommersialisering, sälj och 

marknadsföring, returer och återvinning av produkter, samt att kontrollera och hantera 

leverantör- och kundrelationer(Lockamy, McCormack, 2004; Mills, 2004; Talib, 2011). 

Många internationella företag arbetar för att skapa bra affärspartnerskapsstrategier mellan 

samtliga av deras leverantörer i värdekedjan. Genom det uppnår de en långvarig 

konkurrensfördel som resulterar i en vinnande situation för alla parter på en fortgående 

konkurrensfylld global marknad. För att det här ska uppnås krävs ett åtagande mot varandra 

och då det uppstått skapas normalt sätt ett samarbete mellan parterna. Det skyddar ofta 

kunderna mot eventuellt stigande priser och leverantörerna mot sjunkande priser hos deras 

konkurrenter. Utöver det, delar engagerade parter med sig av marknadsinformation så att alla 

parter i värdekedjan är uppdaterade och kan anpassa produktionen utefter vad konsumenter 

efterfrågar och vad leverantörer har möjlighet att producera. För att dessa långvariga 

affärsrelationer ska uppnås krävs kommunikation, kontinuitet, styrka och tillit. 

Kommunikationen omfattar den information som företagen måste delge varandra för att 

samarbeten ska fortskrida optimalt. Det är en väsentlig del för att bygga upp och utveckla 

gemensamma mål att eftersträva, samt för att uppnå en gynnsam marknadsplanering. 
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Kommunikation är även den viktigaste faktorn för att prestera och upprätthålla långvariga 

förhållanden(Salam et al. 2011). SCM är nödvändigt för att en social hållbarhet ska nås i alla 

led i värdekedjan. Parterna emellan måste vara beredda att delge viktig och många gånger 

känslig information. Ett transparent samarbete blir en stark beståndsdel till en framgångsrik 

relation. Den insyn som västerländska företag kan få via total transparens är väldigt värdefull, 

speciellt vid samarbete med företag i länder som befinner sig på marknader som håller på att 

utvecklas. Transparens i dokumentation innebär en ärlighet i kommunikationen och en 

starkare affärsrelation, speciellt i de fall då företagen inte har ett kontor i produktionslandet. 

Det köpande företaget måste integrera det säljande i alla sina funktioner och utvärdera de 

sociala kriterierna som de har fastställt som nödvändiga(Ehrgott, 2011). 

 

Modeföretag idag måste arbeta hårt för att möta den globala konkurrensen och de alltmer 

sofistikerade kunderna som vet vad de behöver och vill ha(McAdam, Henderson 2004;Tan, 

2002). Många företag använder sig av Total Quality Management program (TQM) för att 

differentiera sig från sina konkurrenter och reglera kostnaderna. TQM består av planering och 

implementering av ständig förbättring genom hela företaget.  

 

3.8 Quick Response och Fast Fashion 
En stor del av försäljningen av ett modeföretags varor kretsar kring för tillfället rådande 

trender och vad kunden efterfrågar just nu. Samhället och kunderna skapar behovet av kläder 

som följer det senaste modet, och modeföretag svarar genom att utveckla, producera och sälja 

kläder inom dessa trender. Fast Fashion företag identifieras genom ständigt utbyte av 

sortiment, billiga priser och hög modegrad av komersiella trender. De företag som arbetar 

utifrån fast fashion beställer stora volymer av olika textilprodukter och måste arbeta fort, 

speciellt inköparen och leverantörerna(Taplin, 2006).  
Quick Response är ett centralt begrepp i forskning kring modeföretag som vill minska ledtider 

mellan produktion och när plagget är tillgängligt för kunden. Quick Response beskriver hur 

snabb reaktionstiden är, i detta fall, på nya beställningar från modeföretaget, till hur snabbt 

leverantören kan starta produktion för att få varorna i butik på kortast möjliga tid. Begreppet 

är fundamentalt för att skapa ett stort värde i modeföretagets produkter. När ledtider minskar 

är det viktigt att leverantörerna kan leva upp till de ändrade volymerna utan att kvaliteten eller 

arbetsförhållanden försämras. Quick Response påverkar produktionshastigheten som har en 

direkt påverkan på inköparnas och fabriksarbetarnas jobb samt en indirekt påverkan på den 

uppbyggda värdekedjan. Beställningen ökar samtidigt som ledtiderna förkortas och 
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värdekedjan utsätts för påfrestningar. Leverantörens kapacitet prövas och den förbestämda 

logistiken kan komma att förändras(Taplin, 2006). Quick Response kan också förändra 

uppsatt uppförandekod, socialt hållbarhetsarbete och miljökrav. Fördelar kan vara en ökad 

försäljning och en förhoppningsvis ökad kapitalinström(Taplin, 2006)  

3.9 Teoretisk sammanfattning  

Ovanstående punkter tar upp den teori som är betydande för studiens syfte och 

frågeställningar. Organisationskommunikation behandlas, hur företag kommunicerar internt 

samt strukturen och de komplikationer som kan uppstå inom ett företag. Enligt boken 

”Kommunikation i organisationer” definieras kommunikation som en process som äger rum 

mellan två eller flera personer där målet är att innehållet som kommuniceras ska bli 

gemensamt. Dock kan denna information som förmedlas tolkas olika beroende på 

förkunskaper, erfarenheter och sinnestillstånd(Heide et al. 2012). Genom 

kommunikationsprocesser utvecklas strukturer som fortlöper i företagets arbete(Heide et al. 

2012;Rogers, Agarwala-Rogers, 1976). De strukturer som nämns i studien är formell struktur 

och informell struktur. Den formella strukturen ger företaget stabilitet, ordning, 

förutsägbarhet och innefattar arbetsbeskrivningar, reglementen, riktlinjer, belöningssystem 

och standardiserade arbetsprocesser. Den informella strukturen behandlar frågor som ”vem 

gör vad” i företaget och ”vem ansvarar för att det utförs”. Organisationskultur finns i de flesta 

företag och den ska följas av de anställda. En organisationskultur är ett regelverk gällande 

normer, värderingar och verklighetsuppfattningar, vilket utvecklas i en organisation där 

medarbetare samverkar med varandra och omvärlden. Utöver organisationskulturen behandlar 

även företag intern och extern kommunikation. Denna kommunikation kan i vissa fall liknas 

med viskleken. Information som tolkas olika av sändare och mottagare. Det brus som uppstår 

i kommunikationsflödet bidrar till missförstånd och feltolkningar(Weaver, Shannon, 1963).   

Andra aspekter som behandlas i teorin är provhantering, internationellt inköp, logistik, språk, 

kulturella skillnader, regulationer, konkurrens, hållbarhetsarbete i leverantörskedjan, Supply 

Chain Management(SCM) samt Quick Response och Fast Fashion. Gällande provhantering 

beskrivs det antal prover som skickas mellan den produktutvecklande modeleverantören och 

producenten. Först beställs ett första prov, detta prov är i en storlek och tillverkas oftast i ett 

annat material än den slutgiltiga produkten. Första provet analyseras vad gäller passform, 

mått, mönster och försäljningspotential. Eventuella ändringar sker innan kontraprov beställs. 

Kontraprov analyseras likaledes och vid godkännande startar produktion. För att säkerställa 

att produktionen är välfungerande skickas ett produktionsprov. Till sist begärs ett 
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skeppningsprov för att säkerställa produktkvalitén. Provhanteringen är en kritisk period för 

modeleverantören då missförstånd lätt kan uppstå. Dessa missförstånd kan leda till att fler 

prover skickas mellan parterna vilket ger upphov till att ledtiderna förlängs avsevärt samt 

onödig påfrestning gällande miljön(Héden, McAndrew, 2010).  

 

Internationellt inköp behandlar och förklarar de anledningar till varför textilföretag söker sig 

till globala leverantörer. En av förklaringarna är den expansion av marknaden som skett under 

det senaste decenniet, samt den låga produktionskostnaden som finns utanför Sverige. Dock 

kan detta leda till ökade risker gällande logistik, kulturella skillnader och regulationer. (Cho, 

Kang, 2001) 

 

Hållbarhet innebär miljöfrågor, sociala samt ekonomiska frågor(Garetti et al. 2012; Sharma et 

al. 2005; Westley et al. 1991). På grund av hårdare regulationer och en ökad press från 

konsument och marknad, har modeföretags arbete med hållbarhetsfrågor i sin 

leverantörskedja blivit allt viktigare. Detta för att värdekedjan ska effektiviseras. Även en god 

Supply Chain Management är betydande i det löpande arbetet. Supply Chain Management är 

ett tankesätt men inkluderar även processer som sourcing av råmaterial, produktion, 

produktutveckling, kommersialisering, sälj- och marknadsföring, returer och återvinning av 

produkter samt att kontrollera och hantera leverantör- och kundrelationer(Lockamy et al. 

2004; Mills et al. 2004; Talib et al. 2011). Konsumenten begär idag snabba skiftningar i 

modet och en stor del av försäljningen kretsar kring rådande trender. Fast Fashion företag 

identifieras av ständigt produktutbyte, låga priser med hög modegrad av kommersiella 

trender. Företag som arbetar utifrån Fast Fashion beställer stora kvantiteter av textilprodukter 

och måste arbeta effektivt(Taplin, 2006). Quick Response är ett begrepp som innebär 

minskning av ledtider mellan produktion och när produkten finns tillgänglig för konsument. 

Företag strävar efter att effektivisera Quick Response och på så sätt lyckas att leverera det 

kunden efterfrågar just nu. Förändringar inom uppförandekod, socialt hållbarhetsarbete och 

miljökrav kan uppstå när företag arbetar med Quick Response, men det kan även generera en 

ökad försäljning och kapitalinström(Taplin, 2006).  
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Kapitel 4 - Resultat  

Detta kapitel presenterar resultaten av studiens undersökningar. Här sammanställs de 

intervjuer som utförts.  

 

4.1 Respondenter 

I denna studie har nio svenska produktutvecklande modeleverantörer intervjuats. Företagen 

varierar i storlek, omsättning samt verksamhetsår, och de är alla anonyma i studien. Företagen 

har fått en bokstavsbenämning A till I och deras gemensamma nämnare är att de är svenska, 

har den övergripande klädproduktionen stationerad i utlandet, samt att de kommunicerar med 

sina producenter på daglig basis. Nedan följer en kortfattad beskrivning av de nio företag som 

intervjuats. Detta för att ge en uppfattning om företagens historia och proportion. 

 

Företag A 

Grundades år 1899 och är idag ett av Sveriges mest välkända företag. Med 65 varuhus och en 

e-handel omsätter företaget nära fem miljarder.  

Företag B 

Grundades år 1947 i Sverige. Idag har företaget ungefär 4400 butiker på 66 marknader och 

hela 42 online marknader och är ett av världens största klädföretag. Trots att företaget inte 

nådde upp till det förväntade resultatet för året 2016, var omsättningen på 181 miljarder 

kronor den högsta årsförsäljningen i företagets historia.  

Företag C 

Företaget har en omsättning på 104 miljoner kronor och har 98 anställda. Finns representerade 

i sex länder med totalt 84 butiker, varav merparten i Tyskland. Varumärket grundades i 

Sverige och öppnade sin första butik år 1989.  

Företag D 

Företaget grundades år 2001 i Sverige. De har idag 25 anställda på kontoret i Stockholm. År 

2016 omsatte företaget 56 miljoner kronor och de finns idag tillgängliga i 12 länder via egna 

butiker, återförsäljare samt e-handel.  
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Företag E 

Företaget grundades år 1976 i Sverige och finns idag i sex olika länder. År 2015 omsatte 

företaget 166 miljoner kronor. Merparten av företagets butiker är franchise-ägda.  

Företag F  

Företaget positionerar sig som ett av Skandinaviens starkaste modemärken med stort fokus på 

hållbarhet. Företaget har 600 återförsäljare, ett 50-tal butiker och når ut till 30 marknader runt 

om i världen tack vare sin e-handel. Företaget grundades år 1993 i Sverige och 2015 omsatte 

företaget 520 miljoner kronor.  

Företag G 

Som Skandinaviens största varumärke för regn-och funktionsplagg, har företaget från starten 

år 1913 fokuserat på produktutveckling för att erbjuda kunden de mest optimala plaggen. Med 

huvudkontor i Borås där 46 anställda jobbar för att driva företaget vidare, omsatte företaget år 

2015, 239 miljoner kronor. Företaget säljer sina produkter främst via återförsäljare.  

Företag H  

Företaget finns etablerat via e-handel i nio länder och omsatte år 2015, 424 miljoner kronor. 

Företagets enda försäljningskanal är e-handel och postorder. På huvudkontoret i Borås arbetar 

46 anställda. 

Företag I  

Företaget hade år 2015 en omsättning på 1,2 miljarder. Företaget grundades år 2003 i Sverige 

med huvudkontor i Borås. Försäljning sker endast via egen e-handel i 11 länder. Företagets 

vision är att bli nummer ett i norden inom mode online för tjejer och killar.  
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4.2 Empiriskt resultat  

Företagen har delats in i storleksordning och fått benämningen stor, medel eller liten och visas 

i figur 4. Detta grundas på deras omsättning uttagen från senaste offentliga bokslut. Huruvida 

storleken på företagen påverkar effektiviteten gällande kommunikationen internt såväl som 

externt, har tagits till hänsyn under följande diskussion.  

 

Figur 4. Omsättning i storleksordning.  

 

Företag listade i storleksordning (allabolag.se) Omsättning (kr) 

Företag B 181 miljarder 

Företag A 5 miljarder 

Företag I 1,2 miljarder 

Företag F 520 miljoner 

Företag H 424 miljoner 

Företag G 239 miljoner 

Företag E 166 miljoner 

Företag C 104 miljoner 

Företag D 56 miljoner 

 

Blå=stort företag 

Röd=mellanstort företag 

Orange=litet företag 

 

Följande presenteras studiens empiriska resultat. Se fullständiga intervjuer bilaga 3. 

  

• Hur kommunicerar ni internt inom företaget? 

o  i vilken form? Nära fysiskt arbete och daglig kommunikation, tight team... 

Alla respondenterna kommunicerar internt via mejl. Företag A, F, G och I är fyra av de nio 

intervjuade företagen som har videosamtal som ett återkommande kommunikationsmedel. 
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Möten är ett annat kommunikationsmedel som används internt. Företag C är ett litet team och 

har därmed en daglig muntlig kontakt kollegor emellan. Då företagen H och I har ett öppet 

kontorslandskap sker även här den interna kommunikationen dagligen muntligt. Företag A, B, 

D och F kommunicerar även via intranät där personal utanför huvudkontoret kan ta del av 

informationen. I figur 5 presenteras en översikt över den interna kommunikationen.  

 

Figur 5. Intern kommunikation.  

Företag Nyckelord 

A Mejl, Skype, Personlig kontakt, Möten, Intranät. 

B Mejl, Möten, Intranät 

C Mejl, Personlig kontakt. 

D Mejl, Möten, Intranät. 

E Mejl, Personlig kontakt, Möten. 

F Mejl, Möten, Skype, Intranät. 

G Mejl, Personlig kontakt, Möten, Skype. 

H Mejl, Möten. 

I Mejl, Personlig kontakt, Skype, Möten. 

 

• I vilka länder finns era leverantörer? 

Företag A har sina leverantörer i Bangladesh, Kina, Indien, Turkiet samt Italien. Företag B 

har bland annat samarbete med leverantörer i Asien, Turkiet och Italien. Företag C har 

leverantörer i nio länder, vilka är Kina, Indien, Frankrike, Italien, Spanien, Turkiet, Tyskland, 

Holland samt England. Sömnad sker i Estland då de köper tyger i Europa. Företag D 

samarbetar med leverantörer i länderna Kina, Hong Kong, Litauen, Portugal, Italien, 

Rumänien och Indien. De använder sig även av tygleverantörer som är utspridda över hela 

världen. Företag E har produktion i Kina, Thailand, Indien, Portugal, Turkiet, Italien, Sverige, 

Polen och Rumänien. Produktion för företag F sker i Portugal, Kina, Rumänien, Italien, 

Indien, Vietnam, Estland, Litauen, Turkiet, Slovenien samt produktion för en produkt i Peru. 

Företag G har två olika nivåer, underleverantörer och produktionsleverantör. 
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Produktionsleverantörer finns i Kina, Bangladesh, Vietnam och Indien. Underleverantörer 

finns i Korea och Taiwan. Företag H har leverantörer i Kina, Indien, Pakistan, Bangladesh, 

Turkiet och Polen. Företag I i England, Turkiet, Kina, Indien, Pakistan och Bangladesh. 

Ovanstående svar ger författarna en övergripande bild var företagen placerar sin produktion, i 

figur 6 sammanställs svaren.  

 

Figur 6. Leverantörer.  

Företag Nyckelord 

A Bangladesh, Kina, Indien, Turkiet, Italien. 

B Asien, Turkiet, Italien. 

C Kina, Indien, Frankrike, Italien, Spanien, Turkiet, Tyskland, Holland, England, Sydkorea. 

D Kina, Hong Kong, Litauen, Portugal, Rumänien, Italien, Indien. 

E Kina, Thailand, Indien, Portugal, Turkiet, Italien, Sverige, Polen, Rumänien. 

F Portugal, Kina, Rumänien, Italien, Indien, Vietnam, Estland, Litauen, Turkiet, Slovenien, Peru. 

G Kina, Bangladesh, Vietnam, Indien, Korea, Taiwan. 

H Kina, Indien, Pakistan, Bangladesh, Turkiet, Polen. 

I Kina, Indien, Pakistan, Bangladesh, England. 

    

 

• Vad använder ni er utav för metod när ni har kontakt med era fabriker? 

Indirekt eller direkt?  

o  Om indirekt, hur? ex. produktionskontor, agenter? 

o Om direkt, hur? 

Frågan ställdes för att får svar på om företagen har kontakt med leverantörer indirekt eller 

direkt. Företag B och företag I har endast indirekt kontakt med sina leverantörer. Företag B 

har produktionskontor och företag I använder sig av agenter. Företag C och G använder sig 

endast av direktkontakt. Resterande företag använder sig av båda alternativen. I figur 7 finns 

en översikt av respondenternas svar.  
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Figur 7. Kontakten.  

Företag Nyckelord 

A Produktionskontor, Agenter, Direktkontakt. 

B Produktionskontor. 

C Direktkontakt. 

D Agenter, Direktkontakt. 

E Direktkontakt, Agenter. 

F Agenter, Direktkontakt. 

G Direktkontakt, 

H Produktionskontor, Direktkontakt. 

I Agenter. 

 

 

• Hur ofta sourcar ni nya leverantörer?  

Vid frågeställningen gällande hur ofta respondenterna letar nya leverantörer kunde svaren 

särskiljas från väldigt sällan till ofta. Merparten av de tillfrågade företagen klargjorde att de 

hellre behåller en leverantör de byggt upp ett förtroende och relation till, än startar upp något 

nytt med en främmande leverantör. Anledningen till detta är framförallt den tid och kapacitet 

som går åt att finna och starta upp en ny leverantörsrelation. Företag B och I har befattningar 

inom organisationen vars arbetsuppgift är preciserad till att leta nya leverantörer. Ett samband 

kan göras med denna arbetsstrategi och att dessa företag svarat att de ofta byter leverantörer. 

Båda företagen kan även positioneras som producenter i framkant gällande Fast Fashion 

produktion. Företagen G, E, C och A har samtliga svarat att sökande efter nya leverantörer 

sker mycket sällan. Företag G som till exempel kräver en fördjupad teknisk kunskap gällande 

sin produktion har en startprocess på nära två år innan de kan börja producera, något som 

varken är hållbart ur ett ekonomiskt såväl produktionsmässigt perspektiv att byta ofta. I figur 

8 sammanställs svaren från respondenterna.  
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Figur 8. Sourcing.  

Företag Nyckelord 

A Väldigt sällan. 

B Ofta. 

C Väldigt sällan. 

D Sällan. 

E Väldigt sällan. 

F Sällan. 

G Väldigt sällan. 

H Sällan. 

I Ofta. 

 

• Vad tänker ni på när ni letar nya leverantörer?  

Språkliga färdigheter samt att leverantören uppfyller de uppsatta kraven företagen arbetat 

fram är de svar merparten av respondenter gav i frågan vad de tänker på när de letar nya 

leverantörer. I figur 9 sammanställs respondenternas svar. Företag D, F, G och I påpekar även 

att priset har en inverkan på beslut gällande start av ett samarbete. Företag G ser även över om 

kapacitet finns för tillväxtmöjligheter. Kvalitén har även en stor inverkan på beslutet om 

företagen väljer att bygga upp en affärsrelation till en ny producent. Om andra avdelningar 

har använt sig av en leverantör och ger goda referenser, påverkas självfallet leverantörens 

chanser till ett samarbete positivt. Rekommendationer väger tungt vid sökande av nya 

leverantörer. Även produktionslandets lagar och reformer kan få en avgörande betydelse då 

komplikationer gällande dessa områden är besvärligt att kringgå.  

 

Figur 9. Krav på leverantörerna.  

Företag Nyckelord 

A Uppsatta krav. 
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B Kommunikation, Daglig kontakt, Uppsatta krav. 

C Hållbara relationer, Språk, Uppsatta krav. 

D Pris, Språk, Kommunikation, Punktlighet, Uppsatta krav. 

E Hållbarhet, Uppsatta krav. 

F Pris, Punktlighet, Kvalitet, Uppsatta krav, Hållbarhet. 

G Kommunikation, Pris, Teknisk kompetens, Tillväxtmöjlighet, Ledarskap. 

H Kvalitet, Punktlighet. 

I Betalningsform, Punktlighet, Pris, Uppsatta krav. 

   

• Hur många prover i genomsnitt beställer ni innan produktion av produkt 

startar? 

Denna fråga samt följande fråga handlar om provhantering hos de tillfrågade 

modeleverantörerna. Dessa frågor ställdes då studien handlar till stor del om 

kommunikationen mellan modeleverantörer och deras producenter under 

produktutvecklingsprocessen. Under produktutvecklingsprocessen skickas ett antal prover 

från producent till modeleverantör och mycket kommunikation sker beträffande dessa 

prover. Samtliga respondenter svarade att i genomsnitt fyra-sex stycken prover av en produkt  

bedöms och utvecklas innan start av produktion. Flera av respondenterna meddelade att antal  

prover varierade beroende på typen av produkt. Företag B menar att basplagg   

inte kräver lika många prover som ett trendplagg. De företag med produktionskontor får 

heller inte lika många prover skickade till sig. Produktionskontoret står för den första 

gallringen av prover från producenten och skickar sedan endast de nödvändiga proverna 

till modeleverantören i Sverige. För de respondenter som köper tyger själva läggs en  

order på några meter prov av tyget för godkännande. Figur 10 presenterar en sammanställning 

över respondenternas svar.  

 

Figur 10. Prover.  

Företag Nyckelord 

A 5 stycken. 
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B Beroende på produkt. 

C 4 stycken. 

D 4 stycken. 

E 5 stycken. 

F 5 stycken. 

G 5 stycken. 

H 6 stycken. 

I 5 stycken. 

   

 

• Hur många av de prototyper ni beställer fullföljs och blir en färdig produkt?  

Företag A, C, H och I är de respondenter som svarat att de i stort sett inte avvärjer några 

prototyper utan de allra flesta sätts i produktion. De uppger att de oftast är säkra på 

producenternas specifika förmåga, och de vet därmed vart de ska placera sina olika produkter. 

En fullständig kollektion arbetas fram innan beställning av prover. De arbetar inte med 

säljkollektioner vilket betyder att inga produkter faller bort under införsäljningen. Resterande 

respondenter, företagen B, D, E, F och G, uppger att det sker ett omfattande bortfall av 

prototyper. Det kan bero på att kvalitén är fel, återförsäljarna köper inte alla produkter eller de 

ändrar sig och vill inte fortsätta med produkten. Dessa respondenter medger att det ligger 

mycket arbete bakom varje prototyp och mycket arbete har då gjorts förgäves då inte alla 

prototyper går till produktion. Företag B uppger att det kan vara prototyper som läggs på 

hyllan och återupptas senare, det är fokus på kreativiteten så att ett visst bortfall sker gör 

ingenting. Företag C och F skickar ibland egensydda prover till sina producenter för att på ett 

tydligt sätt visa vad dem är ute efter vilket underlättar kommunikationen och förhindrar 

eventuella missförstånd. Figur 11 presenterar en översikt över respondenternas svar.  

 

Figur 11. Prover som fullföljs.  

Företag Nyckelord 

A Mestadels alla. 
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B Inget exakt antal. 

C Mestadels alla. Egensydda prototyper skickas ibland till leverantör. 

D 50 %. 

E 60 %. 

F 75 %. Egensydda prototyper skickas ibland till leverantör. 

G 80 %. Egensydda prototyper skickas ibland till leverantör. 

H Inget exakt antal. 

I Mestadels alla. 

    

• Hur ofta har du kontakt med leverantörerna?  

o  Hur sker kontakten? 

Samtliga respondenter uppger att de har daglig kontakt med leverantörerna och att den 

främsta kontakten sker via mejl. Företag A, D och G använder sig även av telefonsamtal och 

videosamtal. Flera av de andra respondenterna säger att de har testat videosamtal och är 

positivt överraskade. Men de hävdar att problem med videosamtal är att ingenting finns 

dokumenterat på papper. De kan inte i efterhand gå tillbaka för att bekräfta vad som sagts. 

Figur 12 presenterar en översikt över respondenternas svar.  

 

Figur 12. Frekvensen av kontakt.  

Företag Nyckelord 

A Daglig kontakt, Mejl, Videokonferens. 

B Daglig kontakt, Telefonsamtal, Mejl, Videosamtal. 

C Daglig kontakt, Mejl. 

D Daglig kontakt, Mejl, Skype, Telefonsamtal. 

E Daglig kontakt. 

F Daglig kontakt, Mejl. 

G Daglig kontakt, Skype, Mejl, Telefonsamtal. 
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H Beroende på period, Mejlkontakt. 

I Daglig kontakt, Mejl, Sällan telefonsamtal, Sällan videosamtal. 

   

• Hur bygger du upp ett förtroende och en relation mellan dig och producenten?  

Figur 13 presenterar en översikt över respondenternas svar. Genom att vårda långvariga 

relationer och ge övertydliga instruktioner till leverantörerna ser respondenterna en god 

utveckling gällande förtroendet för varandra. Övervägande företag anser att personlig kontakt 

genom besök hos producenten underlättar samt förebygger att problem uppstår. Som i vilken 

relation som helst lär parterna med tidens gång känna varandra och deras sätt att arbeta.  

 

Figur 13. Förtroende.  

Företag Nyckelord 

A Besök, Långvariga relationer. 

B Specificerade arbetssätt för relationsbyggande, Besök, Långvariga relationer. 

C Besök, Långvariga relationer. 

D Långvariga relationer, Tillit. 

E Besök. 

F Långvariga relationer, Tydlighet, Besök. 

G Långvariga relationer, Långsiktighet. 

H Tydlighet, Långvariga relationer, Anpassning. 

I Besök, Förståelse för varandra, Tillit, Rättvisa. 

 

• Vilka problem kan uppstå vid kontakt med leverantörerna? 

o Hur ofta sker missförstånd och du eller leverantören måste förklara på nytt? 

Figur 14 visar en översikt över respondenternas svar. Frågan ställdes för att få svar på vilka 

problem som kan uppstå vid kontakt med leverantören. Företag A medger att leverantör inte 

förstår vad som efterfrågas och att problem därmed uppstår. Att produktinstruktionerna inte 

läses igenom ordentligt kan även vara en faktor till att problem uppstår. Leverantören kan 

skicka prover utan att fråga om oklarheter och leveransförseningar kan leda till att problem 
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uppstår. Företag B medger även att leverantören inte förstår vad som efterfrågas och otydliga 

specifikationer ger upphov till problem. Företagen C, D, G och I anser att språkbarriärer är ett 

stort problem. Även leveransförseningar anses vara ett eventuellt problem som kan uppstå 

enligt företag H, E, D och A. 

 

Figur 14. Problem som kan uppstå.  

Företag Nyckelord 

A Leverantör förstår inte vad man efterfrågar, Leverantör läser inte 

produktinstruktioner ordentligt, Leverantör kan skicka prover utan att fråga om 

oklarheter, Leveransförseningar. 

B Leverantör förstår inte vad man efterfrågar, Otydlig specifikation, Mejl läses inte 

noggrant. 

C Språkbarriärer, Missförstånd, Slarvig produktion, Slutlig produktion blir inte som 

godkänt prov. 

D Språkbarriärer, Oense om kvalitet, Slutlig produktion blir inte som godkänt prov, 

Leveransförseningar. 

E Leverantör förstår inte vad man efterfrågar, Oense om kvalitet, Oense om passform, 

Oense om detaljer. 

F Tolkningsfel, Missförstånd. 

G Kommunikationsproblem, Missuppfattning, Inte endast fel från leverantörens sida. 

H Missförstånd, Har inte kompetensen som de medger, Följer ej instruktioner, 

Leveransförsening. 

I Språkbarriärer, Tolkningsfel. 

 

• Vad anser du vara den största orsaken till att missförstånd uppstår? 

Otydlighet i kommunikationen är ett återkommande svar under intervjuerna. Detta svar 

belyser respondenterna gäller båda parterna. De svenska produktutvecklande 

modeleverantörerna kan ha missat att ange viktig information i produktinstruktionerna och 

producenten kan i sin tur läst av dem otydligt. Även språk är ett återkommande svar för sex av 

de nio tillfrågade företagen. Företagen F och I anser även att de kulturella skillnaderna kan 

vara en orsak till att missförstånd uppstår. Företag C nämner att flera leverantörer lovar mer 
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än vad de klarar av och att det bidrar till missförstånd, företag H håller med på den punkten. 

Figur 15 presenterar en översikt över respondenternas svar.  

 

Figur 15. Orsaker till problem.  

Företag Nyckelord 

A Otydlighet. 

B Distans, Språk, Tid. 

C Mejl läses inte korrekt, Språk, Pressade priser, Kommunikation, Lovar mer än de 

klarar. 

D Språk. 

E Språk. 

F Otydlighet, Kommunikation, Otydliga instruktioner, Språk, Kulturella skillnader. 

G Otydliga specifikationer, Sändarens fel. 

H Brist i kommunikation, Otydlighet, Lovar mer än vad de klarar av. 

I Kulturskillnader, Språk. 

 

• Vad blir konsekvenserna? 

Figur 16 presenterar en översikt över respondenternas svar. Samtliga respondenter uppger att 

leveransförseningar är en betydande konsekvens. Leveransförseningar kan leda till minskat 

förtroende för producenten, reducerad försäljning och trovärdigheten mot kunden försämras. 

Företag D som säljer produkter via återförsäljare meddelar att förtroendet och tilliten hos 

återförsäljaren kan försämras om inte produkterna levereras i tid. Detta kan i slutändan betyda 

att återförsäljaren väljer att säga upp samarbetet med modeleverantören. Irritation, misstro 

och extra kostnader är också konsekvenser. I vissa fall vid leveransförsening kan ordern 

behöva flygas hem vilket har en negativ effekt på miljön såväl som företagets ekonomi.  

 

Figur 16. Konsekvenser.  

Företag Nyckelord 
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A Annat uttryck, Annullerade ordrar, Leveransförsening, Förtroende minskning, Reducerad 

försäljning, Trovärdighet mot kund försämras.  

B Produkt i fel material, Leveransförsening. 

C Prisförhandling, Extra kostnad, Leveransförsening, Relation försämras, Reducerad försäljning. 

D Reducerad försäljning, Missnöje hos återförsäljare. 

E Leveransförsening, Extra kostnader, Ytterligare prover. 

F Reducerad försäljning, Produktfel, Leveransförsening. 

G Extra kostnad, Hållbarhetskonsekvenser. 

H Annullerade ordrar, Reducerad försäljning, Missnöjdhet hos kund, Irritation, Leveransförsening. 

I Leveransförsening, Reducerad försening, Extra kostnad. 

 

• Om problem uppstår vid kontakt, hur löser ni det?  

Respondenterna uppger att de försöker lösa problemet direkt med producenten. Ibland kan 

videosamtal ske så att de både med rörlig bild och ord kan diskutera och reda ut missförstånd. 

Företag F försöker få till ett personlig möte med producenten för att lösa problemet. 

Företagen B, C, D, H och I meddelar att de i extrema fall avslutar samarbetet och byter 

producent. Rabatt på ordern eller att producenten står för flygfrakt är ibland direkta lösningar 

på problem hos samtliga respondenter. Eftersom långa relationer är viktigt ligger det i bådas 

intresse att lösa problem så att båda parter är nöjda. Figur 17 visar en översikt över 

respondenternas svar.  

 

Figur 17. Lösningar.  

Företag Nyckelord 

A Problemlösning direkt. 

B Videokonferens, Kommunikation, Byte av producent i extremfall. 

C Sätter ultimatum, Byte av producent i extremfall. 

D Byte av producent i extremfall, Förklara på nytt, Bestämdhet. 
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E Problemlösning direkt, Mejl, Telefonsamtal. 

F Personligt möte. 

G Problemlösning direkt, Analysering av problem. 

H Krav, Byte av producent, Avsluta samarbete i extremfall, Etoilé skickas till leverantör. 

I Byte av producent, Avsluta samarbete, Problemlösning direkt. 

 

• Kan du ge något/några exempel på när kommunikationen fungerat mycket väl 

mellan ert kontor och producenten?  

Figur 18 visar en översikt över svaren. Företagen D, F och E ställer sig mycket positiva till 

när leverantören återkopplar om de upptäcker något som väcker misstänksamhet i 

instruktionerna. Snabb återkoppling och korrekta prototyper ser företagen A, H och D som 

mycket positivt i samarbeten. Företag I ser även mycket uppskattande till när en förbättring 

inom leverantörens organisation genomsyrar resultaten som levereras till modeleverantören. 

Samtliga respondenter uppger att kommunikationen oftast fungerar mycket väl i den dagliga 

kommunikationen.  

 

Figur 18. När kommunikationen fungerar.  

Företag Nyckelord 

A Fina första prover, Detaljerad produkter blir bra. 

B Transparens, Samarbetande team. 

C Bra kommunikatörer, Fungerande språk. 

D Vid personliga möten, Noggrannhet hos leverantör, Snabba svar. 

E Återkoppling vid missförstånd, Kunskap. 

F Kommunikation, Återkoppling vid missförstånd, Organiserad verksamhet. 

G Kundnöjdhet. 

H När båda parterna förstår varandra, Detaljerande produkter blir bra.  

I Förbättring hos leverantör. 
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• Hur ser utvecklingen inom kommunikationen ut i ert företag, ur ett tekniskt 

perspektiv? 

Figur 19 presenterar en översikt av svaren. Företag H, F, C och A ser sig positiva till 

utveckling av videosamtal. Dock vill företag C och D fortsätta ha så mycket som möjligt 

dokumenterat. Företag D anser att mycket arbete som skulle kunna datoriseras fortfarande 

görs manuellt. Den mänskliga faktorn som ofta bidrar till att fel uppstår kan minimeras genom 

att utveckla datoriseringen. Företag G nämner en mer fysisk utveckling där delar av 

företagsteam reser till produktionslandet och utvecklar produkterna på plats. 

 

Figur 19. Utveckling.  

Företag Nyckelord 

A Videosamtal. 

B Nya tekniska verktyg. 

C Videokonferens. 

D Nytt affärssystem. 

E Nytt tekniskt verktyg. 

F Nytt affärssystem, videosamtal. 

G Ingen utveckling tekniskt. 

H Videosamtal, Intranät. 

I Ingen utveckling tekniskt. 

 

• Har du några egna idéer om hur kommunikationen mellan er och era 

producenter kan bli bättre?  

Då eventuella egna idéer tillfrågades gällande förbättringsåtgärder för kommunikationen 

mellan leverantör och producent, delgav respondenterna varierande inriktning på 

svaren.  Företagen C och I föreslog utveckling av mallar som leverantörerna skulle fylla i och 

återkoppla till leverantören. Företag F skulle se etablering av produktionskontor som en 

gynnsam utveckling och företag D ser att kommunikationen intern i företaget kan förbättras. 

Att få ta del av feedback från konsument och återförsäljare är även önskvärt hos företag D. 

Företag B och G har som idé att integrera sina leverantörer i ett tidigare stadie för att en 
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tydligare precision i produktionen ska förbättras. Figur 20 presenterar en översikt över 

respondenternas svar.  

 

Figur 20. Förbättringsmöjligheter.  

Företag Nyckelord 

A Inga idéer. 

B Virtual Reality, Integrerade arbetsprocesser. 

C Utformning av mall. 

D Ökad kunskap inom organisation. 

E Videosamtal. 

F Produktionskontor, Videosamtal. 

G Fortsatt relationsutveckling. 

H Inga idéer. 

I Utformning av mall, Förebygga problem utifrån mall. 
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Kapitel 5 - Diskussion  

Här jämförs, analyseras och diskuteras det empiriska resultatet med tidigare forskning. 

Studiens frågeställningar besvaras även.  

 

5.1 Intern kommunikation  

Företagen har en intern kommunikation som sker via mejl, videosamtal, telefonsamtal, möten 

och personlig kontakt. Den interna kommunikationen varierar mycket beroende på företag 

och hur informationen uttrycks. Tolkning gällande informationen kan variera då personer 

inom företagen har olika befattningar och prioriterar information som rör deras egna 

arbetsuppgifter(Heide et al. 2012). Ansvaret ligger hos samtliga medarbetare inom 

organisationen att relevant information inte sållas bort. Detta ser vi att många företag 

förhindrar genom att arrangera möten, både avdelningsvis och för hela organisationen. Möten 

för hela organisationen anordnas dock mer sporadiskt i jämförelse med avdelningsmöten. 

Detta då möten för hela organisationen ofta bidrar till mer intryck och information, vilket ökar 

risken att nödvändig information kan bli bortsållad. Därmed anses det bättre att planera 

avdelningsmöten oftare och stora möten undantagsvis.  

 

Samtliga respondenter har en daglig dialog för att upprätthålla den interna kommunikationen. 

Företag F utmärkte sig gällande hur de kommunicerar med varandra inom organisationen. En 

gång i månaden arrangerar de videokonferenser där personal representerad från samtliga 

avdelningar får möjlighet att delta. Mötena inkluderar även personal utanför Sverige. Denna 

strategi förstärker varumärkets identitet då sättet att kommunicera ger all personal möjlighet 

att ta del av samma intryck och information. Dessutom kan justeringar ske genom 

återkoppling och en dialog mellan försäljningsavdelning som kan vidarebefordra 

konsumentens åsikter, till huvudkontoret, och direkt påverkan av företagets omsättning. En 

aktivitet så pass enkel som videokonferens månadsvis kan därmed ses som ett vinnande 

koncept. Företag F positioneras som ett medelstort företag i denna studie och är etablerat på 7 

marknader. Företag F kan därmed inte räknas som ett stort företag vilket förenklar 

möjligheten till denna typ av intern kommunikation. Jämförelsevis med ett stort företag, som 

företag B, kan möten som dessa uppbringa problem och är närmast omöjligt att utföra. 

Företag B är etablerat på 66 marknader, med över 161 000 anställda världen över. Att anordna 
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månadsmöten med 161 000 anställda, över hela världen, med hänsyn till tidszoner, anser vi är 

problematiskt. Företag B har dock ett intranät där de publicerar direktiv och viktig 

information som underlättar butiksverksamheten. Åsikter gällande hur företag B hanterar sina 

interna möten uppkom efter intervjun med företaget. På grund av företagets proportion och 

den mängd olika avdelningar, uppkom funderingar gällande bortfall av betydelsefull 

information. Som tidigare nämnt bidrar möten för hela organisationen till en förhöjd risk att 

nödvändig information blir bortsållad. Utifrån egna tankar och funderingar är bortfall av 

information fortfarande relativt hög vid avdelningsmöten. Företag A använder sig av intranät, 

vilket är den enda kommunikationskanalen ut till företagets personal i butikerna. Företag A är 

i studien klassad som ett stort företag. Vi anser att det är fördelaktigt och viktigt att behålla 

intranät som kommunikationskanal för att informera säljare om betydelsefull information och 

händelser. Företag C har fått benämning litet företag och arbetar i ett tight, litet team. På 

grund av företagets proportion anses de dagliga mötena som inte nödvändiga då det skulle 

vara mer tidskrävande än informativt. Istället sker en daglig, muntlig, öppen kommunikation 

mellan samtliga personer i företaget. Motsvarande till företag C´s strategi gällande den interna 

kommunikationen är företag D. Ett stort antal möten, framförallt veckomöten finns 

schemalagda. Mötena dokumenteras i drive-dokument som möjliggör för samtliga, förutsatt 

att de har tillgång till dokumentet, att genomföra ändringar och dela information. Även 

gemensamma mappar samt åtkomst att se personliga scheman erhålls för att underlätta 

mötesbokning och effektivisera det dagliga arbetet. Företag E, vilka benämns som ett litet 

företag har endast 20 medarbetare på huvudkontoret i Stockholm, vilket gör att de har precis 

som företag H, en daglig muntlig kontakt. Företag E har även dem ett intranät. Informationen 

som kommuniceras där delas med butiker. Som tidigare nämnt är intranät ett bra arbetssätt för 

att bibehålla en god intern kommunikation då den interna kommunikationen inte endast berör 

huvudkontoret, utan även butikspersonal och återförsäljare.  

5.2 Produktion i utlandet 

Produktion i utlandet en gemensam nämnare för alla tillfrågade företag i studien. Den största 

kontinenten för produktion är Asien. Enligt tidigare nämnd teori framgår det att 

produktionskostnaden är låg och att marknaden för textilindustrin i Asien har ökat (Salmi, et 

al. 2006). Färre regulationer gällande miljö, löner och sociala aspekter är några av de 

anledningarna till att svenska produktutvecklande modeleverantörer placerar sin produktion i 

utlandet. Marknaden har även bidragit till att produktion etablerats i utlandet. Konsumenten 

vill se ett nyhetsflöde i modet och prispressade produkter, vilket pressar modeleverantörerna 
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till låga produktionskostnader. Försäljningen av modeföretagens produkter kretsar kring 

trender och vad kunden efterfrågar. Studiens teori stämmer överens med den information som 

uppkommit från intervjuerna. Merparten av respondenterna i vår studie genererar till störst del 

Fast Fashion, vilket innebär ett brett sortiment, låga priser och hög modegrad av kommersiella 

trender. Fast Fashion är på så sätt en av anledningarna till varför produktion placeras i 

utlandet.  

 

Samtliga respondenter har produktion i Kina. Flera av dem har nämnt att det är också det land 

de är mest nöjda med. Förklaringen till detta kan vara att Kina har lång erfarenhet inom 

industrin, de har utvecklat tydliga strukturer, språkliga färdigheter, god kvalitet och en bred 

teknisk kunskap. Vid utplacering av produktion kan språkbarriärer bidra till missförstånd. Det 

stärker flera av respondenterna samt teorin. Detta problem korrigeras då många av de 

tillfrågade modeleverantörerna jobbar med produktionskontor eller agenter. Trots detta ser 

respondenterna språkbarriärer som den största orsaken till att missförstånd uppstår. Engelska 

är det språk som används vid kommunikationen, vilket många gånger inte är någon av 

parternas modersmål. Användningen av ord som båda parterna uppfattar likadant är en 

utmaning. Vi tror att tid är det som krävs för att hitta ett gemensamt språk som båda förstår 

och förhindrar språkliga missförstånd.  

 

Goda och långvariga relationer har alla respondenter svarat är något de strävar efter i 

förhållandet med samtliga leverantörer. Ett samband kan ses då den största andelen av 

företagen svarade i intervjuerna att de sällan letar nya leverantörer. Det innebär att de lägger 

stort engagemang i att bygga upp relationer. Företag A vill helst inte byta leverantörer då 

processen är lång och tidskrävande. Även företag B strävar efter att inte ha för många 

leverantörer. De ser endast eventuella nya samarbeten med leverantörer vid utveckling av en 

ny produktgrupp. Det är även en strategi som företag E, F, C och H arbetar med. Företag I är 

dock ett företag som utmärker sig i denna fråga. De medger att de kan byta producent efter en 

säsong, av den anledningen att fel i produktion har uppstått. De har även personal som letar 

efter nya leverantörer dagligen. Utifrån den informationen anser vi att de inte försöker lösa 

problemen utan väljer istället att gå vidare med en ny producent. Teorin om Supply Chain 

Management belyser att affärspartnersstrategier och långa relationer är gynnsamma för 

företagets värdekedja. Kommunikation, kontinuitet, styrka och tillit anses vara viktiga 

byggstenar för en optimal affärsrelation(Salam, 2011).  
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5.3 Val av producent  

Respondenterna till studien anses inte leta nya leverantörer ofta, men om det sker finns 

flertalet aspekter som påverkar deras val. Det mest förekommande svaret är uppsatta krav. 

Dessa behandlar arbetsförhållanden, sociala krav, regulationer och hållbarhet. Företag F och 

B nämner att de har egna eller är medlemmar i organisationer som kontrollerar krav gällande 

dessa områden. Företag F är medlem i organisationen “Fair Wear Foundation” och företag B 

har ett eget program vid namn “Sustainable Impact Partnership Program” som tar upp de krav 

producenten måste följa innan de får påbörja ett samarbete med företag B. Det är viktigt för 

respondenterna att jobba med hållbarhet. Industrin är hårt granskad då produktion sker i 

utvecklingsländer(Bruce et al. 2004). Vikten av att integrera hållbarhet i globala 

leverantörskedjor är mycket stor, något merparten av respondenter är väl medvetna om och 

arbetar flitigt med. CSR, Corporate Social Responsibility, är ett område som har blivit allt 

viktigare för företag. Konsumenter har utvecklat en större medvetenhet gällande hållbarhet 

vilket leder till att företagen måste vara delaktiga i utvecklingen. Risk finns annars att 

företagen blir bortvalda. Enligt teorin ligger ansvaret hos inköparen att se till att 

leverantörerna är nöjda. På så sätt skapas en balans i produktkedjan. Att vårda relationerna 

och skapa pålitlighet och ömsesidigt förtroende genererar kvalitet och 

leveranssäkerhet(Revilla, Knoppen, 2015). 

 

En annan punkt som bidrar till val av leverantör är en fungerande kommunikation. Företag C, 

D och G anser att språket har en stor betydelse. Språk, etikett och socialiseringsvanor måste 

vara väl utvecklade för att kunna bygga upp ett förtroende hos den andra parten(Ramiz, 

2012). Företag C säger att den mest centrala aspekten är att leverantören kan prata engelska, 

annars fungerar det inte. Pris är även en av de främsta faktorerna till valet av leverantör. Vi 

ser ett samband mellan pris och produktion i utlandet. I slutändan handlar det om pengar för 

alla parter. Hög omsättning och låg produktionskostnad är konstant det företagen strävar efter. 

5.4 Provhantering  

Två frågor gällande provhantering ställdes till respondenterna. Frågorna ställdes då det bidrar 

till studien med väsentlig information. Provhanteringen påverkar hållbarhetsfrågor samt hur 

kommunikationen mellan parterna fungerar. Vid framtagning av nya produkter tillverkas en 

rad prototyper för att slutligen få fram produkterna som disponeras ut till kunden. 

Respondenterna uppgav att det i genomsnitt skickar fem prototyper från producent till 
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modeleverantör. På grund av tidsbrist vid provhantering sker transport med flyg. Detta har en 

direkt negativ inverkan på miljön. Provhanteringen är en kritisk period för modeleverantören. 

Missförstånd kan ske mellan modeleverantör och producent och fler prover än väntat kan 

behöva sändas mellan parterna. Som en konsekvens av detta kan ledtiderna förlängas 

avsevärt(Hedén, McAndrew, 2010). Under intervjuerna framgår det att flertalet respondenter 

utvecklar och beställer prototyper på flertalet produkter som vid senare tillfälle kasseras då 

slutprodukten inte når upp till det förväntade resultatet. Företag D’s genomsnittliga 

procentsats för hur många prototyper som fullföljs och går till produktion är 50 %. Företag E 

har en procentsats på 60 %, företag F 75 % och företag G 80 %. Detta innebär mycket jobb 

och stor miljöpåverkan för ingenting. Företag I ser vi arbetar på ett annorlunda och mer 

effektivt sätt i denna fråga. De lägger ner mycket tid och energi på att rätt produkter utvecklas 

från början och inte avbryts i produktutvecklingen. Eftersom företag A, B och H har 

produktionskontor i flera av sina produktionsländer, sänds färre prototyper hela vägen till 

Sverige. Prover sorteras alltså bort redan på produktionskontoret. Detta är en positiv lösning 

på ett problem som anses vara icke hållbart, dock är det svårt för små till medelstora företag 

vars arbetskapacitet är begränsad att arbeta på liknande sätt. Företagen lägger stor vikt på att 

hantera icke hållbara arbetsmetoder inom företagen. Provhanteringen anser vi dock vara ett 

problem som många företag inte lyckats arbeta fram en bra strategi för än. Vi anser att företag 

behöver prioritera provhanteringen för att stärka ett hållbart arbetssätt. Genom att reglera 

andelen prov kommer de inte bara arbeta mer hållbart, ekonomi i företagen kommer även 

påverkas positivt. Detta kan vi dock se efter analysering av intervjuerna som en av de största 

utmaningarna för samtliga respondenter. Det är framförallt de logistiska utmaningarna som 

har av vissa forskare beskrivits som den primära riskfaktorn för ett företag som arbetar med 

internationella inköp(Cho, Kang, 2001). 

5.5 Förtroende 

Som tidigare nämnt eftersträvar företagen en långvarig relation till sina producenter. Men att 

bygga upp ett bra samarbete tar tid. För att bibehålla relationerna planeras varje år ett antal 

resor till produktionsländerna. Det förekommer även att leverantörerna reser till Sverige, dock 

är resor till produktionslandet fördelaktigt då tillgången till inventarier och material finns på 

plats. Respondenterna anser att personliga besök bygger upp en bra relation då man lär känna 

varandra på ett mer personligt plan. Företag A har som mål att besöka sina leverantörer några 

gånger per säsong men i dagsläget sker endast besök två gånger per år. Företag D säger att  
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“Modebranschen är en bransch där det händer mycket då måste man veta att man kan lita på 

varandra.”  

Tillit är en stor byggsten när det kommer till uppbyggnaden av en relation. Genom 

transparens i dokumentation utvecklas ärlighet i kommunikationen och en starkare 

affärsrelation byggs upp. Detta kan vara fördelaktigt om produktionskontor inte finns i 

utlandet. Det köpande företaget måste integrera det säljande i alla sina funktioner och 

utvärdera de sociala kriterierna som de har fastställt som nödvändiga(Ehrgott et al. 2011). Vid 

uppbyggnad av tillit i relationen mellan modeleverantör och producent är orderläggningens 

proportioner ofta små. Detta för att modeleverantören anser det alltför riskabelt med större 

orderkvantiteter hos en producent de inte har någon erfarenhet av. När samarbetet väl har 

byggts upp och tilliten stärkts sker större ordrerplaceringar.  

5.6 Kommunikationsmedel  

Samtliga företag har daglig kontakt med sina leverantörer. Mejl är det mest effektiva 

kommunikationsmedlet enligt respondenterna. Snabb återkoppling är möjlig och det är 

pålitligt då all skrift dokumenteras. Något som blivit alltmer populärt att använda som 

kommunikationsmedel är videosamtal. Företag A har testat videosamtal ett fåtal gånger och är 

positivt överraskade. De använder videosamtal främst vid uppkomst av större problem eller 

när flertalet problem har dykt upp och behöver lösas. Fördelen med detta 

kommunikationsmedel är att en direkt dialog sker där beskrivning av vad som efterfrågas kan 

effektiviseras. Även företag B, D och G använder videosamtal som ett kommunikationsmedel 

vid uppkomst av problem. De företag som inte använder sig av detta kommunikationsmedel 

är företag H, C och E. De använder telefonsamtal i viss utsträckning, men även det då 

problem inte kan lösas genom mejlkorrespondens eller om någon av parterna behöver få 

tillgång till information snabbt. Svårigheterna med videosamtal kan vara att båda parterna 

lever i olika tidszoner och att muntliga samtal inte dokumenteras. En lösning på detta kan vara 

att spela in samtal så att möjlighet finns att spela upp det vid behov. Vad gäller tidsaspekten 

ses ingen annan lösning än resonlig planering. Vi påstår att en direkt dialog med videosamtal 

eller telefonsamtal kan stärka relationer och förhindra missförstånd. Kommunikationen blir 

mer personlig och tilliten kan utvecklas och förstärkas.  
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5.7 Utmaningar  

Flertalet respondenter klargjorde att de själva många gånger bar ansvaret för uppkomsten av 

brister i kommunikationen, och att problem ofta orsakades av den mänskliga faktorn inom 

deras organisation. Respondenterna var eniga om att de problem som kan uppstå vid kontakt 

med leverantör är att produktinstruktionerna inte läses noggrant. Dock beror det inte bara på 

att leverantören är slarvig utan att den produktutvecklande modeleverantören kan vara otydlig 

med de instruktioner som sänts ut. Då vi endast intervjuat den ena parten i denna studie kan 

problem uppstå då vi endast fått ta del av en infallsvinkel. Företag B anser att deras 

produktutvecklingsteam emellanåt utgår från att producenten ska förstå vad de menar och vad 

de efterfrågar. Företag A, B och E medger att producenten även kan tolka informationen 

annorlunda vilket ger konsekvenser som produktfel. En hypotes vi tagit fram är att 

leverantören inte får en känsla av produkten genom att endast läsa en produktinstruktion då 

tankesättet ofta skiljer sig mellan produktutvecklaren och producenten. Kulturella skillnader, 

vilket inte endast behandlar språkkunskaper utan även andra skillnader såsom värderingar, 

attityder, seder och religion, kan även vara en bidragande till att fel vid produktion är ett 

återkommande problem. De differenser som behandlar kulturella skillnader kan orsaka 

missförstånd och skapa problem(Salmi, et al. 2006). Enligt företag A behöver producenter i 

Bangladesh mer specificerade produktinstruktioner och riktlinjer. Företag A anser även att 

problem ofta sker vid samarbete med dessa producenter. Provhantering där slutprodukt kan 

skilja sig från godkänt prov är ett exempel på återkommande misstag. Detta är även ett 

problem som företag C och D är ense om. De medger dock inte att de har problem med 

producenter i Bangladesh, men att slutlig produktion inte blir som godkänt prov ses ändå som 

ett allvarligt problem. Företag C anser att Estland är det land där kvalitén på sömnaden är 

bäst. Respondenterna nämner som sagt att språk ger upphov till problem. I och med att 

företagen väljer att placera sin produktion i utlandet finns en stor skillnad i de språk de två 

parterna talar. Engelska är det traditionella språket inom det globala affärslivet, men trots det 

kan det inte förväntas att den andra parten är besitter kunskap eller har god förståelse för 

engelska. Det är ett problem som företag inom modeindustrin ofta möter då de väljer att 

placera sin produktion i länder där välfärden inte är hög, vilket leder till att språkkunskaper 

varierar. 

 

Kommunikation är viktiga byggstenar i alla former av affärer. Kommunikation förebygger 

kvalitetsproblem, leveransförseningar, produktfel och andra problem som kan uppstå(Richey 
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et al. 2011). Företag D och E medger under intervjun att problem som uppstår mellan 

modeleverantör och producent även kan vara oenighet gällande kvalitet. Från tidigare nämnd 

teori kan paralleller dras till att kommunikationen inte är optimal. Sex av de nio förfrågade 

företagen var överens om att språkbarriärer var den största orsaken till att problem uppstod. 

Att ha producenter i andra länder kan vara en utmaning. Det krävs att man som företag bygger 

upp en kunskapsnivå och kompetens som underlättar de utmaningar som kan uppstå(Ramiz et 

al. 2012). De produktutvecklande modeleverantörerna måste vara väl utvecklade gällande 

språk, etikett och socialiseringsvanor för att lyckas bygga upp ett förtroende hos den andra 

parten(Ramiz et al. 2012). Enligt företag B är det distansen mellan de svenska 

produktutvecklande modeleverantörerna och deras producenter som skapar missförstånd. 

Trots det väljer modeleverantörer att placera sin produktion i utlandet för att få en låg 

produktionskostnad.  

Företag H och F medger i intervjun att brister i kommunikationen ger upphov till 

missförstånd. Enligt kommunikationsmodellen(Nilsson, 2011), och som flera företag 

förklarar, transporteras information mellan flera parter vilket gör att kommunikationen tidvis 

kan liknas med viskleken. Det är en sändare som vill föra vidare ett budskap till en mottagare. 

Dock uppstår ett brus när budskapet förs vidare då det är många personer inblandade(Weaver, 

Shannon, 1963). Det kan vara en anledning till varför kommunikationen ger upphov till 

missförstånd.  

5.8 Relationer på spel 

Påföljderna av problem och missförstånd kan vara allvarliga. Leveransförseningar är en 

konsekvens som kan uppkomma vid missförstånd och fler prover än beräknat behöver 

skickas. Vissa leverantörer lovar även mer än vad de klarar av vilket kan generera förseningar 

i leverans, där kunden och försäljningen blir direkt drabbad. Produkterna når inte 

försäljningskanalen som planerat och kunder som beställt en viss vara måste vänta. Detta kan 

leda till att misstro mot modeleverantören uppstår hos kunden. Företag D som säljer produkter 

via återförsäljare meddelar att förtroendet och tilliten mot sina återförsäljare kan försämras 

om inte produkterna ankommer i tid. Företag H som säljer via webshop uppger att vid 

leveransförseningar måste slutkunden vänta på sin order. Företag C säger att vissa produkter 

är mer förödande än andra vid försening. Om en vinterjacka når butik för sent kan det betyda 

att hela försäljningen går förlorad. Förlorad försäljning leder till minskade intäkter som aldrig 

kan återfås även om producenten eventuellt ger en rabatt på ordern. Leveransförseningar 
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påverkar också tilliten och relationen till producenten. Goda och långsiktiga relationer är vad 

den produktutvecklande modeleverantören och producenten eftersträvar. Det påverkar 

prisbilder, kommunikation och tillit gentemot varandra och tillit underlättar det dagliga 

arbetet mellan de två parterna(Downe et al. 2012). Genom att ha god relation med sina 

producenter kan man tillfredsställa konsumentens behov bättre, minska ledtider och producera 

produkter med bättre kvalitet och pris(Downe et al. 2012). När tilliten rubbas kan hela 

relationen sättas på spel, vid upprepade problem kan hela samarbetet upphöra. Företag B, C, 

D, H och I meddelar att de i extrema fall avslutar samarbetet och byter producent. 

 

Extra kostnader är en konsekvens som skapar irritation och som sätter tilliten på spel. 

Samtliga respondenter uppger att i vissa fall vid leveransförsening kan ordern behöva flygas 

hem. Detta är förödande för miljön och ger en hög kostnad. Respondenterna antyder att detta 

är något som sker förhållandevis ofta. Om producenten bidragit till förseningen står oftast de 

för flygfrakten. Oavsett vem av parterna som betalar för flygfrakten finns aldrig någon genväg 

som underlättar för miljön. 

5.9 Positiv kommunikation och framtidsutveckling 

Under genomförandet av studiens intervjuer gavs en möjlighet för respondenterna att 

framföra positiva reflektioner gällande relationen och kommunikationen till sina producenter. 

Företag D, E och F visar stor uppskattning när producenter de haft en lång relation med 

återkopplar då de uppfattat att en specifikation inte är enhetlig eller att väsentlig 

informationen saknas. Producenten blir på så sätt delaktig i att förebygga uppkomsten av 

produktfel. Framtida problem som kan komma att påverka ledtiderna och i sin tur företagens 

kapitalström kan likvideras. Dessa händelser kan som sagt förankras i flertalet intervjuer som 

ligger till grund för vår studie. Dock har det inte lokaliserats till någon tidigare forskning eller 

tillförlitlig information rörande ämnet. Utöver återkoppling från producenter ser 

respondenterna att personliga möten i produktionslandet ger ett slående resultat gällande 

förtydligande i kommunikationen. Att vidarebefordra informationen på fler sätt genom 

kroppsspråk, direktiv och gemensam diskussion om hur arbetet ska fortskrida, byggs effektivt 

en relation till producenten. Dock kan en viktig parameter såsom språket fortfarande vara ett 

hinder i hur kommunikationen värderas. Delar inte parterna gemensamt språk faller en 

fundamental del bort av hur kommunikationen tolkas(Heide et al. 2012).  
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Den tekniska utvecklingen inom respondenternas organisationer varierar, som så mycket 

annat. Paralleller kan dock inte dras mellan företagens storlek och hur de positioneras 

gällande denna utveckling. Företag B, som är den överlägset största organisationen av 

samtliga respondenter, visade vilja att utvecklas och gav förslag på program de planerar att 

använda för att integrera producenten mer i deras dagliga verksamhet. Modeleverantörer och 

deras producenter måste samordna de tekniska kommunikationsutrustningar de behöver för att 

optimera samarbetet(Richey et al. 2011). Detta skiljer sig drastiskt från det näst största 

företaget som intervjuades. Företag I hade inga konkreta planer på en teknisk utveckling inom 

företaget. Då många tekniska system fortfarande kräver en hög investering och resurser i 

såväl tid som personal, prioriteras detta inte så högt som det kanske borde. Företagen A, C, F 

och H ser alla att möjlighet till implementering av videosamtal i sin dagliga kommunikation 

internt samt med producent skulle vara fördelaktigt, dock har vidare teknisk utveckling inte 

diskuterats.  

 

Då frågan ställdes om respondenten hade egna reflektioner eller idéer gällande 

förbättringsåtgärder för kommunikationen mellan leverantör och producent delgav 

respondenterna varierande inriktning på svaren. Företag C och I föreslog utveckling av mallar 

som dem skulle fylla i och återkoppla till leverantören. Detta för att förebygga missförstånd 

och lokalisera eventuella problem innan de utvecklas till okontrollerade proportioner. Detta 

förslag kan vara gynnsamt då allt finns dokumenterat. Dock kan relationen mellan företag och 

leverantör påverkas negativt gällande den personliga kommunikation som i många fall kan 

förstärka en relation. Relationer bygger på kommunikation, att dialogen mellan parterna 

fungerar, denna dialog ska bygga på ömsesidigt förtroende samt ett öppet sinne.(Downe et al. 

2012) Företag F skulle se en etablering av produktionskontor som en gynnsam utveckling. I 

studien har företagen med produktionskontor visat sig ha en strukturerad kommunikation där 

bland annat provhanteringen underlättas och effektiviseras. Företaget D är det enda företag 

som anser att kommunikationen intern kan förbättras. Detta kan vara en givande lösning på 

många problem. Som tidigare nämnt är brister internt i företaget en orsak till missförstånd i 

kommunikationen mellan de produktutvecklande modeföretagen och deras producenter. Att få 

ta del av feedback från konsument och återförsäljare kan även ha en direkt inverkan på 

företagets försäljning.  
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5.10 Miljöaspekter  

Miljö och hållbarhet är något som alla människor, företag och organisationer måste ha i 

åtanke i dagens samhälle. Världen strävar efter att skapa ett samhälle fritt från utsläpp som är 

skadliga för människor, djur och natur. Lagar gällande dessa ändamål har även uppkommit 

och ämnet har blivit alltmer aktuellt. Nedanstående stycke presenterar hur studiens resultat 

påverkar miljön.  

En konstant och omfattande mängd prover fraktas till modeleverantören via flyg. Detta 

påverkar självfallet miljön negativt både för att flygfrakt används och på grund av 

materialåtgången. Vi hävdar att en fungerande kommunikation, internt och externt, leder till 

färre prover. Detta då produkten kan korrigeras tidigare i processen och färre missförstånd når 

övermäktiga proportioner. Om färre prover skickas påverkas miljön positivt på både kort och 

lång sikt. Missförstånd och problem i kommunikationen mellan modeleverantör och 

producent leder ofta till leveransförseningar vilket ofta betyder att hela ordern skickas med 

flyg. Detta är förstås direkt förödande för miljön. Vår studie belyser vikten av goda relationer 

och fungerande kommunikation, vilket har betydelse för branschen och för bättre 

miljöförhållanden på lång sikt. Långvariga relationer borde även resultera i ökad kontroll hos 

modeleverantören och säkerhetsställning av arbetsförhållanden, miljökrav samt andra sociala 

och etiska aspekter hos producenterna. I studiens teori under rubriken “Hållbarhet i 

Leverantörskedjan” presenteras hur Quick Response påverkar den viktiga hållbarheten i 

leverantörskedjan. Konsumenter förväntar sig ett konstant skiftande sortiment. För att 

modeleverantörerna ska kunna tillfredsställa begäret krävs lägre produktionskostnader och 

kortare ledtider som resulterar i sämre arbetsförhållanden i leverantörskedjan. 

Hållbarhetsaspekter måste tydligare kommuniceras till konsumenter för att de ska få en 

förståelse över hur miljön påverkas av textilindustrin.  
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5.11 Svar på frågeställningar  

A. Vilka kommunikationssvårigheter kan svenska produktutvecklande 

modeleverantörer ha med sina producenter i utlandet?  

Svenska produktutvecklande modeföretag arbetar dagligen med att undkomma uppkomsten 

av kommunikationssvårigheter. Trots erfarenheter internt i företaget och noga valda 

samarbeten med kompetenta producenter, finns det inga företag som driver sin verksamhet 

problemfritt. Kommunikationssvårigheter svenska produktutvecklande modeleverantörer har 

med sina producenter kan lokaliseras till att producenten misstolkar instruktioner utifrån 

modeleverantörens estetiska och tekniska tankar bakom en produkt. Problemet kan ledas till 

att produktinstruktionerna inte förmedlar den känsla som produktutvecklingsteamet har i 

åtanke. Kommunikationssvårigheter kan även grundas i produktinstruktioner och mejl som 

inte avläses ordentligt eller är otydliga. Respondenter medgav även att oenighet gällande 

kvalité, detalj och passform, kan generera trångmål. Även missförstånd och otydlighet i 

tidsplanering samt bristande kompetens i kunskaper leder till kommunikationssvårigheter.  

 

B. Hur kan brister i kommunikationen mellan svenska produktutvecklande 

modeleverantörer och producenter avvärjas?  

Under genomförandet av intervjuerna samt behandling av det faktaunderlag som brukats har 

flertalet tillvägagångssätt påträffats för att undvika brister och fel i kommunikationen. Genom 

ett väl genomarbetat förarbete där den tekniska informationen anpassas utefter leverantörens 

kompetens, förebyggs vidare misstolkning av information. Bekräftelse i ett tidigt stadie 

genom utformade formulär där producenten bekräftar att informationen är korrekt uppfattad, 

kan bidra till att en fortsatt god arbetsrelation förstärks. En annan lösning kan vara att 

modeleverantören omformulerar frågor och på så sätt låter producenten svara utifrån sin 

tolkning över hur de uppfattar tillvägagångssättet av en aktivitet. Eventuella fel kan på så sätt 

lokaliseras snabbt och avvärjas. Även en personlig kontakt med producenten i ett tidigt stadie 

kan förhindra problem i vidare processer. Modeleverantören kan dels upptäcka brister 

gällande utrustning och CSR i fabriken, men även utformning av den dialog parterna ska 

komma att använda sinsemellan utvecklas utifrån ett möte där samtliga tolkningsparametrar 

tas i beaktning. Hur personerna reagerar och beter sig, deras sätt att tala och hur snabbt de kan 

uppfatta en uppgift korrekt kan avläsas fysiskt. Till sist bör även förståelse nämnas. Fel och 

brister kommer troligtvis alltid att finnas inom alla organisationer. Det som är viktigt att 

fokusera på är proportionerna av problemen. Att lyckas förutse kommande problem så att 
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åtgärder kan vidtas för att i bästa fall undvika problemen helt, om inte annat begränsa det till 

mindre dimension och lägre konsekvenser.  

 

C. Vilka parametrar är viktiga för att kommunikationen mellan svenska 

produktutvecklande modeleverantörer och deras producenter ska fungera 

Denna studie har påvisat att en fungerande kommunikation mellan modeleverantör och 

producent är nödvändig om önskade produkter ska nå marknaden. För att kommunikationen 

ska fungera finns flera viktiga parametrar. En fungerande intern kommunikation är grunden 

till att den externa kommunikationen ska fungera väl. Utan en tydlig struktur i 

produktutvecklingsteamen, vem som gör vad, en noggrannhet och övertydlighet, är det svårt 

att kommunicera till producenten vad som ska göras. Modeleverantören måste med ord och 

bild förklara för producenten i utlandet vad de önskar och en viktig parameter är att hitta ett 

gemensamt språk med ett ordförråd som båda parterna förstår. Ett sådant språk kan bara 

byggas upp i en lång och tillitsfull relation. Både teorin och det empiriska resultatet stärker 

vikten av långa relationer. De kulturella skillnader som finns är något som inte går att påverka 

men genom långa relationer kan dessa skillnader regleras för att slutligen inte ha någon 

påverkan på samarbetet. Fungerande tekniska kommunikationsmedel är också en viktig 

parameter för en smidig kommunikation mellan länder. Mejl är det vanligast förekommande 

men flera respondenter i studien använder sig även av video- och röstsamtal. Att dessa 

kommunikationsmedel fungerar är grunden till en fungerande kommunikation.  
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Kapitel 6 - Slutsats  

Här besvaras studiens syfte och egna reflektioner presenteras. Förslag på vidare forskning 

redovisas även här.  

 

6.1 Slutsats 
Syftet med studien har varit att analysera varför eventuella problem sker i kommunikationen 

mellan svenska produktutvecklande modeleverantörer och deras producenter i utlandet. Syftet 

anses vara uppfyllt då studien besvarar vilka kommunikationssvårigheter de svenska 

produktutvecklande modeleverantörerna kan ha med sina producenter i utlandet, hur brister i 

kommunikationen kan avvärjas samt vilka parametrar som är viktiga för att kommunikationen 

ska fungera. Studien bidrar till modebranschen samt flertalet andra branscher som möter 

kommunikationsproblem mellan leverantör och producent. Studien kartlägger vilka 

problemen som finns, hur kommunikation ser ut idag hos de responderande nio svenska 

produktutvecklande modeleverantörerna, samt hur de arbetar för att förebygga framtida 

problem. Det resultat som framkommit utifrån den insamlade teorin och intervjuer som blivit 

bidragande till kunskap gällande hur företag ska arbeta för att likvidera uppkomsten av 

kommunikationsproblem. Studien tar i senare skede upp förslag till vidare forskning rörande 

ämnet. Som författare till studien anser vi även att studien ger ett allmänbildande värde för 

läsaren. Genom grundliga beskrivningar av aktiviteter i svenska produktutvecklande 

modeföretags dagliga arbetsrutiner, kan även personer utan en textil bakgrund ta del av 

studien på ett informativt och lärorikt avseende.  

 

Studien bidrar till forskningsvärlden på så sätt att den belyser och konstaterar brister i 

kommunikationen mellan svenska produktutvecklande modeleverantörer och deras 

producenter i utlandet. Det finns tidigare forskning som behandlar vikten av god 

kommunikation och vikten av väl fungerande företagsstrategier. För att kommunikationen ska 

fungera felfritt externt sätts krav på den interna kommunikationen. Genom att bland annat 

undvika att information blir bortsållad stärkts chanser till en väl fungerande intern 

kommunikation. För att förhindra detta arrangeras möten, både avdelningsvis och för hela 

organisationen. Det kan konstateras att svenska produktutvecklande modeleverantörer 

upplever svårigheter gällande kommunikationen med deras leverantörer. 
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Kommunikationssvårigheterna beror bland annat på språkbarriärer, distans, kulturskillnader 

samt otydlighet från båda parternas håll gällande produktinstruktioner. Samtliga förfrågade 

modeleverantörer producerar i utlandet. Anledning till att svenska produktutvecklande 

modeleverantörer väljer att placera sin produktion i utlandet beror på låg produktionskostnad, 

god kunskap om textilindustrin, samt konsumentens efterfrågan på ett varierat produktutbud 

med snabba växlingar.  

 

Utifrån information upptagen från intervjuerna påbörjas det inte ofta nya samarbeten mellan 

svenska produktutvecklande modeleverantörer och nya producenter. Orsaken till detta 

grundar sig i att samtliga respondenter ser aktiviteten som extremt tid- och resurskrävande. De 

värdesätter långa relationer där tillförlitliga samarbeten uppnås genom bland annat planerade 

besök hos producenten. Detta kan både förankras i ett produktivt arbetssätt, men även här kan 

kritik riktas mot tillvägagångssättet. Följande reflektion har uppstått genom de observationer 

som gjorts i samband med intervjuerna samt behandlingen av insamlad fakta. I en industri 

som denna, där utvecklingen går allt snabbare för var dag, förändras även producenters 

kunskap och maskinparker. Modeleverantören kan stirra sig blind på vikten av en god relation 

och förlita sig på att producenten håller sig uppdaterad gällande utvecklingen. De kan i sin tur 

sakna engagemang och framförallt kapital för att investera i nyutvecklade processer. Ett bra 

samarbete kan således hämma modeleverantörer i den tekniskt materiella progressen.  

 

Goda relationer bygger på god kommunikation. Mejl är det mest använda, effektiva och 

pålitliga kommunikationsmedlet då snabb återkoppling är möjlig och allt dokumenteras. I och 

med att den tekniska utvecklingen inom kommunikation förändras har videosamtal blivit allt 

mer populärt. Fördelen med videosamtal är att en direkt dialog genomförs och om oklarheter 

uppstår kan de omformuleras direkt. Produkter får ett annat uttryck, ordrar blir annullerade, 

leveransförseningar, ett minskat kundförtroende, extra kostnader och reducerade 

försäljningssiffror är några av de konsekvenser missförstånd kan leda till. Den sistnämnda 

konsekvensen, reducerade försäljningssiffror, är det som påverkar företaget mest. Vi anser att 

inte tillräcklig forskning gjorts för att belysa och frambringa lösning av problemen. 

Funderingar kan presenteras gällande hur väl forskning inom kommunikation som ämne 

håller jämna steg med dagens snabba utveckling av kommunikationsmedel. Även företagen 

själva anser att de sätter käppar i sitt egna utvecklingshjul då de vid flertalet tillfällen är väl 

medvetna om konsekvenserna av bristfällig kommunikation, men de anser inte att problemen 

ska undersökas på grund av tidsbrist.  
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6.2 Förslag till vidare forskning  

Kommunikationen mellan produktutvecklande modeleverantörer och producenter har 

studerats flitigt i tidigare forskning. Merparten av de problem som belysts i studien är redan 

kända hos modeleverantörer i Sverige. Trots det så fortsätter problemen att återkomma. 

Förslag till vidare forskning kan därmed ges utifrån de frågor som dykt upp under 

bearbetningen av respondenternas svar. Flertalet frågor gällande provhantering ställdes och 

fick varierande svar. Ett antal produktutvecklande modeleverantörer tillverkar prototyper i 

Sverige för att vidarebefordra dem till producenten i utlandet. De får på så sätt tillgång till 

ytterligare information som kan liknas med ett facit. Skulle producenten bli osäker över viss 

information de får skriftligt kan de kontrollera att deras tolkning är korrekt genom att granska 

prototypen som modeleverantören tillverkat. Möjligtvis behöver heller inte lika många prover 

från producent till modeleverantör sändas. Detta ställer dock krav på att modeleverantören har 

kunskap och kapacitet för provtillverkning. Vidare bör även kostnader och 

hållbarhetsaspekter tas i beaktning för att kunna dra slutsats att denna process är effektiv. Om 

möjlighet fanns till ytterligare intervjuer med de medverkande respondenterna skulle frågor 

gällande provhanteringen utökas samt fördjupas. Även möjlighet till att intervjua fler personer 

inom samtliga organisationer önskas för att få ytterligare infallsvinklar på kommunikationen 

internt såväl som externt i företagen. Personliga intervjuer med andra parten, producenter i 

utlandet, har tyvärr inte varit möjlig att genomföra i denna studie på grund av begränsad tid. 

Detta kan ge ett partiskt utfall. I vidare forskning bör det undersökas hur studiens resultat 

påverkas av intervjuer med båda parter. Endast en form av metod har genomförts för att 

bygga studiens empiri. Ett ifrågasättande om studiens speglande av verkligheten är därför 

berättigad. Kompletterande forskning av ett större urval och kvantitativa forskningsmetoder 

kan bidra till en generaliserad slutsats.   

 

  



	 69	

Referenslista 

Ait-Alla, A. Teucke, M. Lütjen, M. Beheshti-Kashi, S. & Karimi, H. R. (2014). Robust 

production planning in fashion apparel industry under demand uncertainty via conditional 

value at risk. Mathematical Problems in Engineering. 2014 uppl. 

 

Bang, H. (1999). Organisationskultur. Studentlitteratur, Lund. 

 

Barnes, L & Lea-Greenwood, G (2006). Fast fashioning the supply chain: shaping the 

research agenda, 10(3). ss. 259-271. Journal of Fashion Marketing and Management. 

Emerald Group Publishing Limited. 

 

Bruce, M. & Daly, L. (2006). Buyer behaviour for fast fashion. Journal of Fashion Marketing 

and Management, 10(3), ss. 329-344. Emerald Group Publishing Limited.  

 

Bruce, M.; Daly, L.; Towers, N. (2004). Lean or agile: A solution for supply chain 

management in the textiles and clothing industry?. Int. J. Oper. Prod. Manag. 24, ss.151–

170.   

 

Bryman, A. & Nilsson, B. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl. edn, Liber, 

Malmö. 

Cho, J. Kang, J. (2001). Benefits and challenges of global sourcing: perceptions of US 

apparel retail firms, 18(5). International Marketing Review. 

 

Christopher, M.; Lowson, R.; Peck, H. (2004). Creating Agile Supply Chains in the Fashion 

Industry. Int. J. Retail Distrib. Manag. 32, ss.367–376. 

 

Christopher. M, Lawson. R, Peck. H (2004). Creating agile supply chains in the fashion 

industry, 32(08). ss. 367- 376. . International Journal of Retail & Distribution Management. 

Emerald Group Publishing Limited. 

 

Dalfelt, S., Heide, M. & Simonsson, C. (2001). Organisationskommunikation – ett 

forskningsfält på framväxt. Nordicom Information, 23(2), ss.77-86. 



	 70	

 

Diabat. A, Kannan. D, Mathiyazhagan, K.(2014). Analysis of Enablers for Implementation of 

Sustainable Supply Chain Management - A Textile Case. J. Clean. Prod, 83, ss.391–403. 

 

Downe, A.G, Sambasivan, M. Khalid, K. (2012). A Structural Approach to Integrating Total 

Quality Management and Knowledge Management with Supply Chain Learning. Journal of 

Business Economics and Management, 13(4). ss.776.    

 

Ehrgott, M. Reimann, F. Kaufmann, L. Carter, C.R. (2011). Social Sustainability in Selection 

Emerging Economy Suppliers. Journal of Business Ethics, vol. 98: ss.99-119. 

 

Ejvegård, R. (2003). Vetenskaplig Metod, 3 uppl. Studentlitteratur. 

 

Eriksson, L.T. Wiedersheim-Paul, F. (2006). Att utreda forska och rapportera, 9 uppl. Liber 

AB. 

 

Fairhurst, G. T. (2011). The power of framing. Creating the language of leadership. San 

Fransisco, CA: Jossey-Bass. 

 

Frings, G. (2002) Fashion from Concept to Consumer, 7 uppl. Prentice-Hall, Englewood 

Cliffs, NJ. 

 

Garetti, M. Taisch. M. (2012). Sustainable Manufacturing: Trends and Research Challenges. 

Production Planning & Control: The Management of Operations, 23(2–3). ss.83–104.  

 

H&M.com.(2015). Sustainability Report. 

Intervju Karl-Johan Persson, CEO, Hennes & Mauritz AB, Stockholm, april 2016 

http://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/masterlanguage/CSR/reports

/2015%20Sustainability%20report/HM_SustainabilityReport_2015_final_FullReport.pdf 

(Hämtad:2017-04-01) 

 

H&M.com. (2016).  Årsredovisning. 

http://about.hm.com/content/dam/hmgroup/groupsite/documents/masterlanguage/Annual%20

Report/Annual%20Report%202016.pdf (Hämtad:2017-04-09) 



	 71	

 

Harboe, T. (2013). Grundläggande Metod-Den Samhällsvetenskapliga Uppsatsen. Malmö: 

Gleerups Utbildning AB. 

 

Hedén, A. McAndrew, J. (2005). Modefabriken: Kreativt Affärsmannaskap från insidan. 

Portfolio Sweden AB. ss.122-182. 

 

Heide, M. Johansson C. & Simonsson. C. (2012). Kommunikation i organisationer, 2 uppl. 

Malmö: Liber AB. 

 

Holme Magne. I, Solvang Krohn. B.(1997). Forskningsmetodik: om kvalitativa och 

kvantitativa metoder. 2 uppl. Lund: Studentlitteratur ss. 99-101 

 

Howard, A. Robinson Hickman, I.G. (1998). The empowering leader. Leading organizations. 

Perspectives for a new era. ss. 202-213. London: Sage. 

 

Jackson. T, Shaw. D. (2006) The Fashion Handbook. Routledge publishing, New York. 

 

Johansson C. (2003) Visioner och verkligheter: Kommunikationen om företagets strategi. 

Diss. Uppsala: Uppsala Universitet.  

 

Kira, M. Forslin, J. (2006). Att leda byråkratins omvandling – om regenerativt arbete i 

postbyråkratiska organisationer. Ledarskap för fria medarbetare: en antologi. ss.67-88. 

 

Kuei, C. Madu, C.N. Lin, C.(2001) The Relationship Between Supply Chain Quality 

Management Practices and Organizational Performance. International Journal of Quality 

Management and Reliability Management, 18(8). ss 864–872.  

 

Lee, Y. Kincade, D. (2003). US Apparel Manufacturers’ Company Characteristic Differences 

Based on SCM Activities. Journal of Fashion Marketing and Management, 7(1). ss.31-48. 

 

Lockamy, A. McCormack, K. (2004). The Development of a Supply Chain Management 

Process Maturity Model using the Concepts of Business Orocess Orientation. Supply 

Chain Management: An International Journal. 9(4). ss.272-278.  



	 72	

            

Malterud, K.(2009) Kvalitativ metod i medicinsk forskning. Lund: Studentlitteratur. 

 

Marshall, D. McCarthy, L. Heavey, C. & McGrath, P. (2015). Environmental and Social 

Supply Chain Management Sustainability Practices: Construct Development and 

Measurement, Production Planning & Control, 26(8). ss.673-690 

 

McAdam, R. Henderson, J. (2004). Influencing the future of TQM: internal and external 

driving factors. International Journal of Quality and Reliability Management, 21(1). ss.51–

71.  

 

Miller, K. (2011). Organizational communication: Approaches and processes. 6 uppl., 

Boston, MA: Wadsworth Cangage Learning. 

 

Mital, A. Desai, A. Subramanian, A. & Mital, A. (2008). Product Development: a structured 

approac to consumer product development, design, and manufacture. Amsterdam; London: 

Butterworth-Heinemann  

 

Nilsson, I. (2011). Kommunikationsmodellen. 

 http://gillakommunikation.com/2011/09/att-hantera-media-fa-fram-ratt-budskap/  

(Hämtad:2017-04-08) 

 

O´Reilly, C. A. (1980). Individuals and information overload in organizations: Is more 

necessarily better? Academy of Management Journal, 23(4), ss.684-696. 

 

Perry, P. Towers, N. (2013). Conceptual framework development: CSR Implementation in 

Fashion Supply Chains. Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag, 43(1). ss.478–501. 

 

Pirim, H., Al-Turki, U., Yilbas, B.S. (2014). Supply Chain Management and Optimization in 

Manufacturing, 1(1). Springer International Publishing, Cham. 

 

 

 



	 73	

Ramiz, G. (2012). Cultural Differences. ASHRAE Journal. 1. ss. 70-73.  

 

Randall, W. Hawkins, T. Haynie, J. Nowicki, D. Armenakis, A. Geary, S. (2015). 

Performance-Based Logistics and Interfirm Team Processes: An Empirical Investigation. 

Journal of Business Logistics. 36(2). ss. 212-230. 

 

Revilla, E. Knoppen, D. (2015). Building Knowledge Integration in Buyer-Supplier 

Relationships. International Journal of Operations & Production Management, 35(10). 

ss.1408-1436.  

 

Richey, R.G. Hilton, C.B. Harvey, M.G. Beitelspacher, L.S. Tokman, M. & Moeller, M. 

(2011). Aligning operant resources for global performance: An assessment of supply chain 

human resource management. Journal of Management & Organization, 17(3). ss.364-382.   

Rogers, E. M. Agarwala-Rogers, R. (1976). Communication in organizations. New York, 

NY: The Free Press. 

 

Salam, M.A (2011) Supply chain commitment and business process integration: The impact 

of Confucian dynamism. European Journal of Marketing, 45(1).ss.358-382.  

 

Salmi, A. (2006) Lennartsson, Lindholm, 2010; Monczka, Giunipero, 1990; Monczka & 

Giunipero, 1997. Organising International Supplier Relations: An Exploratory Study of 

Western Purchasing in China. Journal of Purchasing & Supply Management, 9(1). ss.197-

208.  

 

Schein, E. H. (1993). On Dialogue, culture and organizational learning. Organizational 

Dynamics. Special Autumn number on Organizational Learning. ss.40-51.  

 

Seuring, S. Müller, M. (2008). From a Literature Review to a Conceptual Framework for 

Sustainable Supply Chain Management. J. Clean. Prod. 16 uppl. ss.1699–1710. 

 

So-mui, F.L. Mead, K. (2000). An analysis of English in the workplace: the communication 

needs of textile and clothing merchandisers. ss.351-368.  

 



	 74	

Sharma, S. Henriques, I. (2005). Stakeholder Influences on Sustainability Practices in the 

Canadian Forest Products. Strategic Management Journal, 26(2). ss.159–180. 

 

Simonsson, C. (2002). Den kommunikativa utmaningen. Diss. Lund: Lunds Universitet, 

Sociologiska institutionen, Avdelningen för medie- och kommunikationsvetenskap. 

 

Sull, D & Turconi, S. (2008) Fast Fashion Lesson. Business Strategy Review, Journal 

Compilation. London Business School. ss.5-11.  

 

Su, J. (2013). Strategic Sourcing in the Textile and Apparel Industry. Industrial Management 

& Data Systems. 113(1), ss.23-38.  

 

Taplin, I.M. (2006) Restructuring and reconfiguration: The EU textile and clothing industry 

adapts to change.  

 

Ulgen, V.S. Forslund, F. (2015). Logistics Performance Management in Textiles Supply 

Chains: Best-practice and Barriers. Emerald Group Publishing Limited.  

 

Vanichachinchai, A. Igel, B. (2009). Total quality management and supply chain 

management: similarities and difference. The TQM Magazine 21(3). ss.249–260.  

 

Von Otter, C. (2006). Om ledarskap för medarbetarskap. Ledarskap för fria medarbetare, ss. 

11-26. Stockholm: Arbetslivsinstitutet. 

 

Weaver, W. Shannon, C.E. (1963). The Mathematical Theory of Communication. Illinois: 

University of Illinois Press.  

 

Westley, F. H. Vredenburg. (1991). Strategic Bridging: The Collaboration between 

Environmentalists and Business in the Marketing of Green Products. The Journal of Applied 

Behavioral Science. 27(1). ss.65–90. 

 

Weick, K. E. (1995). Sensemaking in organizations. Thousand Oaks, CA: Sage.  

 



	 75	

Whittemore, R. Chase, S.K. & Mandle, C.L. (2001). Validity in Qualitative Research. 

Qualitative Health Research. 11(04). ss. 522-537.   

   

Woods, G. (2002). Research Paper for Dummies. Indianapolis, Indiana: Wiley Publishing 

Inc.        

 

Illustrationer 
 

Figur 1. Intervjuer. 

Figur 2. Subkulturer i en organisation. Omarbetad från (Heide, Johansson, Simonsson, 2012). 

Figur 3. Kommunikationsmodellen. Nilsson, I. (2011).  

Figur 4. Omsättning i storleksordning.  

Figur 5. Intern kommunikation.  

Figur 6. Leverantörer.  

Figur 7. Kontakten.  

Figur 8. Sourcing.  

Figur 9. Krav på leverantörerna.  

Figur 10. Prover.  

Figur 11. Prover som fullföljs.  

Figur 12. Frekvensen av kontakt.  

Figur 13. Förtroende.  

Figur 14. Problem som kan uppstå.  

Figur 15. Orsaker till problem.  

Figur 16. Konsekvenser.  

Figur 17. Lösningar.  

Figur 18. När kommunikationen fungerar.  

Figur 19. Utveckling.  

Figur 20. Förbättringsmöjligheter.  

Figur 21. Den Textila Värdekedjan. Omarbetad från (Héden, McAndrew, 2010). 

 

     

    



	 76	

Bilagor  

Bilaga 1 Den textila värdekedjan  

Den textila värdekedjan innehåller de led och processer som krävs för att en idé ska bli en 

slutgiltig produkt och i slutändan hamnar i konsumentens hand. För att enklare studera den 

textila värdekedjan kan den delas in i tre olika delar; Producentledet, Leverantörsledet samt 

Detaljistledet (Hedén, McAndrew, 2010). I leverantörsledet finner man den 

produktutvecklande varumärkesleverantören med funktioner som design, inköp och 

försäljning. I producentledet finner man producenterna, det vill säga de som tillverkar de 

textila produkterna. I det tredje ledet, detaljistledet, finns de aktörer som vänder sig direkt till 

konsumenten.  

 

Följande beskrivs hur den textila värdekedjan kan se ut för ett produktutvecklande 

modeföretag utan egna fabriker. Figur 21 illustrerar också detta i en tidsaxel med 

förtydligande angående ledtider. I figuren följs en produkt avsedd att anlända till 

slutkonsument hösten 2018. 

 

 

Figur 21. Den Textila Värdekedjan. Omarbetad från (Hedén, McAndrew, 2010).   

1. Inspiration 

Inspiration samlas genom bland annat resor, kultur, konst, film och musik. Design- och 

inköpsavdelningen påbörjar produktutvecklingen av produkter inför kommande 

säsong(Hedén, McAndrew, 2010). 

2. Kollektionsplanering 
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De delar som innefattar företagets koncept så som marknadsföring, varuexponering, grafisk 

design och produktpaketering diskuteras, samt en planering av produktgrupper. Kollektioners 

proportion bestäms utifrån prognostiserad försäljning. Analys av kollektioners säljstatistik 

från tidigare säsong och kommande prisbild undersöks. Produktkvalitet och formgivning ska 

tas i hänsyn vid val av prissegment(Hedén, McAndrew, 2010). 

3. Idékollektionsmötet 

Vid idékollektionsmötet presenterar design- och inköpsavdelning kommande kollektion för 

försäljning- och marknadsföringsavdelningen. Modellidéer, färg och materialval presenteras. 

Utöver textila material diskuteras även övrigt insatsmaterial till kollektionen. Mötet är ett av 

de mest betydande ögonblicken under hela processen då tillverkningsmarknader, val av 

producenter, kvalitetsfrågor, kostnads- och prisfrågor samt utleveransperiod för produkterna 

diskuteras. Vid den här tidpunkten delges information om ledtiderna i produktionsprocessen. 

Materialledtider, produktionsledtider samt transportledtider har alla i kombination med valet 

av producent, den tekniska svårighetsgraden på produkten och vart produkten produceras, en 

stor inverkan på utleveransen av varorna(Hedén, McAndrew, 2010). 

4. Formgivning 

Skisser på produkterna tillverkas som senare lämnas över till 

mönsterkonstruktionsavdelningen. De utformar konstruktionsmönster till producenten. Ett allt 

mer detaljerat konstruktionsmönster kan förhindra eventuellt kommande produktionsmisstag. 

Vid detta skede tillverkas även en första prototyp av produkten(Hedén, McAndrew, 2010). 

5. Sourcing 

Parallellt med formgivningen av produkterna görs beslut om vilka material som ska användas 

och vilka producenter som ska tillverka slutprodukterna. Detta bestäms genom att söka efter 

de mest optimala producenter och inköpsmarknader för material(Hedén, McAndrew, 2010). 

Den här aktiviteten anses vara mycket viktig att avvara gott om tid för då beslut här har stor 

påverkan för resterande arbete. Exempel på frågor som måste beslutas är antalet producenter 

företaget ska arbeta med, har de tillräcklig kunskap för att producera produkterna och kräver 

kvantiteten på vissa order att man använder sig av flera producenter parallellt. 

6. Produktplanering 
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Produktinstruktioner och produktkalkyler utarbetas parallellt av inköpare, mönsterkonstruktör 

och designer. Två inköpsronder görs, en för säljprover och en för den kommersiella 

produktionen. I takt med att processen fortskrider blir produktinstruktionerna alltmer 

detaljerade och företaget följer upp kontinuerligt att produktionen motsvarar den förväntade 

kvalitén. Detta görs genom att man begär prover under processen, dock är oftast inte proverna 

i det rätta material som slutprodukten ska ha. Vid det här skedet ger producenten med hjälp av 

givna instruktioner av produkterna en prisoffert till företaget. Det är även vid denna tidpunkt 

som stora problem kan uppstå i kommunikationen mellan modeföretaget och producenten. 

7. Inköpsorder för kommersiell produktion 

Granskning av de prototyper som beställts sker och beslut om hur den kommersiella 

kollektionen ska se ut. Produkter ändras och förbättras en sista gång innan beslut fattas om 

produktion. Med hjälp av framtagna säljprognoser har en bedömning gjorts på kollektionens 

kvantitet. Vid denna tidpunkt har företaget valt ut de producenter de slutligen vill arbeta med 

och tydliga avtalsvillkor är framtagna. 

8. Kommersiell produktion 

Hittills har beräkningar gjorts utifrån prognoser och kommunikation. Korrekta 

ledtidsberäkningar ligger till stor vikt för att producenten ska kunna fullfölja modeföretagets 

lagda order. För att ha kontroll över att allt går som planerat skickas även här en rad prover 

till modeföretaget. Allt för att upptäcka eventuella fel så fort som möjligt. Kontraprov, 

produktionsprov och skeppningsprov är exempel på prov som skickas till 

modeföretaget(Hedén, McAndrew, 2010) 

9. Inleverans av färdiga produkter 

Förutsatt att alla prov stämmer överens med de instruktioner fabriken fått tillgång till, 

anländer produkterna till modeföretagets lager. Genom en rad olika försäljningskanaler når 

produkterna tillslut fram till mållinjen och konsumenten. 
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Bilaga 2 - Intervjufrågor 

Bakgrundsinformation 

 

• Hur kommunicerar ni internt inom företaget? 

o i vilken form? Nära fysiskt arbete och daglig kommunikation, tight team... 

 

• I vilka länder finns era leverantörer? 

 

• Vad använder ni er utav för metod när ni har kontakt med era fabriker? Indirekt eller 

direkt? 

o Om indirekt, hur? ex. produktionskontor, agenter?  

o Om direkt, hur?  

 

• Hur ofta sourcar ni nya leverantörer? 

 

• Vad tänker ni på när ni letar nya leverantörer? 

 

• Hur många prover i genomsnitt beställer ni innan produktion av produkt startar? 

• Hur många av de prototyper ni beställer fullföljs och blir en färdig produkt?  

 

Kommunikation med producenter 

 

• Hur ofta har du kontakt med leverantörerna?  

o Hur sker kontakten? 

o Är det envägskommunikation? du/ni informerar leverantören eller får ni 

feedback på ert arbete?  

• Hur bygger du upp ett förtroende och en relation mellan dig och producenten?  

 

• Vilka problem kan uppstå vid kontakt med leverantörerna?  

o Hur ofta sker missförstånd och du eller leverantören måste förklara på nytt? 

 

• Vad anser du vara den största orsaken till att missförstånd uppstår? 
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• Vad blir konsekvenserna? 

 

• Om problem uppstår vid kontakt, hur löser ni det? 

 

• Kan du ge något/några exempel på när kommunikationen fungerat mycket väl mellan 

ert kontor och producenten? 

 

Utveckling 

 

• Hur ser utvecklingen inom kommunikationen ut i ert företag, ur ett tekniskt 

perspektiv? 

 

• Har du några egna idéer om hur kommunikationen mellan er och era producenter kan 

bli bättre? 
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Bilaga 3 – Intervjuer 

Intervju Företag A 

Datum: 2017-04-06 

Ort: Stockholm 

Respondent/Respondenter: 1 Inköpare, 1 Inköpsassistent 

 

Bakgrundsinformation  

• Hur kommunicerar ni internt inom företaget? 

o i vilken form? Nära fysiskt arbete och daglig kommunikation, tight team... 

- Mest via mejl. Videokonferenser(externt med leverantörerna) och även nu senaste tiden 

skype(internt). 

- Kommunikationen inom företaget sker öga mot öga, mycket möten. 

- Man behöver mycket tid vid sin dator för att kommunicera med leverantörer. 

 

• I vilka länder finns era leverantörer? 

- Väldigt olika beroende på vad man jobbar med men mycket i Bangladesh, Kina och Indien. 

Även Turkiet förekommer. Leverantörerna beror på vilket marknad man jobbar med. Turkiet 

främst vid klädinköp, basplagg för dam. 

- Gällande strumpor har de haft inköp från Italien, Turkiet. 

- Kontor i Bangladesh (Dhaka) och Kina(Shanghai) och i Indien (New Dehli).  

- Tre produktionskontor. 
 

• Vad använder ni er utav för metod när ni har kontakt med era fabriker? 

Indirekt eller direkt? 

o Om indirekt, hur? ex. produktionskontor, agenter? 

o Om direkt, hur? 

- Indirekt finns det tre produktionskontor. Har även agenter, men vill helst inte jobba så mycket 

med agenter vill jobba mer direkt med fabrikerna i så fall. Har haft sedan tidigare riktlinjer 

att bara arbeta genom produktionskontoren men nu har de fått till sig att de gärna ser att de 

jobbar direkt med leverantörer också.  

- Vill jobba direkt med kontoren, men det beror lite på område. Men det skulle bli billigare. 

Blir billigare för att agenter tar en extra kostnad, samt att produktionskontor kostar och 

sköter mellanhanden. 
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- Med strumpor jobbar de bara direkt med leverantörer. 

- Nackdel med att jobba direkt är att de blir många att ha kontakt med då, till skillnad mot 

produktionskontorerna för där är det ju dem som har kontakten med alla leverantörer. 

- Intervjuad person har jobbat direkt med leverantör gällande strumpor.  
 

• Hur ofta sourcar ni nya leverantörer? 

- I dagsläget har de många leverantörer och nu senare tid vill de minska leverantörer. För att 

de är så pass många. Och det är många som bara gör småsaker, och man kanske kan få ihop 

dem till att göra mer och bredda arbetsområden. 

- Om man vill ha något nytt så berättar man för produktionskontoren vad man vill ha och så 

hjälper dem till att hitta dem bästa leverantörerna. Produktionskontoren har kunskap inom 

detta. 

- Lång process med nya leverantörer och vill då helst inte byta leverantörer. Mycket 

pappersarbete för nya leverantören och för företag A själva, och de måste gå efter företag A’s 

krav. 

- Vid sourcing går det genom personer i företaget som kan ämnet såsom produktionschef och 

hållbarhetschef. För att veta med säkerhet att de uppfyller företag A’s krav. 

- Vid produkter för barn är det extra viktigt att kraven för leverantören uppfylls vid sourcing. 

- Företag A har en supply-portal där alla specifikationer finns. De måste läsas igenom av 

leverantören och godkännas. 
 

• Vad tänker ni på när ni letar nya leverantörer? 

- Att leverantören uppfyller de krav som finns på supply-portalen. Listor med krav och 

specifikationer. 

 

• Hur många prover i genomsnitt beställer ni innan produktion av produkt 

startar? 

- Style-prov, size-set, kontraprov, produktionsprov, och två fotoprover. Så vanligen 5 prover 

totalt.  

- Ibland beställs upp till 3 style-prover om det är mycket grejer man inte är nöjda med. 

- Kontraprov ska helst inte ändras någonting. Det ska vara som produktionsprovet och hur 

produkten kommer se ut i butiken. 

- Oftast beställs bara ett style prov, och därefter size-set. 
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• Hur många av de prototyper ni beställer fullföljs och blir en färdig produkt? 

- De allra flesta. Inte så vanligt att vi beställer prototyper som inte tillslut blir en slutlig 

produkt. Vissa områden vill gärna skicka mer, men tiden finns oftast inte. Det mest optimala 

skulle ju vara att få prover från flera leverantörer för att se vilka som är bäst. Men de vet 

oftast vilka leverantörer som är duktiga på vad. 

- Merchandisers på produktionskontoren är väldigt duktiga på att veta vilka producenter som 

ska kontaktas. 

- Inför varje säsong kan en viss produkt skickas efter i flera olika varianter, för att 

produktutveckla området, en modell av dessa följs då vanligen upp.  

- Man produktutvecklar produkter som sålde bra, men som man själv inte var nöjd med.  
 

Kommunikation med producenter 

 

• Hur ofta har du kontakt med leverantörerna? 

o Hur sker kontakten? 

o Är det envägskommunikation? du/ni informerar leverantören eller får ni 

feedback på ert arbete? 

- Kontakt med leverantörer sker dagligen. Ofta på förmiddag, då har man direkt kontakt när 

man mejlar. 

- Kontakt sker via mejl, videokonferens. 

- Videokonferens sker inte ofta, har testats några gånger. Blev positivt överraskad och behövs 

användas mer. 

- Får feedback från leverantör. 

- Vid större problem har videokonferens förekommit, främst för att man då har staplat upp vad 

man vill ta upp och kunna prata direkt med varandra och kunna förstå varandra bättre. Man 

kan även visa. 

- Videokonferens sker främst med produktionskontoren. 
 

• Hur bygger du upp ett förtroende och en relation mellan dig och producenten? 

- Många av leverantörerna har funnits väldigt länge. Och det är så man bygger en bra 

relation, man ger och tar från varandra. Det gäller att även vara ute hos leverantörerna och 

träffar dem. 

- Helst ska man vara ute några gånger per säsong och träffa leverantörer. Kanske inte till alla, 

men att man åker till något kontor. 



	 84	

- Två gånger per år. Till exempel en gång i Bangladesh och så en gång i Kina. 

- Även vice-versa, att de kommer till huvudkontoret i Stockholm. Det visar hur de jobbar och 

ökar kommunikationen. Att dem förstår med tanke på att de är i två olika länder och arbetar 

på olika sätt, vilket visar att kommunikationen är viktig. 

- Ibland kommer även de större leverantörerna till Stockholm för att besöka de olika 

områdena. 

- Dock är det oftast lättare för företag A att åka och besöka sina leverantörer än att de ska 

komma och få med sig alla prover. Det underlättar även för företag A att få komma in i 

leverantörens showroom och få kolla och välja och vraka bland proverna. Om leverantörerna 

kommer till Stockholm blir det ett mindre sortiment. 

- Man vet inom vilka säsonger som man behöver åka till respektive land. 

- Vid inköp till höst besöker man leverantören på våren för att hinna i tid. 
 

• Vilka problem kan uppstå vid kontakt med leverantörerna? 

o Hur ofta sker missförstånd och du eller leverantören måste förklara på 

nytt? 

- Väldigt viktigt med tydlighet från början. 

- En RFQ specificerar vilket produkt det är man vill ha, med kvalitéer, kvantitet och allting 

sådant. 

- Även viktigt att visa prov, det vill säga köper ett prov, sedan klipper en bit och skickar till 

leverantören. Det gör att de får se vad exakt man vill ha. 

- Ju mer tydliga företag A är, desto bättre prover får de tillbaka. 

- Även bilder, former, detaljer underlättar. 

- Tydlighet är A och O. Man tjänar väldigt mycket tid på det, även fast man ibland kan känna 

att det är tidsbrist. 

- Ju tydligare man är desto mindre frågor får man tillbaka. 

- Problem som kan uppstå: leverantörer förstår inte vad man är ute efter. Man får många 

frågor. 

- Leverantören läser inte produktinstruktionen ordentligt. 

- Leverantören kan skicka prover, utan att fråga om oklarheter. 

- Noggrannhet kan skifta mellan land till land. 

- Leverantörer i Bangladesh behöver mer riktlinjer och mer specificerade 

produktionsinstruktioner. 
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- Tydlighet från början och skriva ner allt de kan om det de vill ha. Och skicka prover och 

bilder.   

- Direktkontakt minskar även problem. 

- Händer att produkter når butik senare än tänkt. 

- Bangladesh bidrar främst till problem av de produktionsländer företag A arbetar med. 

Kontraprov brister från första prov, men godkänns. Men vid ankomst av produktionsprovet, 

skiljer det sig ännu mer. 

- Väldigt mycket problematik om hur proverna ändras utifrån vad de ville ha från första början 

då leverantörer ej arbetat på rätt sätt. 

- Med ny produktionschef ser de att problematiken med detta kommer att minskas. Och 

problemen måste lösas på bästa sätt. 
 

• Vad anser du vara den största orsaken till att missförstånd uppstår? 

o Kan du nämna någon mer orsak till att missförstånd uppstår? 

- Att man inte är tillräckligt tydlig. 
 

• Vad blir konsekvenserna? 

o Hur ofta blir ordern försenad och produkterna når butik senare än 

planerat? 

o Har det hänt att detta påverkar försäljningen? 

- Konsekvens kan vara att det blir ett annat uttryck, men då är det upp till företag A att 

bestämma om ordern ska annulleras, då blir antingen produkten ersatt eller utelämnad. Men 

då får man ta konsekvensen av att ordern blir försenad, men man får oftast rabatt om det 

inträffar. 

- Förtroendet för leverantören minskar, och man får gå igenom varför dessa problem uppstår 

gång efter gång. 

- Problemet kan ske hos många leverantörer, och företag A är små för de leverantörerna och 

har små kvantiteter och då blir man prioriterad senare. Och även det har en betydelse. 

- Måste komma bra grunder från företaget att gå på.   

- Försäljning kan påverkas. 

- Trovärdigheten mot kunden. 

- Vid stora fel på produkt låter man det inte gå ut i butik. Antingen annulleras ordern, eller 

låter man produkten blir försenad för att ha tid till att åtgärda. 
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- Vid färgfel låter man ordern gå ut i butik i vilket fall för oftast handlar det bara om nyanser. 

Företag A vet hur produkten skulle se ut från början, men vid en liten nyansskillnad spelar 

det ingen roll för kunden. Kunden köper produkten i vilket fall. 
 

• Om problem uppstår vid kontakt, hur löser ni det? 

• ex.Byter producent? 

- Tydlighet, skickar tillbaka prover tillsammans med en provbit. 

- Man försöker förklara. 
 

• Kan du ge något/några exempel på när kommunikationen fungerat mycket väl 

mellan ert kontor och producenten? 

- Många gånger fungerar allt väldigt bra. Man har en bra relation med merchen. Men de är 

väldigt olika.  

- Fina första prover så att det inte krävs så mycket ändringar till färdiga produkten är 

godkänd.  

- Produkter går många gånger igenom utan någon problematik. 

- Produkter med många detaljer, produkter man kan tänka innan kan få problem, men som har 

gått igenom produktion utan några problem. Men då förstår leverantören vad man är ute 

efter. 

- Man utvärderar inte leverantör/produktionsprocessen. 

- Man går tillbaka till produkter med vissa prints, och då har man en grund i och med att de 

redan gjort produkten innan, såsom med basplagg. Men att man väljer att uppdatera med nya 

färger och prints. Det gör att produktionen går väldigt smidigt. 
 

Utveckling 
 

• Hur ser utvecklingen inom kommunikationen ut i ert företag, ur ett tekniskt 

perspektiv? 

- Mer videosamtal, skype-samtal. Använda sig mer av videosamtal och skype då det är ett 

väldigt bra hjälpmedel samt att åka ut och besöka leverantörer och produktionskontor. Och 

att leverantörer och produktionskontor ska besöka företags A kontor i Stockholm. 

 

• Kan du ge något/några exempel på när kommunikationen fungerat mycket väl 
mellan ert kontor och producenten? 
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- Nej inte i dagsläget.  
 

• 3D-scanning har som ni kanske vet etablerats på marknaden. Är det något ni 

skulle kunna tänka er att utveckla i ert arbete? för att få ner antalet prototyp 

beställningar som försakas snabbt in i produktutvecklingsprocessen. 

- Kan absolut tänka användas. Det är ju drömmen framåt när systemen klarar av det. Det 

kommer bli mer så i framtiden. 

- Man har provat att arbeta med 3D-skissning. 

- Man har beställt samma dockor till produktionskontoren för att de ska kunna prova av exakt 

såsom de gör på huvudkontorer. 

- Mönsterkonstruktörerna har även kontakt med kontoren för att se hur de mäter, så att det 

görs på samma sätt som på huvudkontoret i Stockholm. 
 

• Har ni ett intranät? 

- Ja.  

• Har personalen på produktionskontoret tillgång till intranätet? 

- Ja, de har tillgång till intranätet och all information som står där. 

- Informationen som står där är för ALLA inom företag A, även varuhus. 

- Man kan komma åt alla dokument, vilka krav som ställs på leverantörer, allt internt, 

information till varuhusen som kan gälla förseningar. Intranätet är den enda kanalen ut till 

varuhusen. 

- Intranätet finns på både svenska och engelska. 
 

• Kan du ge exempel på information som kommuniceras på intranätet? 

- Information om förseningar av produkter till varuhusen. Det är den enda kanalen ut till 

varuhusen. 

- Nyhetsflöde. Där går man in och kollar några gånger per dag för att kolla om något kommit 

upp. 

- Information kan bland annat komma ifrån ledning. 

- Om det är stora saker så får man oftast mejl om det. 

- Intranätet är en bra kanal för att kunna prata med alla. 

- Dock är varuhusen dåliga på att läsa veckobreven som går ut en gång i veckan. Där behöver 

det bli tydligare för varuhuscheferna. 

- Leveransscheman finns på intranätet. 
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• Produktionen sitter ofta på bra kunskap gällande framställningen av material 

och/eller produkter. Utnyttjar ni den kompetensen? 

- Ja, lyssnar mycket på producenten. De är väldigt duktiga inom sina områden. 

- Riktiga mönster görs på huvudkontoret, men då är det viktig att poängtera att de måste följa 

företag A’s mönster. Annars använder företag A sig av producentens mönster. 
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Intervju Företag B 

Datum: 2017-04-10 

Ort: Stockholm 

Respondent/Respondenter: 1 Supply Chain Manager(för skor, väskor och bälten i Europa, 

ansvar för produktion i Europa), 1 Business Process Manager (Supplier Lifecycle 

Management and Supplier Relationship Managament) 

 

Bakgrundsinformation 

 

• Hur kommunicerar ni internt inom företaget? 

- Företag B har produktionskontor och det är dem som har kontakt med leverantörer. 

- Syftet med produktionskontor är att vara länken mellan företag B’s inköpsavdelningar och 

leverantörerna. 

- Syftet kan vara olika tidszoner, kulturella skillnader, språk, samt för att ha en närvaro hos 

leverantörerna. 

- Underlättar då leverantörerna enklare kan höra av sig vid problem och för att man lättare 

kan besöka. 

- Produktionskontoren arbetar som en förlängd arm mellan inköp och leverantör. 

- Produktionskontoren har bara anställda i från företag B och har en mix av olika 

nationaliteter. 

- Ca 20 stycken produktionskontor främst belägna i Asien men även Europa. 

- Produktionskontoren är belägna där man har mycket produktion, lokalproduktion. 

- Internt sker kommunikationen via mejl, möten och interna system där man pratar med 

varandra. 

- Beroende på vad som behöver kommuniceras används olika kommunikationsmedel. 

- Man har daglig kontakt inom företaget. 

- Vid behov kan leverantörer ha kontakt med inköpskontoret. 

- Vissa leverantörer i Sverige har direktkontakt med inköpskontoret. 

- Produktionen i Sverige innefattar bland annat produktion av bälten och små ”leather goods”. 
 

• I vilka länder finns era leverantörer? 

- Företag B har suppliers, de som de placerar ordrar med och har en relation till, men sedan 

finns även underleverantörer till dessa suppliers. 

- Leverantörer finns i ca 40 länder. 



	 90	

- Produktion finns i ca 34 länder. 
 

• Vad använder ni er utav för metod när ni har kontakt med era fabriker? 

Indirekt eller direkt? 

o Om indirekt, hur? ex. produktionskontor, agenter? 

o Om direkt, hur? 

- Produktionskontoren har kontakt med leverantörerna samt besöker fabrikerna. 

- Kommunikationen varierar beroende på vilket syfte man kommunicerar. 
 

• Hur ofta sourcar ni nya leverantörer? 

- Helt efter behov. 

- Målet är inte att ha jättemånga leverantörer, utan det sker via behov när en ny produktgrupp 

behövs eller annan typ av kapacitet. 

- Om en leverantör väljer att avsluta relationen eller om företag B själva väljer att avsluta 

relationen med leverantören. Då fasar vi ut leverantören på ett professionellt sätt i vår 

”Phase out process” som ingår i våran Supplier Lifecycle Management Process 

- Existerande leverantörer öppnar nya units men de sourcar även helt nya leverantörer och 

units vid behov. 

- Företag B har ett team inom varje Supply Chain som arbetar med att leta efter nya 

leverantörer och som arbetar med Supplier Relationship Management av de leverantörer som 

redan finns. 

- Pipeline tänk, man har alltid kapacitet om något händer med en leverantör. Vi jobbar med 

Supplier Lifecycle Management Process 

- Många leverantörer kontaktar även företag B, då de vill vara leverantörer till företag B. 
 

• Vad tänker ni på när ni letar nya leverantörer? 

- Höga krav gällande kommunikation, daglig kontakt, sociala krav, arbetsförhållanden, hur 

leverantörer ska vara mot sina anställda etc. 

- Tuffa kemikaliekrav i jämförelse mot branschstandarden generellt. 

- Då de jobbar strategiskt och långsiktigt med leverantörerna så vill/kan de inte ha för många 

leverantörer då de håller sig till en plan.  

- Företag B vill vara en med partner till sina leverantörer, bygga ett partnerskap på 

långsiktighet. 

- Vill att leverantören ska ha samma synsätt som företag B. 
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- SIP =Sustainable Impact Program. Minimal requirements innan leverantören ens får börja 

jobba med företag B. 

- Man kollar noggrant på leverantörerna för att se om de uppnår företag B’s krav. 

 

• Hur många prover i genomsnitt beställer ni innan produktion av produkt 

startar? 

- Beror helt på produkten. 

- Vart man är i skedet. Modet kan ändras vilket gör att antalet prototyper varierat jättemycket. 

- Basplagg kräver inte lika många prover medan trend, ett mer moderiktigt koncept, kräver fler 

prover. 

- Produktionskontoret väljer ju vilken leverantör som ska användas. Så de får betydligt fler 

prover. Expertisen finns hos produktionskontoret. Produktionskontoret tittar på alla prover 

och skickar de prover de tycker Stockholmskontoret behöver se, inte mer än så. 

- Produktionskontoret avgör vem som producerar produkten. 

- Svårt att säga ett exakt antal av hur många prover som beställs. 

- ”mode och kvalitet till bästa pris på ett hållbart sätt”. 

- Försöker skicka så lite prover som möjligt. Ibland kan kontraprov komma direkt(om det är en 

återkommande produkt tex). 

- För ny produkt skickas det utvecklingsprover. Kan komma från flera leverantörer då 

produktionskontoret är osäkra på vilken leverantör som lämpar sig bäst för varan. Inte 10 

provrundor fram och tillbaka. Strävan är att ha så få prover som möjligt men situationen 

kräver oftast ett visst antal provrundor.  

- Ju färre prover desto bättre. 
 

• Hur många av de prototyper ni beställer fullföljs och blir en färdig produkt? 

- Kan vara prototyper som läggs på hyllan och återupptas senare. Fokus på kreativiteten. Så 

vet inte riktigt antalet som försakas. 
 

 

Kommunikation med producenter 

 

• Hur ofta har du kontakt med leverantörerna? 

o Hur sker kontakten? 
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o Är det envägskommunikation? du/ni informerar leverantören eller får ni 

feedback på ert arbete? 

- Supply Chain Manager och andra i företaget har en strategisk kontakt med leverantörerna. 

- ”Såhär mycket vill vi placera med er den här säsongen” 

- ”Det här funkar bra” 

- ”Det här vill vi förbättra” 

- Ingen daglig kontakt, en kontakt som sker en gång i kvartalet eller en gång i månaden. Det 

beror på hur situationen ser ut. Kontakten är baserat på behov. 

- Teamen i produktion har daglig kontakt. Antingen att de åker ut till leverantörerna eller att 

leverantörerna kommer till dem. De ringer ofta, och mejlar extremt mycket. 

- Finns få leverantörer som man inte har daglig kontakt med. 

- Man vill ha daglig kontakt. 

- Man jobbar strategiskt med leverantörer, ser det som ett partnerskap - Supplier Relationship 

Management. 

- Höga krav på leverantörer gällande kommunikationsbiten, kräver daglig kontakt, höga 

sociala krav. 

- Tar feedback från leverantörer. 

- Vill vara en fair-partner. 

- Kontakt via telefon, mejl, videosamtal. 

- Leverantörer jobbar även och integrerar via företag B’s supplier portal. 
 

 

• Hur bygger du upp ett förtroende och en relation mellan dig och producenten? 

- Jobbar med Supplier Relationship Management 

- En metod som de jobbar väldigt mycket med för att bygga upp en god relation. 

- Vill vara en platinumköpare för deras platinumleverantörer 

- De besöker leverantörer/fabriker efter behov.  

- Supply Chain Manager besöker leverantörer då han är i de land där de är benägna. Antingen 

åker han till dem eller så kommer de till kontoret. 

- Teamen på plats har kontakt med leverantören och vid problem så löser dem det direkt i 

möjligaste mån. 

- Leverantören besöker även Stockholm, men inte i samma frekvens. Däremot är det vanligare 

att inköparna åker till leverantörerna. 
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- Det är lättare för inköparna att bege sig till leverantören då de har alla maskiner där.  Även 

lättare att förklara vad man vill göra. 

- Finns leverantörer som kommer till Stockholm för att presentera kollektioner.   
 

• Vilka problem kan uppstå vid kontakt med leverantörerna? 

o Hur ofta sker missförstånd och du eller leverantören måste förklara på 

nytt? 

- ”Pratar inte problem utan utmaningar” 

- Problem handlar om att utveckla en produkt, så det beror på var i varustadiet man är. 

- Problem löses när de uppstår. 

- Daglig kontakt med leverantörer i olika nivåer 

- Kvalitetsinspektioner då det finns produkter som behöver mer uppmärksamhet. 

- Även strategiska möten med leverantörer om det är sådana utmaningar man har för till 

exempel om ledtider eller om kvalitéerna har gått ner. 

- Problem tas om hand om direkt. 

- Utmaningar kommer alltid att vara en del av arbetet. 

- Problem kan uppstå då leverantören inte uppfattar produkten likadant som designern. 

- Förklaring inte tillräckligt klar för att leverantören ska förstå. 

- Mejl som inte läses noggrant kan ge upphov till problem. 

- Desto mer direktkontakt desto enklare är det att förstå vad den andra parten vill. 

- Finns för- och nackdelar till att ha produktionskontor. Majoriteten är fördelar men finns även 

utmaningar med det. 

- Detaljerade produktinstruktioner kan vara svåra att förmedla om man inte är på plats och 

inte kan instruera någon att göra det. 
 

• Vad anser du vara den största orsaken till att missförstånd uppstår? 

- Distans ger upphov till missförstånd. 

- Kommunikation i all dess form, även internt via mejlkontakt genom att man tolkar allt på 

olika sätt. 

- Språkbarriärer. 

- Om en leverantör ska producera en ny produkt som den inte gjort innan, då måste man vara 

lite mer på gentemot om det är en basprodukt som leverantören producerat flera gånger 

innan. 
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- Produktionskontoren har ju den främsta kontakten med leverantören och det är till dem som 

leverantörerna vänder sig. Men om något är oklart för dem kan de även vända sig till 

kontoret i Stockholm. 

- Man har produktionskontor för att få en tätare kommunikation och för att undvika problem. 

- Produktionskontor granskar både produktinstruktionerna från kontoret i Stockholm, och 

skickar över dem till leverantörerna om de anses vara förståeliga. 

- Missförstånd 

- Fel material, men man inser att tiden inte finns till för att ersätta produkten med rätta 

materialet. Man försöker då kommunicera in produkten till inköp. Och om inköp säger nej, 

får de då acceptera tidsfördröjningen. 
 

• Vad blir konsekvenserna? 

- Att produkten inte kommer i rätt material 

- Tidsfördröjningar 

 

• Om problem uppstår vid kontakt, hur löser ni det? 

- Videokonferenser. 

- Kommunikation. 

- Extremfall byter man producent. 

- Ofta så är det något annat underliggande som är orsaken till problem med kommunikationen. 

Sällan att man förklarar någonting väl och den andra förstå. De har en annan agenda som 

inte matchar företag B’s. 

- Leverantören vill kanske jobba mer säsongsbaserat medan företag B vill jobba mer på längre 

sikt. Vid vissa fall så kanske det är en lösning att byta producent. Vid behov fasar de ut 

leverantörer på ett professionellt sätt. 

- Företag B kan ha ändrat produktfokus som gör att producenten inte är lämplig längre. 

- Kommunikationen måste fungera för att de ska ha en relation, men det är inte avgörande om 

vi använder oss av producenten eller ej. Kommunikationen måste vara på en acceptabel nivå 

för att de skall kunna ha en arbetsrelation. Sedan kan den vara bättre eller sämre inom vissa 

ramar. 
 

• Kan du ge något/några exempel på när kommunikationen fungerat mycket väl 

mellan ert kontor och producenten? 

- Vi jobbar i team, vi jobbar gemensamt för att hitta lösningar. 
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- Det fungerar bra när alla är med(inkl leverantören) i båten och driver utvecklingen framåt. 

Det ser dem som en lyckad relation och någonting positivt. När de har samma agenda 

tillsammans.   

- Bra med transparens.         
 

Utveckling 
 

• Hur ser utvecklingen inom kommunikationen ut i ert företag, ur ett tekniskt 

perspektiv? 

 

- Försöker hänga med i den tekniska utvecklingen.   

- Tele precence, webex, mail, verktyg som vi integrerar med. 

- Skriftlig kommunikation är väldigt viktigt. 

- Internt PLM (product lifecycle management) system. 
 

• Har du några egna ideér om hur kommunikationen mellan er och era 

producenter kan bli bättre? 

- Virtual reality är ett pågående projekt. Hur man kan designa och samarbeta tillsammans med 

produktionskontor eller leverantören i ett 3D-modellerat rum. Kommunikation är ju att någon 

annan på något sätt förstår vad man vill uppnå. Kan man göra det tillsammans och skapa det 

man vill uppnå tillsammans, då är man där. Mer tillgängligt än vad det är idag. Superbra för 

produktutveckling och minskning av prototyphantering. 
 

• 3D-scanning har som ni kanske vet etablerats på marknaden. Är det något ni 

skulle kunna tänka er att utveckla i ert arbete? för att få ner antalet prototyp 

beställningar som försakas snabbt in i produktutvecklingsprocessen. 

- Absolut kikar på det. Gör det en del men kommer göra det ännu mer i framtiden. Vissa 

produkter är enkelt att modellera. Svårt vid vissa produkter då man vill se fallet på materialet 

osv. 
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Intervju Företag C 

Datum: 2017-04-18 

Ort: Stockholm 

Plats: Sturekatten café 

Respondent/Respondenter:1 Designchef, 1 Inköpare.  
 

Bakgrundsinformation 

 

• Hur kommunicerar ni internt inom företaget? 

o i vilken form? Nära fysiskt arbete och daglig kommunikation. 

- 10 stycken som jobbar i företaget. 6 som är alltid är på kontoret och resten är konsulter. 

- Avdelningar såsom, design, inköp, logistik, data, ekonomi. 

- Liten organisation. 

- Runt 70 mindre butiker i Tyskland, Shop-in-Shop. 

- Har ett kontor i Tyskland, de sköter allt administrativt för Tyskland. 

- Dagligen muntlig kontakt internt inom företaget, de är ett litet team och sitter nära varandra. 

- Allmänna meddelanden kan gå ut via mejl, annars oftast muntligt kontakt internt. 
 

 

• I vilka länder finns era leverantörer? 

- Kina, Indien, Frankrike, Italien, Spanien, Turkiet, Tyskland, Holland, England. 

- Sömnad i Estland för de europeiska tygerna, vilket är köpt kapacitet. 

- Inköp från Kina fungerar på annat sätt. 

- I Kina köps antingen tyg själv eller så används full pris modellen.  

- Eller om man har hittat tyger på marknader själv, kan antingen leverantören köpa in de 

tygerna och sy, eller så köper man tyget själv och skickar till den leverantör som kommer sy 

produkten. 

- I andra fall har tyg köpts in från Sydkorea och sömnad skett i Kina. 

- Oftast köper företag C tyger själva. 
 

• Vad använder ni er utav för metod när ni har kontakt med era fabriker? 

Indirekt eller direkt? 

o Om indirekt, hur? ex. produktionskontor, agenter? 

o Om direkt, hur? 
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- Kontakt med leverantörer sker direkt och via mejl. 

- Även resor till leverantören sker flera gånger per år. 

- Besök hos leverantören brukar vara 1-2 dagar. 

- Man kontrollerar även fabrikerna så att det ser schysst, fräscht ut. 
 

• Hur ofta sourcar ni nya leverantörer? 

- På mässor. 

- Paris 2 gånger om året. 

- Hong Kong 1-2 gånger om året. 
 

• Vad tänker ni på när ni letar nya leverantörer? 

- Man letar efter nyheter, och det ser man främst på mässorna. 

- Man letar efter sådant man tror säljer. 

- Man letar inte endast tygleverantörer, utan om man hittar ett passande tyg kan det vara så att 

de också producerar. 

- Att relationen är hållbar. Leverantören kan prata engelska annars fungerar det inte. Språket 

mycket viktigt. 

- Att det är en bra matchning mellan företag C och leverantören. 

- Att de håller företag C’s standard. 

- Man vill inte ha en leverantör som inte står för samma saker. 

 

• Hur många prover i genomsnitt beställer ni innan produktion av produkt 

startar? 

- First sample, setting sample, PP-sample, shipping sample. 

- Vid PP-sample ska allting egentligen vara rätt. 

- Vid andra, tredje prover kan nedgradering ske, främst vid finare kvalitéer. 

- Ibland sys egna prototyper upp i Sverige och skickas till fabriken. Prov från fabriken skickas 

till kontoret ändå efter det för godkännande.   

- Genom att skicka egensydda prover styr man hur storlekarna ska vara, hur mycket sömsmån 

osv. 

- Gällande tyger beställs två prov-metrar. 

- Om tyget ser ok ut godkänns det för produktion. 

- Provet ska godkännas av företag C innan produktion sätts igång. 
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Kommunikation med producenter 

 

• Hur ofta har du kontakt med leverantörerna? 

o Hur sker kontakten? 

o Är det envägskommunikation? du/ni informerar leverantören eller får ni 

feedback på ert arbete? 

- Daglig kontakt. 

- De stora leverantörerna har man kontakt med flera gånger om dagen. 

- Jobbar inte med skype. 

- Man sköter kontakten via skisser, bilder och text som skickas via mejl. 

- Man är väldigt beroende av duktiga kommunikatörer. 

 
 

• Hur bygger du upp ett förtroende och en relation mellan dig och producenten? 

- Genom besök. 

- Man är väldigt beroende av att ha en god relation i och med att företag C ligger på gränsen 

till att vara för små för vissa leverantörer. 
 

• Vilka problem kan uppstå vid kontakt med leverantörerna? 

o Hur ofta sker missförstånd och du eller leverantören måste förklara på nytt? 

- Vad kan inte uppstå? 

- Missförstånd sker väldigt ofta, främst av språkbarriärer. 

- De producerar lite slarvigt och fort. 

- Små grejer som blir fel men som påverkar väldigt mycket. 

- Företag C har mycket plisserade plagg, och ibland kan plisseringen bli lite för varm och få en 

för hård ”hand feel”. 

- Även plagg som har producerats korrekt innan kan komma fram helt fel. 

- Oftast bättre resultat från de som producerar i Estland. 
 

• Vad anser du vara den största orsaken till att missförstånd uppstår? 

- Att mejl inte läses korrekt. 

- Språk. 

- Pressade priser. 

- Kommunikationen. 
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- Leverantören vill lova/klara av att producera på, till exempel, 4 veckor. Men i slutändan tar 

det kanske 8 veckor. 
 

• Vad blir konsekvenserna? 

- Prisförhandlingar. Kan bli så att producenten får betala flygfrakt eller att man själv måste ta 

den kostnaden då det blivit så försenat. 

- Man kan få rabatt på nästa order. 

- Man känner sig alltid lurad. 

- Om delar av kollektionen blir försenad påverkar det också försäljningen. 

- Kommer ytterplagg för sent så har de en större påverkan eftersom det är extremt beroende av 

väder och säsong.  

- Kan bli dyrt. 
 

• Om problem uppstår vid kontakt, hur löser ni det? 

- Sätter ultimatum.  

- I värsta fall säger man upp kontakten med leverantören. Sker dock inte ofta. 

- De man haft en långvarig relation med, försöker man lösa problemen direkt. Man har blivit 

som vänner. 
 

• Kan du ge något/några exempel på när kommunikationen fungerat mycket väl 

mellan ert kontor och producenten? 

- Grundläggande fungerar kommunikationen bra. 

- Det fungerar mycket väl då företag C har väldigt bra kommunikatörer. 

- Man lär sig också vad man ska säga, hantera situationer, tydlighet, skissa, prata bra engelska 

osv. 

 

Utveckling 

 

• Hur ser utvecklingen inom kommunikationen ut i ert företag, ur ett tekniskt 

perspektiv? 

- Man ser inte videokonferenser/skype-samtal som ett alternativ då man vill ha allt skrivet på 

papper. Så att man kan gå tillbaka och se vad som sagts och har bevis ifall det behövs. 

- Lätt att tappa bort information om kommunikationen sker muntligt. 

- Vid små finjusteringar kan videokonferenser vara ett alternativ. 
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• Har du några egna idéer om hur kommunikationen mellan er och era 

producenter kan bli bättre? 

- Att arbeta utifrån ett ark, där man fyller i allt från början.  

- Att man arbetar utifrån hur plagget ska se ut exakt. Idag skickar de ut en idé till leverantören 

och sen får man se hur plagget slutar.  

- Ha leverantörer som är kunniga inom ämnet. 
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Intervju Företag D 

Datum: 2017-04-21 

Ort: Stockholm 

Respondent/Respondenter:1 Inköpare, 1 Mönsterkonstruktör 
 

Bakgrundsinformation  

 

• Hur kommunicerar ni internt inom företaget? 

- Mail, väldigt mycket möten, veckomöten.  

- Drive dokument så att alla kan komma åt allt.  

- Gemensamma mappar i datorn, man kan se allas kalendrar.  
 

• I vilka länder finns era leverantörer? 

- Asien - stickat, siden.  

- Kina, Hong Kong, Litauen, Portugal, Italien, Rumänien, Indien.  

- Tygleverantörer också lite spridda i världen. 
 

• Vad använder ni er utav för metod när ni har kontakt med era fabriker? 

Indirekt eller direkt? 

o Om indirekt, hur? ex. produktionskontor, agenter?  

o Om direkt, hur?  

- De har några agenter, men inte det främst. En agent för sömnad, två stycken 

tygprintsagenter.  

- Företag D går på tygmässor, och väljer ut tyger och kan be agenten kontakta leverantören. 

Eller så hör företag D av sig direkt till leverantören.  

 

• Hur ofta sourcar ni nya leverantörer? 

- Sourcar på mässor, Linkedin.  

- Produktionschefen håller i sourcingen.  

- De kan få tips av andra inom branschen. Leverantörer kan tipsa om andra leverantörer.  
 

• Vad tänker ni på när ni letar nya leverantörer? 

- Pris 

- Hur lätt kommunikationen är och att de pratar bra engelska. 
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- Svarar snabbt på mail 

- Att leverantören har samma värderingar och följer CSR frågor.  

- Tid är pengar.  

- Kina är oftast bra, uppstyrda och strukturerade.  

 

• Hur många prover i genomsnitt beställer ni innan produktion av produkt 

startar? 

- 4 stycken.  

 

• Hur många av de prototyper ni beställer fullföljs och blir en färdig produkt?  

- Två prototyper, ett säljprov, ett PP-prov. I genomsnitt fyra stycken. Ibland mindre, ibland 

fler. De ser en förbättring för varje prov.  

- Det kan vara hälften ibland av prototyperna som faller bort. De kan jobba hårt med många 

produkter och sen i slutändan så faller hälften bort för de ändrar sig och inte vill sälja det. 

Mycket jobb som har gjorts i onödan.  

- Dyrt med provhantering. 

 

Kommunikation med producenter 

 

• Hur ofta har du kontakt med leverantörerna?  

o Hur sker kontakten? 

o Är det envägskommunikation? du/ni informerar leverantören eller får ni 

feedback på ert arbete?  

- Kontakten sker via mail, skype och telefon.  

- Kontakten sker dagligen, flera gånger om dagen.  

- De kommunicerar med både fabriker, tygleverantörer och leverantörer som säljer trimmings 

och liknande.  
 

• Hur bygger du upp ett förtroende och en relation mellan dig och producenten?  

- Modebranschen är en bransch där det händer mycket då måste man veta att man kan lita på 

varandra.  

- Långa relationer underlättar och är viktigt.  

- Mycket jobbigt att börja om med nya leverantörer. Betalningsvillkor hårdare med nya 

leverantörer. Företag D kan tex. behöva betala en viss procent av orderkostnaden innan 
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leverans för leverantörens säkerhet. Det behövs sällan med leverantörer de har en lång och 

stabil relation med.  
 

• Vilka problem kan uppstå vid kontakt med leverantörerna?  

o Hur ofta sker missförstånd och du eller leverantören måste förklara på nytt? 

- Problem varje dag.  

- Språket är största problemet.  

- Fick en klänning som var 50 cm för lång trots super tydliga instruktioner. 

- Kvalitetskrav; leverantören tycker kvalitén är bra men inte företag D. Svårt att lösa.  

- Det händer att kvalitén försämras efter sedda prover. Eftersom ibland händer det att 

leverantören byter fabrik mitt i processen utan att meddela företag D. 

- Företag D skickar en order, de bestämmer med leverantören att de ska få första provet om 3 

veckor, sen visar det sig att provet inte skickats. Man måste hålla koll hela tiden och ligga på, 

man kan inte lita på att någon sköter sitt jobb. 

 

• Vad anser du vara den största orsaken till att missförstånd uppstår? 

- Språket är det största problemet.  
 

• Vad blir konsekvenserna? 

- Påverkar försäljningen 

- Rabatt på ordern om leverantören gjort fel eller är sen. 

- Om inte 100 % av ordern går igenom kvalitetskraven så kan det leda till att tex 20% av 

ordern inte kan säljas, leverantören ger rabatt men återförsäljarna får inte korrekt antal 

plagg de beställt vilket leder till missnöje och mindre intäkter.  

- Om nån i New York beställt grejer, så blir ordern 3 veckor för sen. Leder till att de börjar 

misstro företag D och kanske inte vill fortsätta jobba med företag D.  
 

• Om problem uppstår vid kontakt, hur löser ni det? 

- I värsta fall kan de avsluta samarbetet och byta producent, händer sällan.  

- Förklarar på nytt och är bestämd.  

 

• Kan du ge något/några exempel på när kommunikationen fungerat mycket väl 

mellan ert kontor och producenten? 



	 104	

- När man är på plats hos leverantören. Man ser varandra och kan visa och peka. Även om alla 

inte förstår engelska kan man då visa.  

- De besöker än så länge endast en leverantör 2 ggr per år, i Litauen. Stora delar av 

produktionen där.  

- Inköpare skickar en mall/produktbeskrivning till leverantören och är övertydlig. Får OK på 

papper att de förstått - då har företag D det på papper, bevis. 

- Förenkla så mycket som möjligt. Jättebra och ringa.  

- De mailar mycket och trycker på och frågar om ordern är på väg, men får kanske inte svar på 

ett tag. Ringa är istället bättre.  

- Kina frågar om de inte förstår, kommunikationen fungerar mkt väl. De dubbelkollar.  

- Vissa lev. får man bra snabba svar av, tex Litauen. Dock dålig engelska.  

- Mail kan vara svåra att tyda om språket är dåligt.  

 

Utveckling 

• Hur ser utvecklingen inom kommunikationen ut i ert företag, ur ett tekniskt 

perspektiv? 

- De jobbar på ett nytt affärssystem för inköp, sälj osv. Mycket knappande nu manuellt, tar mkt 

tid. Människor felar ibland och kanske trycker en siffra fel, då kan det bli väldigt fel. Bra att 

ha så mycket som möjligt datoriserat. 
 

• Har du några egna idéer om hur kommunikationen mellan er och era 

producenter kan bli bättre? 

- Intern förbättring: Man borde veta vad alla avdelningar jobbar med inom företaget, just nu 

är det lite svävande. Veckomöten internt vore bra så att alla vet vad alla gör.  

- De har inget intranät. 25 stycken på kontoret.  

- Viktigt med kommunikationen mellan kontor och butikssäljare.  

 

• 3D-scanning har som ni kanske vet etablerats på marknaden. Är det något ni 

skulle kunna tänka er att utveckla i ert arbete? för att få ner antalet prototyp 

beställningar som försakas snabbt in i produktutvecklingsprocessen.  

- Nej, möjligtvis i senare stadie. Man vill se plagget, klippa, nåla och rita.  
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Intervju Företag E 

Datum: 2017-04-26 

Ort: Stockholm 

Respondent/Respondenter: Product Manager 

Bakgrundsinformation  

• Hur kommunicerar ni internt inom företaget? 

- ca 20 pers på huvudkontoret. Ekonomi, ledning, säljorganisation, logistik, produktion och 

design. 

- Litet företag, mycket kommunikation.  

- Mail 

- Workplace - Facebook. Forum där de kan kommunicera internt och med butiker där de kan 

lägga upp information, bilder osv.  

- Mycket möten 

- Korridoren, vid skrivbordet. 
 

• I vilka länder finns era leverantörer? 

- Kina, Thailand, Indien.  

- Europa: Portugal, Turkiet, Italien, Sverige- stickar tyg till tröjor, mössor, halsdukar som 

sedan sys ihop i Polen. Rumänien.  
 

• Vad använder ni er utav för metod när ni har kontakt med era fabriker? 

Indirekt eller direkt? 

o Om indirekt, hur? ex. produktionskontor, agenter?  

o Om direkt, hur?  

- Både och.  

- Besöker leverantörerna och ibland kommer de hit. Mycket viktigt. Besöker fabrikerna ungefär 

två ggr per år.  

- Mycket via mail 

- Agent i Turkiet och Hong Kong.  

- Inga produktionskontor.  

 

• Hur ofta sourcar ni nya leverantörer? 

- De flesta leverantörerna har de väldigt långa relationer med, en styrka för dem. 
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- Händer sällan att de tar kontakt med nya leverantörer. 

- Ibland får de mail av en leverantör som presenterar sig, ibland låter det bra så de tar kontakt 

tillbaka. Leverantören kommer till dem och presenterar sig personligen och sen kanske ett 

samarbete startar.  

- Kanske börjar en ny medarbetare på företaget, som har kännedom om ny leverantör sedan 

innan som funkat bra då kan den även börja användas.  

- Om en ny produktgrupp ska fram då kan sourcing behöva ske. 

- Tar oftast inte aktiv kontakt med nya leverantörer.  
 

• Vad tänker ni på när ni letar nya leverantörer? 

- Hållbara leverantörer, så miljövänliga som möjligt. Är de inte det då börjar dem inte jobba 

med dem. 

- Hålla deras uppsatta krav.  

 

• Hur många prover i genomsnitt beställer ni innan produktion av produkt 

startar? 

- 5 stycken. 

 

• Hur många av de prototyper ni beställer fullföljs och blir en färdig produkt?  

- En eller två prototyper, säljprov- kan finnas saker på dem som de vill förbättra. Lägger order 

efter de vart ute med säljkollektionen. Sedan PP-prov, om inte det blir bra, ett till PP. 

Shipment sample som kommer från produktionen för att säkerhetsställa att allt är okej.   

- De jobbar med säljkollektioner.  

- Tar till exempel fram en säljkollektion på 50 artiklar och sedan går i snitt 30 artiklar i 

produktion. Mycket jobb med alla produkter, 20 artiklar som sedan inte blir något utav.  

 

 

Kommunikation med producenter 

 

• Hur ofta har du kontakt med leverantörerna?  

o Hur sker kontakten? 

o Är det envägskommunikation? du/ni informerar leverantören eller får ni 

feedback på ert arbete?  
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- Ingen kontakt med sömmerskan på fabriken, men kan ha med mönsterkonstruktören. Men 

oftast merchandiserna som i sin tur sköter kontakten med fabriksmedarbetarna.  

- Daglig kontakt.  
 

• Hur bygger du upp ett förtroende och en relation mellan dig och producenten?  

- Träffas fysiskt jätteviktigt. 

- Om man börjar med ny leverantör börjar man i liten skala så man kan bygga upp förtroendet, 

lära känna varandra och lära sig att förstå varandra. Och sedan jobbar man vidare på det 

man känner fungerar. Oftast börjar de med att de bara får göra en prototyp som de testar och 

sen läggs en liten order.  
 

• Vilka problem kan uppstå vid kontakt med leverantörerna?  

- Lätt att det uppstår missförstånd. Även med leverantörer man arbetat med i flera år.  

- Väldigt tydlig alltid.  

- Leverantören gör precis så som det står i deras specifikationer. Står det fel så gör de också 

fel.  

- Förhoppningsvis upptäcker de problemen under provhanteringen.  

- Man ser på olika situationer på olika sätt.  

- Man ser olika på kvalitét, passform och detaljer.  
 

• Vad anser du vara den största orsaken till att missförstånd uppstår? 

- Språket kan va problemet med vissa länder.  

- Fabriksarbetarna kan ej engelska men kontaktpersonen kan det. Blir många led som 

informationen ska vandra och risken blir då större att informationen blir fel.  
 

• Vad blir konsekvenserna? 

- Tar längre tid 

- Kostar mer pengar 

- Måste skicka ytterligare ett prov 
 

• Om problem uppstår vid kontakt, hur löser ni det? 

- Hittar en lösning, för det vill båda.  

- Deras producenter är deras kollegor. Lika viktigt för leverantören som för dem att det blir 

rätt och produkterna blir bra. 
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- Mailar, ringer. 

- Det händer att leverantören återkommer om de ser fel i utskickade specifikationer, mycket 

uppskattat.  

- Leverantörerna sitter på bra kunskap som de tar vara på.  
 

• Kan du ge något/några exempel på när kommunikationen fungerat mycket väl 

mellan ert kontor och producenten? 

- Oftast går det bra.  

- Tack vare att de har den långa relationen med de flesta leverantörerna så fungerar det 

väldigt bra.  

 

Utveckling 
 

• Hur ser utvecklingen inom kommunikationen ut i ert företag, ur ett tekniskt 

perspektiv? 

- Precis implementerat Facebook - Workplace. Får se om det fungerar. Fungerar som ett 

intranät. Butikspersonalen delger information från kunderna.  
 

• Har du några egna idéer om hur kommunikationen mellan er och era 

producenter kan bli bättre? 

- Videosamtal 
 

• 3D-scanning har som ni kanske vet etablerats på marknaden. Är det något ni 

skulle kunna tänka er att utveckla i ert arbete? för att få ner antalet prototyp 

beställningar som försakas snabbt in i produktutvecklingsprocessen. 

- Inget de har pratat om. Låter intressant på många sätt. Passformen är svår. Prototyper kostar 

och är inte bra för miljön med tanke på frakt osv.  
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Intervju Företag F 

Datum: 2017-05-04 

Ort: Stockholm 

Respondent/Respondenter: Inköpare för dam/herr 

 

Bakgrundsinformation 

 

• Hur kommunicerar ni internt inom företaget? 

- 70 personer på kontoret. 

- Månadsmöten med hela företaget då skype förekommer så att alla säljare runt om i Europa 

kan delta. 

- Butiker i Sverige kan även delta under månadsmötena via skype. 

- Via intranät där information skickas ut, butiker har tillgång till intranätet. 

- Mejl. 

- Avdelningsmöten. 
 

• I vilka länder finns era leverantörer? 

- Portugal, där sker den främsta produktionen för jersey. 

- Kina, där sker även produktion för jersey. 

- Rumänien, Italien, Indien, Vietnam, Estland, Litauen, Turkiet, Slovenien. 

- Peru, där produceras en style med prima cotton, och jobbar främst mot amerikanska 

marknaden. 

- Nämnda länder sköter sömnaden. 
 

• Vad använder ni er utav för metod när ni har kontakt med era fabriker? 

o Indirekt eller direkt? 

o Om indirekt, hur? ex. produktionskontor, agenter? 

- Mycket kontakt går via agenter. 

- Agenterna är från landet där de producerar. 

- I Portugal har dem en agent som jobbar mot 5-6 producenter.  

- Jobbar även direkt mot vissa producenter, kan vara lättare då man slipper mellansteget med 

en agent. 

- De har agentkontor i Hong Kong, som jobbar mot Kina.  

- Främsta kontakten sker via en agent. 
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- Använder sig av agenter då det uppkommer språkbarriärer. 

- Säljkontor finns i Norge, Danmark, Tyskland, Holland. Säljkontoren får en kollektion skickad 

till sig och då har de i uppgift att sälja in produkterna till whole-sale butiker på deras 

marknad. 

- Via mejl, telefon, skype och besök. 
 

 

• Hur ofta sourcar ni nya leverantörer? 

- Sourcing sker efter behov. 

- För vissa kollektioner har man inte behovet att ta in en ny leverantör, men för andra kan de 

krävas att man tar in 1-2 nya leverantörer. 

- Generellt har företaget långa samarbeten med sina leverantörer, och de har samarbetat med 

varandra under många år. 

- Företaget analyserar vad syftet att sourca nya leverantörer är innan man startar sourcingen. 

- Man får många mejl från leverantörer som vill samarbeta. 

- Man får även information om leverantören som kan vara alternativ för samarbeten via 

kollegor/andra personer inom branschen. 

- Hittar leverantörer för tyger via mässor i Paris och Asien. 

- Man åker även till leverantörer i Portugal och besöker om man vill ha en ny leverantör. 
 

• Vad tänker ni på när ni letar nya leverantörer? 

- Viktigt att tänka på vad behovet är med en ny leverantör. 

- Är det ett bättre pris? Snabbare leveranser? Bättre making? 

- Företaget har en leverantörsmall som beskriver vad man ska tänka på när de letar nya 

leverantörer. 

- Höga krav vad gäller hållbarhet. 

- Att leverantören håller företagets krav för hur en fabrik ska se ut. 

- Företaget är medlem i en organisation vid namn Fair Wear Foundation, vilket är en 

organisation som gör audits vilket säkerställer goda arbetsförhållanden på deras fabriker i 

Asien. 

 

• Hur många prover i genomsnitt beställer ni innan produktion av produkt 

startar? 

- Prototyp 1, Prototyp 2, Säljprov, PP-Sample, Skeppningsprov. 
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- Efter Säljprovet anlänt, vilka är prover man säljer in, vill man helst inte göra några 

ändringar. 

- Fler prototyper kan dock beställas vid behov. 

- Etoile sys ibland på kontoret, sker främst för väv. 

- Ibland skickar man efter flera prototyper av samma produkt men från olika fabriker för att se 

vilka som ser bäst ut och vilket material som fungerar bäst.  

- Skickar även efter prototyper så att man kan göra snabba tvätt tester, kvalitettester. 
 

• Hur många av de prototyper ni beställer fullföljs och blir en färdig produkt? 

- Ca 75 % leder till produktion. 

 

Kommunikation med producenter 

 

• Hur ofta har du kontakt med leverantörerna? 

- Daglig kontakt. 

- Dock ej daglig kontakt med leverantören i Peru då man endast har en style där. 

- Daglig mejlkontakt med leverantörer i Portugal. 
 

• Hur sker kontakten? 

- Främst mejlkontakt, men telefonsamtal förekommer. 

- Vissa på företagets kontor föredrar skype-samtal. 

- Dock är det viktigt att det man kommer överens om via telefon bekräftas skriftligen via mejl. 

- Företaget har som mål att besöka alla sina leverantörer 1 gång per år. 

- Fabriker med mycket produktion är lätta att besöka. 

- Till fabriken i Peru sker inte besök lika ofta då de bara har en style där och kostnaden att åka 

dit är hög. 
 

• Är det envägskommunikation? du/ni informerar leverantören eller får ni 

feedback på ert arbete? 

- Det är mycket fram och tillbaka från bådas håll, de kommer med mycket feedback till oss 

med. 

- Företaget använder sig utav kompetensen hos sina leverantörer, och frågar mycket om råd 

och hjälp. 
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• Hur bygger du upp ett förtroende och en relation mellan dig och producenten? 

- Att bygga upp ett bra samarbete tar tid. 

- Man måste lära känna varandra och varandras sätt att arbeta i och med att alla har olika 

rutiner. 

- Företaget har jobbat länge med sina leverantörer och anser sig ha en god kontakt med dem. 

- Det är viktigt att vara tydlig. 
 

• Vilka problem kan uppstå vid kontakt med leverantörerna? 

- Missförstånd mellan parterna. 

- Tolkningsfel från andra parten. 

- Svårt att vara helt transparanta från bådas håll. 
 

• Vad anser du vara den största orsaken till att missförstånd uppstår? 

- Otydlig kommunikation. 

- Otydliga instruktioner. 

- Språkliga faktorer men även kulturella kan bidra till missförstånd. 

- Asien är mer punktliga och noggranna vad gäller deadlines, medan Sydeuropa har en mer 

avslappnad inställning. 

- Vid ändringar i kollektionsprocessen kan missförstånd uppstå, dessa ändringar kan vara byte 

av färg, kvalitéer osv. Då är det dem som mest troligt skapar problemet, inte leverantören.  

- Små missförstånd kan ske ofta, men dessa kan lösas. 
 

• Vad blir konsekvenserna? 

- Sena prover då leverantörerna får börja om från början. 

- Man missar försäljning. 

- Att produkterna har fel making, färg osv. 
 

• Om problem uppstår vid kontakt, hur löser ni det? 

- Lättast att diskutera problem på plats hos leverantören eller hos företaget själva. 
 

• Kan du ge något/några exempel på när kommunikationen fungerat mycket väl 

mellan ert kontor och producenten? 

- Kommunikation ligger till grund för en fungerande verksamhet och på det stora hela har 

företaget bra kommunikation med sina leverantörer, självklart kan missförstånd uppstå. 
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- Det som känns tryggt med de leverantörer företaget jobbat länge med är att de har bra 

övergripande koll så glömmer företaget bort vissa saker så har leverantören ofta koll ändå. 

- Svårt att ge konkreta exempel. 

- Företaget får ofta höra att de är väldigt organiserade och tydliga som företag. 
 

Utveckling 
 

• Hur ser utvecklingen inom kommunikationen ut i ert företag, ur ett tekniskt 

perspektiv? 

- Att möten numera sker via skype så att hela organisationen kan ta del av informationen. 

- Ett nytt affärssystem där tanken på sikt är att ha direkt kommunikation från systemet. 
 

• Har du några egna idéer om hur kommunikationen mellan er och era 

producenter kan bli bättre? 

- Att ha ett produktionskontor, vilket innebär att man har en person på plats där man har 

mycket produktion, till exempel i Kina och Portugal. 

- Att ha möten via skype där man lättare kan visa upp plaggen, visa hur man tänker och vill ha 

det. 

- Att vara övertydlig. 
 

• 3D-scanning har som ni kanske vet etablerats på marknaden. Är det något ni 

skulle kunna tänka er att utveckla i ert arbete? för att få ner antalet prototyp 

beställningar som försakas snabbt in i produktutvecklingsprocessen. 

- Hört talas om det, men inget som de tagit del av än. Låter intressant. 
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Intervju Företag G 

Datum: 2017-05-04 

Ort: Borås 

Respondent/Respondenter: Produktionsansvarig 

 

Bakgrundsinformation 

• Hur kommunicerar ni internt inom företaget? 

- Personliga möten, dagliga möten. 

- Via email, telefon och skype.  

- Skype används även internt. 

- 70 stycken anställda i hela koncernen. 

- 40 stycken anställda på huvudkontoret i Borås. 

 

• I vilka länder finns era leverantörer? 

- Vi har två olika nivåer, underleverantörer och produktionsleverantörer. 

- Produktionsleverantörer har vi i sex länder och jobbar med operativt. 

- Produktionsländerna är Kina, Bangladesh, Vietnam och Indien. Och tillkommande på 

underleverantörer är Korea och Taiwan. Outsourcar allting.  

- Design och ”ingredienser” bestäms av företag G. Leverantörerna ser till att de har 

materialen vi efterfrågar.  

- Företag G sköter kontakten för att logistiken ska fungera. De har kontroll över behovet och 

kapaciteteten som behövs. 
 

• Vad använder ni er utav för metod när ni har kontakt med era fabriker? 

Indirekt eller direkt? 

o Om indirekt, hur? ex. produktionskontor, agenter? 

o Om direkt, hur? 

- Personlig kontakt, Skype och email.  

- Förekommer att leverantörerna kommer till företag G.  

- Företag G har ett representationskontor framförallt gällande kvalitetsstyrningen som ligger i 

Beijing(5 anställda, från Kina). Annars direkt kontakt med leverantörerna, inga agenter. 
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• Hur ofta sourcar ni nya leverantörer? 

- Inte ofta. Förekommer om det behövs någon extrem kapacitet men det tar väldigt lång tid att 

implementera en ny leverantör i företag G’s system och i deras sätt att tänka. Det tar nästan 

två år. Lång process. 

- Man ska ha gjort en testverksamhet med prover vilket är besvärligt. Företag G ser hellre att 

man utvecklar en nuvarande kontakt. Lättare och bättre att föra en dialog med en befintlig 

kontakt om något måste förbättras. Dialogen blir helt annorlunda jämfört med om man går 

till en helt ny leverantör. Det tar mycket tid och kostar mycket pengar.  

- Företag G måste såklart göra jämförelsestudie ibland. Hela leverantörsuppbyggnaden bygger 

på dubbel uppsättning dvs. om man gör en produkt så har vi två leverantörer på den 

produkten. För att minska risker och för att ha en backup helt enkelt. 

- Företag G letar tygleverantörer eller ny kompetens vi mässor.  
 

• Vad tänker ni på när ni letar nya leverantörer? 

- Kommunikation och ekonomin.  

- Det ska finnas en teknisk kompetens. Kapacitet ska finnas(tillväxtmöjlighet ska finnas) och 

framförallt även managementdelen, dvs. ledarskap och hur man tänker, ideologi och 

affärsidé. 

 

• Hur många prover i genomsnitt beställer ni innan produktion av produkt 

startar? 

- Först en prototyp. Är den inte ok finns två alternativ. Företag G gör en ny, fullskalig, eller tar 

en del av provet och gör om för att komma fram till beslut om föregående tillvägagångssätt. 

Efter det beställs säljprover(introducerar kollektioner per säsong). De utvärderas innan 

företag G lägger en större order. Om företag G behöver ytterligare prov, kallas det för AP-

prov(approval sample). Och sedan beställs innan produktionen kommer igång ett PP-

prov(pre prodction). Det förekommer även att företag G tar ut ett shipment sample. 

- Två leverantörer kan tillverka prover för att företag G ska kunna ha en valmöjlighet, vilket 

ofta blir bäst. Detta sker inte alltid men om osäkerhet finns och om företag G är osäkra på 

vilken leverantör som ska få ordern.  

- Idag beställer företag G sällan dubbla pga. fokus på hållbarhet. 

 

• Hur många av de prototyper ni beställer fullföljs och blir en färdig produkt? 

- Det trillar bort en del.  
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- Beror på säsong och marknaden behov.  

- Företag G kan ju också missa marknadens behov. Underträffar à högre förlust, Överträffar à 

mindre förlust. Generellt sett, genom åren, så håller företag G till 80/20 regeln.  

- 80 % går till produktion. 

 

Kommunikation med producenter 

 

• Hur ofta har du kontakt med leverantörerna? 

o Hur sker kontakten? 

o Är det envägskommunikation? du/ni informerar leverantören eller får ni 

feedback på ert arbete? 

- Dagligen har företag G kontakt med leverantör.  

- Antingen via skype, mail eller telefon. Andelen tillfällen beror på nivå och frågor. Företag G 

har väldigt få leverantörer och deras mål har alltid varit att ha begränsat antal leverantörer 

för att upprätta en kvalitetsnivå och att även ha kontroll på allt. Blir mycket frågor om 

utveckling i kontakten, inköp, produktion och leveranstider är exempel på frågor som 

kommunikationen kan gälla. 

- Företag G använder den kunskap som finns hos leverantören. Men lägger sin design på det. 

 

• Hur bygger du upp ett förtroende och en relation mellan dig och producenten? 

- Genom långsiktig business. Enkla svaret. Långsiktighet. 

 

• Vilka problem kan uppstå vid kontakt med leverantörerna? 

- Kommunikationsproblem.  

- Missuppfattning.  

- Försöker minimera problemen och som respondent säger, egentligen så är det fel att ha ett 

antal kontrollfunktioner i en organisation. Det känns fel att söka fel, man ska ha gjort rätt 

från början. Det är inte bara leverantörens fel utan även vi som gör misstag.  

- Väldigt detaljrika specifikationer skickas.  

- Vi har ett väldigt detaljrikt produkt-managementsystem, upparbetat sen många år tillbaka. 

Har ingen statistik på hur ofta problem uppstår, kan vara någon gång per säsong som det 

kommer något fel på produkter.  
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- Vi gör nästan 400 modeller på en säsong och har väldigt lite reklamationer. Mycket sällan vi 

har stora problem där vi måste dra tillbaka produkterna. Har inte hänt på 10 år tror jag. Vi 

låter inte någon annan bestämma. Vi avgör hur allt ska se ut. Svårt att komma dit, det tar tid. 

- Språk anser inte företag G vara ett problem.  

 

• Vad anser du vara den största orsaken till att missförstånd uppstår? 

- Orsaken till problemen kan vara oklarhet i en specifikation. Inte tydligt nog.  

- Du är en sändare och det ska en kommunikation till mottagaren. Det är sällan fel på 

mottagaren. Oftast fel på sändaren. 

 

• Vad blir konsekvenserna? 

- Ekonomiska.  

- Hållbarhetsfråga för företag G, dvs. hur ska vi göra med produkten om den blir fel.  

- Företag G måste även skydda varumärket.  

- Tunga konsekvenser.  

- Måste även reda ut vem som bär ansvaret och det äter energi. 
 

• Om problem uppstår vid kontakt, hur löser ni det? 

- För det första måste företag G kommunicera till kunden som produkten ska levereras till och 

förklara varför. Det är lättast.  

- Sen är det upp till oss att hitta en lösning och analysera.  

- Vad har gått fel?  

- Vad beror det på? 

- Hur kan vi åtgärda det? 

- Den ekonomiska aspekten kan företag G ta hand om omedelbart eller på längre sikt. Det har 

aldrig varit så extremt att företag G behövt byta producent. 

 

• Kan du ge något/några exempel på när kommunikationen fungerat mycket väl 

mellan ert kontor och producenten? 

- Så länge respondenten inte hör något, dvs. att allt fungerar.  

- Det brukar fungera bra.  

- Oftast är det återigen kommunikationsbrister. Inte bara i produktionsledet utan även på 

marknaden. Kundens förväntningar. Kommunikationen mellan företag G och kunden. 
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Utveckling 

• Hur ser utvecklingen inom kommunikationen ut i ert företag, ur ett tekniskt 

perspektiv? 

- Fysisk kommunikation: Det sker att produktteamet åker till befintligt produktionsställen och 

utvecklar ett antal produkter under en vecka istället för att skicka fram och tillbaka. 

 

• Har du några egna idéer om hur kommunikationen mellan er och era 

producenter kan bli bättre? 

- Samspel mellan leverantörerna. Jobbat med i många, många år. Företag har inte alls bytt så 

många leverantörer på nära 20 år, så de vet hur vi jobbar.  

- ”På andra sidan bordet” sker ju även omstruktureringar och förändringar i deras 

organisation. Men i grunden så är det ju samma typ av behov. Det är bekvämt idag. Men det 

har lagts ner ett stort utvecklingsarbete då till exempel produktionen startade i Bangladesh.  

- Företag G kräver en avancerat teknisk produktion vilket är utmanande. 

- Kina funkar det bäst med. Duktiga på hela kedjan och tekniska. Strukturerat på en politisk 

nivå. 
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Intervju Företag H 

Datum: 2017-05-04 

Ort: Borås 

Respondent/Respondenter: 1 Inköpare underkläder/natt/dam och herr. 

 

Bakgrundsinformation 
 

• Hur kommunicerar ni internt inom företaget? 

- Mail. 

- Sitter nära varandra, jobbar tight i gruppen. 

- Möten. 
 

• I vilka länder finns era leverantörer? 

- Kina, Indien, Pakistan, Bangladesh, Turkiet, Polen. 

 

• Vad använder ni er utav för metod när ni har kontakt med era fabriker? 

Indirekt eller direkt? 

o Om indirekt, hur? ex. produktionskontor, agenter? 

o Om direkt, hur? 

- Kina – eget produktionskontor i Shanghai som fungerar som en förlängd arm. De är kineser 

på kontoret. 

- För andra leverantörer direktkontakt 

- Förut använde de sig mer av agenter, idag inte. 
 

• Hur ofta sourcar ni nya leverantörer? 

- Shanghai kontoret gör det en del, men annars inte så mycket. 

- Görs om de gör en ny typ av produkt de inte haft innan, då kan ny leverantör behövas. 

- Inte lätt att byta leverantörer, kan bli problem. 
 

• Vad tänker ni på när ni letar nya leverantörer? 

- Att de kan hålla kvalitén och leveranstider. 

- Eftersom de säljer via katalog och web-shop så måste plaggen komma i tid. 

- Så fort fotoprovet kommer in i huset så fotas det och kommer ut till kunden. 

- Tänker inte så mycket på hållbarhet, börjar med det. 
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- Åker inte ut och besöker alla fabriker. Åker till Indien ibland och ibland kommer de dit. 
 

• Hur många prover i genomsnitt beställer ni innan produktion av produkt 

startar? 

- Style prov (oftast två stycken), storleksprover, fotoprov, PP-sample, skeppningsprov. 

- Skickar ut förfrågningar om prover till flera leverantörer för att se vem som gör det bäst. 

- De gör inga storleksprover innan ordern är lagd. 
 

• Hur många av de prototyper ni beställer fullföljs och blir en färdig produkt? 

- De slopar en del style prov och fortsätter med annan leverantör oftast. 

- Svårt att säga ett antal. 

- Kvalitén kan vara fel eller något annat som gör att de inte vill fortsätta. 
 

Kommunikation med producenter 
 

• Hur ofta har du kontakt med leverantörerna? 

o Hur sker kontakten? 

o Är det envägskommunikation? du/ni informerar leverantören eller får ni 

feedback på ert arbete? 

- Olika i olika perioder. 

- Kan vara dagligen men inte alltid. 

- Mailkontakt. 

- Telefon sällan. 
 

• Hur bygger du upp ett förtroende och en relation mellan dig och producenten? 

- När de har en produkt de vill göra så skickar dem en måttlista, kvalité osv. Det gäller att de 

hamnar på en bra nivå så att de kan göra det de vill ha. 

- Börjar med en liten order och successivt kan större order läggas. 

- Alla kunder är olika för leverantörerna, kräver olika saker. Så det gäller att hitta ett sätt de 

kan jobba på mot leverantörerna. 

- Tydlig från början, tala om vad man vill ha. 

- Skickar mycket bilder, de snabbar upp processen 

- Arbetar utifrån fullpris-modellen. 
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• Vilka problem kan uppstå vid kontakt med leverantörerna? 

o Hur ofta sker missförstånd och du eller leverantören måste förklara på nytt? 

- Kan bli missförstånd 

- Säger de kan göra saker som de inte kan göra. 

- Följer ej instruktionerna de fått 

- Omfattande provprocess innan produktion startar vilket betyder att de behöver alla prover 

vid utsatt tid. Ofta försenat, stort problem. 

- Kan inte säga att problem händer jätteofta. 

- Försöker lösa problemet direkt 

• Vad anser du vara den största orsaken till att missförstånd uppstår? 

- Brist i kommunikationen 

- De kanske inte har varit tydliga från början 

- Leverantörerna lovar lite för mycket och i slutändan visar det sig att de inte klarade av det. 

- Mycket tjafs. 

- Viktigt att de får fotoprover i tid, kan vara problem ibland. Måste ligga på. 

- Alltid samma leverantör som blir samma problem med. 

- En del leverantörer har inte rätt tidsuppfattning 

- Respondentens problem är mest Indien 

- Så länge leveranserna ändå ser bra ut när de kommer hem så blir man nöjd, de får stå ut. 
 

• Vad blir konsekvenserna? 

- Kan få annullera ordern, tappar försäljning 

- Om produkt kommer ut i tryckt katalog och produkten inte produceras eller blir försenad så 

finns ingen produkt att leverera till kunden. Leder till missnöjda kunder. Ibland får de 

kompensation för missad försäljning, men det är svårt. Oftast går det inte så här långt, oftast 

löser det sig innan. 

- Förseningar är vanligt. 

- Skapar irritation 

- Stor utmaning att se till att varorna är på lager när de ska.   
 

• Om problem uppstår vid kontakt, hur löser ni det? 

- Vid försening kan de kräva att leverantören får flyga hem produkterna. Det görs en del bara 

för att klara leveransdatum. Då står leverantören för kostnaden. 
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- Lägger produkten hos annan leverantör 

- Händer att de avslutar samarbetet med leverantör. Händer inte ofta men ibland. 

- Arbetar med TUV i Indien och Kina, kvalitetstester som de gör där. Vissa produkter stoppas 

där för de inte håller uppsatta krav. 

- När det strular kan en viss detalj sys upp på kontoret och sen skickas till leverantören. 
 

• Kan du ge något/några exempel på när kommunikationen fungerat mycket väl 

mellan ert kontor och producenten? 

- När leverantören förstår vad de vill ha. När de lärt sig vad de är ute efter. Då är det jättekul. 

- När en detalj blir bra 

- Leverantören gör mönster och de använder sig också utav annan kunskap som leverantören 

har. 
 

Utveckling 

• Hur ser utvecklingen inom kommunikationen ut i ert företag, ur ett tekniskt 

perspektiv? 

- Skype, videosamtal gör de litegrann men kan bli mer. 

- De har ett intranät. Produktionskontoret i Shanghai kommer in där med. 
 

• Har du några egna idéer om hur kommunikationen mellan er och era 

producenter kan bli bättre? 

- Kommunikationen fungerar okej, inga förslag på förbättringar. 

- Engelskan fungerar bra 

- Använder sig inte utav 3D-scanning och funderar inte på det. Intressant men tekniskt så är de 

inte där.   
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Intervju Företag I 

Datum: 2017-05-04 

Ort: Borås 

Respondent/Respondenter: Inköpare 

 

Bakgrundsinformation 

 

• Hur kommunicerar ni internt inom företaget? 

- Samtal i och med det öppna kontorslandskapet.  

- Via mail.  

- Skype som chattfunktion men används inte så mycket.  

- Möten men inte för många. Strävar efter att vara mer effektiva på den fronten.  

 

•  I vilka länder finns era leverantörer? 

- Asien. Kina, Indien, Pakistan, Bangladesh 

- Jersey - England och Turkiet.  

 

• Vad använder ni er utav för metod när ni har kontakt med era fabriker? 

Indirekt eller direkt? 

o Om indirekt, hur? ex. produktionskontor, agenter? 

o Om direkt, hur? 

- Företag I har inga produktionskontor själva.  

- I Bangladesh och Pakistan till exempel, har företag I svenska agenter för att de inte vill åka 

själva till länderna. På grund av situationerna i länderna. 

- Kommunikationen sker fortfarande på engelska till agentens produktionskontor. Jobbar ihop 

med en stor kund för att de ofta kräver stora kvantiteter.  

- I Kina har företag I agenter, men kinesiska. Får be om att söka fabriker där.  

- Indien jobbar respondenten direkt till en fabrik men där har företag I en svensk som sitter 

emellan kontakten. 
 

• Hur ofta sourcar ni nya leverantörer? 

- En tjej som är anställd som CSR jobbar med den frågan hela tiden.  

- Alltid någonting som måste följas upp eller förbättras. 
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- Många leverantörer som vill jobba med företag I. Försöker jobba upp relationer.  

- Tar 6 mån-1år att starta upp en ny relation.  

- Företag I vill ha referens.  

- Per varugrupp så letar företag I en gång om året cirka. 

 

• Vad tänker ni på när ni letar nya leverantörer? 

- Betalningsformer.  

- Att de kan tänka sig jobba på det sättet företag I vill.  

- Betalning och leveranser ska fungera.  

- Minimumprover.  

- Avtal, lagar, regler, miljökrav måste stämma.  

- Frågar runt på de olika avdelningarna om de har någon som de kan rekommendera. 

 

• Hur många prover i genomsnitt beställer ni innan produktion av produkt 

startar? 

- Första prov, ser det bra ut på andra så går företag I till caunter eller pre-production. 

Skeppningsprov tas i flera storlekar.  

- Vanligt att företag I skickar ut till flera producenter och väljer den bästa. Lättare att jämföra. 

 

• Hur många av de prototyper ni beställer fullföljs och blir en färdig produkt? 

- Väldigt mycket jämfört med andra ställen.  

- Uppstartsmöten för varje varugrupp där vi går igenom vad som komma skall och hur det gick 

förra året, för att få en klar bild.  

- Sen tillkommer det och faller alltid bort något men inte mycket. Sparar tid. 

 

Kommunikation med producenter 

 

• Hur ofta har du kontakt med leverantörerna? 

o Hur sker kontakten? 

o Är det envägskommunikation? du/ni informerar leverantören eller får ni 

feedback på ert arbete? 

- Respondentens team har kontakt hela tiden.  
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- Vid läggning av order och prisförhandling så har respondenten kontakt. När allt det är gjort 

tar assistenten och direktris över kommunikationen, avprovningen, uppföljningen och 

leveranserna.  

- Mailkontakt.  

- Inte mycket telefonsamtal.  

- Endast vid kris används skype och telefon. 

 

• Hur bygger du upp ett förtroende och en relation mellan dig och producenten? 

- Viktigt att träffa dem.  

- De kommer till huvudkontoret.  

- Respondenten åker till Kina 2 ggr/året.  

- Indien en gång om året.  

- Vissa kommer hit. 

- Väldigt viktigt med ge och ta.  

- Ha förståelse för varandra.  

- Att man tar på sig ansvaret om det är ens fel.   

- Hård men rättvis. 

 

• Vilka problem kan uppstå vid kontakt med leverantörerna? 

- Språket. 

- Vad man utgår från olika tolkningar. Man kan aldrig vara för tydligt.  

- I branschen generellt så sker det här ofta.  

- Framförallt förstår de inte företag I. De säger inte att de förstår.  
 

• Vad anser du vara den största orsaken till att missförstånd uppstår? 

- Språket. Tror att det är en anledning att de tillsätter merchandisers som behärskar språket. 

- Olika kulturer.  
 

• Vad blir konsekvenserna? 

- Förseningar.  

- Missad försäljning. 

- Flygfrakt. 

 

• Om problem uppstår vid kontakt, hur löser ni det? 
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- Företag I kan ta bort en leverantör, kanske inte så mkt på grund av missförstånd, utan med 

att man känner att de inte lyssnar.  

- Passformen blir sämre och fel är återkommande. Då kan vi avbryta ett samarbete. Händer 

någon gång minst om året. Har sammanlagt ca 30 leverantörer. 

- Kan ske att företag I byter leverantör efter en säsong på grund av att det är fel på 

produkterna och ingenting fungerar i kommunikationen.  
 

• Kan du ge något/några exempel på när kommunikationen fungerat mycket väl 

mellan ert kontor och producenten? 

- T.ex. en leverantör som var jättestor här men började byta kvalitéer mitt i arbetet. Sa inte till 

så företag I fick komma på det själva → Försämrade ärligheten → Fasade nästan ut han. 

Han anställde ett nytt team som var superduktig och återkopplade varje vecka. 

 

Utveckling 

 

• Hur ser utvecklingen inom kommunikationen ut i ert företag, ur ett tekniskt 

perspektiv? 

- Ingen teknisk utveckling.  

- Kan se varandras kalendrar.  

- Intranät finns men använder inte så mycket.  

- Uppstyrda mallar. 

 

• Har du några egna idéer om hur kommunikationen mellan er och era 

producenter kan bli bättre? 

- För att få upp det ärliga samarbetet.  

- Har gjort en mall hos varje leverantör som de skriver i och skickar över till oss. På så sätt 

kan företag I bara pricka av och upptäcka problemen tidigt. 

- Tar till vara på leverantörernas kunskaper. Respondenten tar med sig faktiska mönsterbitar 

till leverantörerna. 
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