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Abstract 
 
Today’s fashion apparel industry is characterized by a volatile demand and fast trends. These 
toughened conditions have resulted in fashion companies constantly being put on their edge in 
order to follow the market changes. The ability to make quick decisions and adapt to the market 
is therefore crucial in order to stay competitive. This has led to extensive changes not only in 
production and logistics but also within purchasing operations, which in turn serve a more 
important role than ever. Purchasing and Supply management is nowadays an established term 
in the industry not only due to its financial effect but also its increasingly strategic role within 
the company. According to previous research, integrating a strategic approach towards the 
purchasing function might lead to competitive advantage. However, a shortage of research 
about strategic purchasing specifically in fast fashion companies has been identified. The 
purpose of this study was to examine the purchasing function’s current strategic role in Swedish 
fast fashion companies. The study uses a qualitative research approach and the result is based 
upon empirical data collected through interviews. These interviews have been conducted with 
five representatives of three Swedish fast fashion companies that have an extensive knowledge 
and understanding about the purchasing function. By analysing the empirical results in relation 
to secondary data obtained from previous research, it was found that the purchasing function in 
Swedish fast fashion companies holds an important role, both financially and strategically. This 
strategic importance is derived from the companywide impact of purchasers’ decision-making 
along with the need for communication between the purchasing function and other significant 
departments. Furthermore, the results indicate that strategic purchasing does in fact appear in 
Swedish fast fashion companies, although not to a full extent. This is partially due the fact that 
the concept of strategic purchasing, as the literature defines it, is not established within these 
three companies. At last it is concluded that the previously increased relevance of strategic 
purchasing combined with the cultivating globalisation indicates that the purchasing functions’ 
strategic role will continue to grow. 
 
The thesis is written in Swedish. 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Purchasing, Supply Chain Management, Strategic Purchasing, Fashion Industry, 
Fast Fashion, Purchasing Strategic Alignment, Purchasing Strategy. 



 

III 

Sammanfattning 
 
Modeindustrin karaktäriseras idag av fluktuerande efterfrågan och snabbt växlande trender, 
vilket gör att modeföretagens effektivitet ständigt sätts på sin spets för att möta marknadens 
förändringar. Förmågan att ta snabba beslut och anpassa sig till marknaden är idag avgörande 
för att vara konkurrenskraftig. Detta har bidragit till stora förändringar, inte enbart inom 
produktion och logistik, utan även inom inköp vilket har fått en allt mer viktig roll. Inköp och 
Supply Management är idag en vedertagen term i modeindustrin, inte bara på grund av sin 
finansiella inverkan utan även sin ökade strategiska roll i företaget. Enligt tidigare forskning 
kan en integrering av strategiskt inköp leda till konkurrensfördelar. Däremot har en brist i 
litteraturen gällande strategiskt inköp i fast fashion-företag identifierats. Syftet med denna 
studie var därför att undersöka inköpsfunktionens strategiska roll i svenska fast fashion-företag 
idag. Studien använder en kvalitativ forskningsmetod och resultatet baseras på empirisk data 
insamlad genom intervjuer. Intervjuerna har genomförts hos tre svenska fast fashion-företag 
med respektive fem respondenter vilka har omfattande kunskap och förståelse för företagets 
inköpsfunktion. Baserat på en analys av den empiriska datan gentemot insamlad sekundärdata 
från tidigare forskning drog slutsatsen att inköpsavdelningen i svenska fast fashion-företag har 
en viktig roll både ekonomiskt och strategiskt. Detta eftersom inköparnas beslut påverkar och 
kräver en kommunikation med stora delar av företaget. Vidare tyder studiens resultat på att 
strategiskt inköp faktiskt förekommer hos svenska fast fashion-företag, dock inte i sin helhet. 
Detta beror delvis på att strategiskt inköp såsom det definieras i litteraturen inte är ett vedertaget 
koncept hos de tre företagen. Avslutningsvis konstateras det att den tilltagande relevansen av 
strategiskt inköp kombinerat med den ökande globala konkurrensen tyder på att 
inköpsfunktionens strategiska roll kommer fortsätta växa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Inköp, Strategiskt inköp, Inköpsstrategi, Modebranschen, Fast fashion, Strategiskt 
samspel  
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1 Inledning 
___________________________________________________________________________ 
 
I följande kapitel presenteras inledningsvis bakgrunden till uppsatsen följt av en 
problemformulering. Vidare presenteras syftet med studien, de forskningsfrågor som ska 
besvaras samt vilka avgränsningar som gjorts. 
___________________________________________________________________________ 
 

1.1 Bakgrund 
 
Modeindustrin präglas idag av fluktuerande efterfrågan och ständigt växlande trender där 
förmågan att snabbt ta beslut och kunna anpassa sig efter förändringar blir avgörande 
framgångsnycklar. Begrepp såsom ”ovisshet” och ”utmaning” är flitigt förekommande i 
rapporter som berör modeindustrins rådande tillstånd och förväntade utveckling. Detta grundar 
sig inte minst i följderna av en allt mer globaliserad och digitaliserad värld (Silf 2017). 
Utmaningarna i att verka i en konstant föränderlig industri och tvingas hantera den 
oförutsägbara makroekonomiska miljön är stora och många, vilket har drivit på processen av 
förändring och anpassning (BOF & McKinsey 2017). 
 
Modeföretag tvingas idag acceptera det faktum att branschen är oviss och väljer att rikta stort 
fokus på de processer som är inom dess egna kontroll. Många av dessa företag har genomgått 
omfattande omstruktureringar, inte bara inom områden som produktion och logistik utan även 
inom inköp. Inköpsfunktionen har således fått en allt mer betydande roll (BOF & McKinsey 
2017). Det primära syftet som inköpsfunktionen har är att styra och kontrollera de externa 
resurserna i företagets värdekedja. Detta för att säkerställa att alla varor och tjänster samt all 
kunskap utnyttjas på bästa möjliga sätt (van Weele 2014). Inköpsfunktionen är idag inte längre 
en isolerad del i företaget, utan bär en övergripande roll med inflytande på värde, kvalitet och 
lönsamhet. Den ses idag som en drivande funktion i företagets utveckling och en bidragande 
faktor i att driva företaget framåt. Till följd av inköpsprocessens allt mer centrala roll har 
inköpet fått en mer heltäckande funktion i värdekedjan genom dess ökade inflytande på 
nästintill alla delar från leverantör till slutkund (Ogden, Rossetti & Hendrick 2007). Rätt 
kompetens genom hela värdekedjan är enligt Silf (2017) vitalt då samtliga beslut som fattas av 
inköpare och supply chain managers påverkar resterande delar av organisationen och det 
slutgiltiga värde som genereras till kunden. 
 
Inköpsfunktionens komplexitet och dess betydelsefulla roll bidrar till att det idag anses 
avgörande att den går i linje med företagets allmänna strategiska orientering och mål. Det 
tidigare övervägande operativa fokus som inköpsfunktionen haft, har övergått till en mer 
strategisk roll (Schneider & Wallenburg 2013).  Innan 1980-talet ansågs inköpare inte behöva 
besitta någon specifik kunskap utöver att genomföra inköpet. Idag är inköpsrollen mer 
övergripande och strategisk vilket kräver mer i form av analytisk förmåga, förhandling med 
leverantörer, färdigheter inom teknologi samt förmåga att välja de mest lämpliga leverantörerna 
för företaget (Hansen, Nohria and Tierney 1999).  
 
Inköp och SM har fått den ökade strategiska rollen främst på grund av förändringar på den 
globala marknaden. Tyngden i den globala ekonomiska tillväxten har förflyttats från USA och 
Europa till Ostasien och Sydamerika. Detta har resulterat i att många amerikanska och 
europeiska företag väljer ut sina kärnaktiviteter och låter externa aktörer ansvara för de 
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aktiviteter som inte ingår i denna kategori, exempelvis tillverkning, logistik, IT och kundservice 
(van Weele 2014). Detta kallas för outsourcing, vilket enligt van Weele (2014) definieras som 
överlåtandet av de resurser som krävs för att genomföra en särskild aktivitet till en utomstående 
aktör. Det är numera vanligt att modeföretag outsourcar en eller flera aktiviteter till 
låglöneländer för att kunna reducera sina kostnader och producera snabbare (van Weele 2014).  
 
Att företag outsourcar sina aktiviteter i större utsträckning har lett till en ökad betydelse av att 
upprätthålla goda relationer med leverantörerna och dessa har även fått en allt viktigare roll i 
skapandet av konkurrensfördelar. Enligt van Weele (2014) är det främst inköparens roll att 
säkerställa att leverantörerna är lämpliga för företaget och det har i tidigare forskning visat sig 
vara fördelaktigt att låta sourcingen få inta en mer strategisk roll i och med att den globala 
konkurrensen ökar (Paulraj & Chen 2007). Att bygga upp ett nätverk med leverantörer och 
arbeta utefter samma strategier samt mot gemensamma långsiktiga mål är enligt van Weele 
(2014) ett sätt att genom strategiskt inköp generera värde och lönsamhet. Bruce och Daly (2006) 
lyfter vikten för fast fashion-företag av att arbeta med leverantörer som förstår behoven av 
snabb förändring och kan leva upp till dessa krav.  
 
Enligt Carr och Pearson (2002) ses strategiskt inköp numera som en viktig resurs i företaget. 
De beskriver konceptet som hantering av strategiska och operativa inköpsbeslut med syftet att 
justera alla inköpsaktiviteter så att de överensstämmer med företagets kapacitet att nå sina 
långsiktiga mål. En inköpsfunktion förklaras som strategisk då den har ett fokus kring att nå 
företagets mål och detta fokus är långsiktigt (Carr och Pearson 2002). 
 
Företags olika mål sätts upp för att inspirera och styra de anställda till att följa samma 
strategiska riktning (Hirota, Miyajima, Hong & Won Park 2010). Det har i tidigare forskning 
visat sig vara viktigt att inköpsstrategierna stämmer överens med företagets övriga 
strategier. Studier har påvisat att i de fall där organisationens inköpsstrategier är linjerade med 
dess övriga strategier och strukturer, har företaget goda förutsättningar för att skapa finansiell 
framgång (Baier, Hartmann & Moser 2008; Ates, Van Raaij, & Wynstra 2018).   
 
Konsumenter förväntar sig idag att modeföretagens utbud ska vara ständigt uppdaterat och 
erbjuda varor i enlighet med de senaste trenderna, vilket är en utmaning för dessa företag. Detta 
gäller för hela modebranschen, men fast fashion-industrin i synnerhet (Zamani 2016). Fast 
fashion är ett begrepp som uppkommit från marknadens korta trender och ökade 
konsumtionsbegär. Enligt Zamani (2016) besitter de företag som verkar inom kategorin fast 
fashion en värdekedja som reagerar snabbt på de senaste trenderna genom att frekvent 
uppdatera utbudet av produkter. Fast fashion-branschens krav på snabb reaktionsförmåga och 
kostnadsmässig återhållsamhet kan tyckas ge just strategiskt inköp en särskild relevans inom 
detta marknadssegment. Förekomsten av detta relativt nya segment inom klädmarknaden har 
omstrukturerat inköpsrollen genom att positionera strategiska beslut och processer som en 
central del av dess operativa aktiviteter (Bruce & Daly 2006).  
 
Modeföretag kan idag inte längre konkurrera enbart med pris utan väljer ofta att även använda 
tid för att generera konkurrenskraft. Produktutvecklingscykler blir kortare och transport och 
leverans blir mer och mer effektiv hos fast fashion-företagen. Traditionellt sett är inköpscykeln 
inom modebranschen baserad på långsiktiga prognoser som utgår ifrån tidigare säljresultat. 
Dessa prognoser görs ett år i förväg och orderläggningen sker sex månader innan produkten 
börjar säljas. De långa tidsspannen inom detta traditionella sätt innebär en stor risk för 
felbedömningar av den framtida efterfrågan och följaktligen också en risk för att varor inte kan 
säljas till fullpris (Birtwistle, Siddigui & Fiorito 2003).  
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På grund av denna problematik har fast fashion-företagens inköpscykler en annan struktur. Hos 
dessa företag sker inköp mer regelbundet och närmare inpå säsongen, ibland så sent som under 
pågående säsong. Denna inköpsstrategi innebär högre kostnader, men företaget kan i högre grad 
undvika överflödigt lager och att tvingas till prisnedsättning av varorna (Birtwistle, Siddigui & 
Fiorito 2003). Enligt Cachon och Swinney (2011) karaktäriseras konceptet fast fashion av två 
komponenter; korta produktions-och distributionsledtider samt hög trendfaktor och modern 
design. Denna ”quick response-teknik” möjliggör att utbudet snabbt kan matcha den osäkra 
efterfrågan med produkter designade i enlighet med de senaste trenderna och samtidigt undvika 
att köpa in en för stor kvantitet innan början av säljsäsongen (Cachon & Swinney 2011).  
 
Forskning visar att implementering av strategiskt inköp är fördelaktigt under förutsättning att 
det hanteras på rätt sätt. Utifrån fast fashion-branchens säregna egenskaper och fördelarna som 
härleds ut strategiskt inköp finns det en särskild relevans med att implementera just detta 
koncept inom fast fashion-företag. Därmed uppstår frågan om och hur fast fashion-företag i 
Sverige använder och hanterar strategiskt inköp idag. 
 

1.2 Problemformulering 
 
Tidigare forskning har adresserat den växande strategiska betydelsen av inköpsfunktionen 
(Johnson, Leenders & Fearon 2006; Carr & Pearson 2002). Strategiskt inköp är ett koncept som 
av Carr och Smeltzer (1997) har definierats som planering, implementering, utvärdering och 
kontrollering av inköpsstrategier samt operativa inköpsbeslut. Syftet med strategiskt inköp är 
således att säkerställa att dessa beslut och strategier går i linje med företagets egna 
förutsättningar och förmågor (Carr & Smeltzer 1997). Den ökade betydelsen av att anpassa 
inköpsstrategierna utefter företagets övriga strategier har påvisats i flertalet tidigare studier. 
Forskningen har lett fram till slutsatser om att finansiell tillväxt kan genereras genom att 
implementera strategiskt inköp. Detta har visat sig kunna uppnås genom att upprätta 
inköpsstrategier som är anpassade efter företagets övriga strategier och långsiktiga mål 
(González-Benito 2007; Baier, et al. 2008; Rozemeijer, van Weele & Weggeman 2003; Chen, 
Paulraj & Lado 2004). Därmed är den optimala inköpsfunktionen inte nödvändigtvis den som 
genererar maximal effektivitet eller lägsta totala kostnad. För att prestera goda resultat 
finansiellt krävs snarare en inköpsfunktion som passar företagets specifika behov och 
strategiska mål, menar Rajagopal och Bernard (1993). 
 
Den senaste och mest aktuella forskningen kring strategiskt inköp tar upp olika sätt att optimera 
inköpsfunktionen. Bland denna forskning berörs främst områden som intern status, strategiskt 
samspel samt leverantörsrelationer. Intern status refererar till inköpsfunktionens status internt 
inom företaget, främst hur den uppfattas och värderas av ledningen. En studie genomförd av 
Knoppwn och Sáenz (2015) resulterade i slutsatsen att ledningen bör erkänna 
inköpsfunktionens strategiska betydelse samt se denna som likvärdig företagets övriga 
funktioner för att det strategiska inköpets fulla potential ska uppnås. Strategiskt samspel är en 
annan aspekt som förekommer återkommande i den forskning som genomförts under de senaste 
två åren. Strategiskt samspel har en direkt påverkan på inköpsfunktionens prestationer och 
innebär att inköpsaktiviteterna sker i linje med företagets övergripande strategiska orientering 
(Rodríguez-Escobar & González-Benito 2017). Även leverantörernas roll i processer såsom 
produktutveckling har fått uppmärksamhet i den senaste forskningen. Likaså förs resonemang 
kring hur olika typer av leverantörsamarbeten kan leda till ”quick response”, snabba 
informationsflöden samt förkorta tiden för nya produkter att nå marknaden (Zhang, Wang och 
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Gao 2017). Vidare har även strukturen på inköpsfunktionen visat sig vara en bidragande faktor 
för att skapa finansiell tillväxt i företaget. I en studie genomförd av Ates, van Raaij och Wynstra 
(2018) undersöktes det huruvida en missanpassning mellan inköpsstrukturen och 
inköpsstrategin i ett företag påverkar inköpets utförande. Författarna till studien redovisade ett 
resultat som påvisade att en sådan missanpassning kan ha en negativ påverkan på företagets 
övergripande inköpsprestationer.  
 
Det kan upplevas som självklart att strategiskt inköp bör inta en allt mer framstående roll i 
specifikt fast fashion-företag för att dessa ska kunna erbjuda rätt vara till rätt pris och i rätt 
kvantitet. Detta i sin tur för att snabbt tillfredsställa behovet hos kunder samt undvika 
överflödiga lager och reducerade försäljningspriser. Trots detta har en brist i forskningen 
gällande användningen av strategiskt inköp inom fast fashion-företag identifierats. Inköpets 
strategiska funktion har tidigare ansetts som kontroversiellt inom flera organisationer vilket har 
lett till att det finns utrymme för mer forskning (Nair, Jayaram & Das 2015; Tassabehji & 
Moorhouse 2008). I tidigare studier har även behovet av att vidare undersöka den strategiska 
rollen hos inköpare i fast fashion-branschen identifierats (Bruce & Daly 2006).  
 
De identifierade bristerna i forskningen inom området för strategiskt inköp inom fast fashion-
företag kombinerat med relevansen att undersöka ämnet vidare, utgör den ursprungliga grunden 
för intresset av att genomföra denna studie. Finns det möjlighet för förutsättningarna hos fast 
fashion-företag att förbättras med ett ökat strategiskt fokus? Det är bekräftat att den tidigare 
mer operativa roll som inköpsprocessen haft successivt övergår i en mer strategisk roll i företag 
generellt sett, men i vilken utsträckning använder just fashion-företag i Sverige strategiskt inköp 
idag? Genom att undersöka förekomsten av strategiskt inköp hos ett antal fast fashion-företag i 
Sverige och återkoppla till tidigare formulerade teorier, avses resultatet i denna studie kunna 
tillhandahålla med ett originellt perspektiv på inköpsprocessen och bidra till den bristfälliga 
befintliga forskningen på området. Detta härleder fram till syftet med studien. 
 

1.3 Syfte  
 
Syftet med studien var att undersöka om och hur fast fashion-företag i Sverige värderar sin 
inköpsprocess som en strategisk funktion. Denna explorativa studie ämnar utveckla förståelsen 
kring inköpsfunktionens strategiska roll i svenska fast fashion-företag. 
 

1.4 Forskningsfrågor 
 

• Hur har inköpsfunktionen strukturerats utifrån företagets övergripande mål och 
strategier?  

• Hur ser inköpsavdelningen på sin strategiska roll inom företaget?  
• Hur ser samarbetet mellan inköpsavdelningen och resterande avdelningar i företaget ut?   
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1.5 Avgränsningar 
 
Studien är avgränsad till svenska modeföretag som faller inom kategorin för fast fashion. Vidare 
avgränsas undersökningen till att studera inköpsprocessen ur ett strategiskt perspektiv inom de 
medverkande företagen. Detta för att undersöka om och hur svenska fast fashion-företag 
använder sig av strategiskt inköp i dagsläget. 
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2 Teoretisk referensram 
___________________________________________________________________________ 
 
I följande kapitel framförs den teoretiska referensram som ligger till grund för denna uppsats. 
Syftet med detta kapitel är att redogöra för teorier och tidigare forskning kring de ämnen som 
studien berör. Detta för att förse läsaren med insikt och kunskap om dessa ämnen för att på så 
vis underlätta en ökad förståelse vid vidare läsning. Avsnittet inkluderar förklaringar till 
koncept och begrepp såsom Supply Chain Management, företagets mål, strategiskt inköp, inköp 
samt kundtillfredsställelse. Kapitlet avslutas med en sammanfattning av de teorier och koncept 
som presenterats. 
___________________________________________________________________________ 
 

2.1 Supply Chain Management 
 
Supply chain management (SCM) refererar till alla aktiviteter som är relaterade till värdekedjan 
och kopplade till material, produkter och tjänster från leverantör till slutkund (Seo, Kim & Lee 
2016). Det handlar om att optimera och styra aktiviteter, information, kunskap och finansiella 
resurser som är associerade med flödet av varor och tjänster från råmaterial till slutkund, med 
syftet att möta kundens förväntningar och önskemål (van Weele 2010). I och med dagens hastigt 
föränderliga nätverksmiljö har inköpsfunktionen fått en viktigare roll och dess taktiska innebörd 
har ökat. Härlett ur detta fenomen är en ökad betydelse av långsiktiga relationer med 
leverantörer i värdekedjan (Hallikas & Lintukangas 2016). De strategiska komponenterna inom 
SCM är kopplade till antal leverantörer, ledtider, relationer och värdekedjans tidsspann som 
kan påverka det inköpande företagets prestation (Seo, et al. 2016). Enligt van Weele (2010) är 
effektiva och samarbetsvilliga leverantörsrelationer nödvändiga för att kunna hantera kostnader 
genom värdekedjan.   
 
Figur 2 illustrerar Supply chain operations reference (SCOR) vilket är en klassisk modell som 
definierar värdekedjan som en samordnad process av planering, sourcing, tillverkning, leverans 
samt returnering och som sträcker sig från leverantörer till slutkund. Denna modell kan 
användas av chefer för att analysera och på djupet beskriva hela värdekedjan och dess 
fundamentala funktion för att göra förbättringar inom organisationen (Robinson & Malhotra 
2005).  
 

 
Figur 2: Supply Chain Council (Robinson & Malhotra, 2005) 

 
Modellen illustrerar de värdeskapande processer som ingår i värdekedjan inom organisationen 
och mellan organisationer samt demonstrerar det faktum att inköp är en central del i hela SCM-
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processen. Det förstärker idén om att alla beståndsdelar av värdekedjan måste fungera utan 
störningar för att slutligen kunna tillfredsställa kunden då minsta svaga länk kan leda till 
konsekvenser för hela värdekedjan (Robinson & Malhotra 2005).  
 

2.2 Företagets mål 
 
Företagsmål kan definieras som en uppsättning av värderingar, övertygelser och normer som 
delas av de anställda på företaget med syfte att influera dem att arbeta mot samma strategiska 
avsikt (Hirota, et al. 2010). Det finns en stor tilltro att företagsmål bidrar till att främja 
ledarskapet och för att ena de anställdas försök till att uppnå dem. Att inspirera och styra de 
anställda mot samma mål är enligt Williams (2008) ett sätt att uppnå ett framgångsrikt resultat 
inom företaget. Företagsmål anses vara ett viktigt verktyg för att kunna kommunicera inom ett 
stort företag och användandet av målstrategier förväntas öka (Williams 2008). 
Företagsledningen bör tydligt kommunicera och agera utefter organisationens värderingar för 
att de anställda ska kunna ta till sig och upprepa samma beteende (Braun, et al. 2012).  
 
Företag som har satt upp långsiktiga mål och som aktivt försöker integrera dessa i företaget för 
att skapa en starkare organisation, har större sannolikhet att uppnå en långsiktig och hållbar 
lönsamhet. Att utveckla ett respekterat företag innebär mer än att uppnå ekonomisk vinning. 
Det kräver målsättningar som sträcker sig bortom det egna företaget och inkluderar en 
hängivenhet till människor och samhället för på så sätt kunna skapa förtroende och värde (Jordi 
2010).  
 

2.3 Strategiskt inköp 
 
Till följd av den växande konkurrensen inom dagens affärsvärld har inköpsfunktionen alltmer 
börjat ses som en väsentlig värdegenererande del av företaget (van Weele 2010). För att kunna 
konkurrera effektivt behöver företag numera vara flexibla och kreativa i sitt sätt att se både sig 
själva och marknaden samt kunna reagera snabbt på marknadsförändringar. Detta har resulterat 
i en förändring av inköpsfunktionens roll, där inköpare behöver konstruera och genomföra 
strategier som en del av företagets övergripande mål (Spekman, Kamauff & Salmond 1994).  
 
Carr och Smeltzer (1997) definierar strategiskt inköp som planering, implementering, 
utvärdering och kontrollering av strategiska och operativa beslut. Detta för att vinkla alla 
aktiviteter inom inköpsfunktionen mot möjligheter som överensstämmer med företagets 
förmåga att uppnå sina långsiktiga mål. En inköpsfunktion anses vara strategisk när den är i 
linje med  företagets mål, interaktiv och har ett långsiktigt fokus. Den skiljer sig gentemot en 
icke-strategisk inköpsfunktion då den är delaktig i företagets strategiska planering och har en 
högre integrering med både interna och externa parter. Den ses även som en viktig resurs av 
företagets ledning (Carr & Pearson 2002). 
 
Förekomsten av strategiskt inköp har visat sig vara mer vanligt hos större företag. Detta tros 
bero på att större företag i högre grad hanterar stora mängder varor och leverantörer samt mer 
komplexa inköpsscenarion. Man har även identifierat en brist på kunskap hos mindre företag 
om de positiva effekter som en effektiv inköpsprocess kan leda till, vilket också tros påverka 
skillnaderna i strategiskt inköps närvaro hos större respektive mindre företag (Quayle 2002).  
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Nedan kommer dimensionerna av en strategisk inköpsfunktion beskrivas ytterligare för att ge 
en tydlig överblick av dess förekomst och egenskaper. Detta görs för att bilda en grund som 
den senaste litteraturen inom ämnet och det insamlade empiriska materialet senare kan 
analyseras utifrån.  
 

2.3.1 Strategiskt samspel 
 
Värdeskapandets fulla potential uppfylls när aktiviteter inom företaget sker i linje med 
företagets generella strategiska inriktning. Detta sker om det finns ett gemensamt mål i både 
den övergripande affärsstrategin och inköpsstrategin inom samma företag. Den mest effektiva 
produktion- och inköpsfunktionen är inte nödvändigtvis den med mest teknisk förmåga utan 
den som passar företaget som helhet (Baier, et al. 2008). Att justera inköpssynergin enligt den 
övergripande strategiska orienteringen som ledningen bestämt och tidigt involvera 
affärsledningen i utvecklandet av inköpsstrategin är enligt Rozenmeijer, van Weele och 
Weggeman (2003) en fördel för att kunna uppnå inköpsynergins fulla potential. Vidare är 
samarbete mellan ett antal viktiga aktörer inom företaget som exempelvis ledningen, 
inköpschefer och inköpare med ett gemensamt mål avgörande för att dra fördelar av synergi 
mellan de olika enheterna (Rozenmeijer, et al. 2003).  
 
Att utveckla en inköpsstrategi kräver full förståelse för företagets övergripande taktik och mål. 
Det handlar om att förstå slutkunden och pågående utveckling på den rådande marknaden. 
Konkurrens och prissättning är andra viktiga delar att ta hänsyn till. Även investeringsbeslut 
och den teknologiska utvecklingen är av stor vikt vid skapandet av ett samspel mellan inköp 
och övriga strategier (van Weele 2010).  
 
Gonzáles-Benito (2007) understryker inköpsprocessens positiva påverkan på företagets 
resultat. Inköpets funktion och affärsstrategi bör gå i linje för att en sådan positiv effekt ska 
kunna uppstå. Vidare beror inköpets påverkan på resultatet främst på omfattningen av inköpets 
förmåga att förbindas med affärsplanen och dess strategier. Studien visar att inköpsfunktionens 
bidrag till den övergripande lönsamheten beror på inköpets samband mellan förmåga och 
strategi samt hur väl dess strategi integreras i den övriga affärsstrategin (González-Benito 
2007). Inköpsbeslut ska inte ses som isolerade beslut utan de bör tas med hänsyn till dess 
effekter på företaget som helhet. Dessa beslut bör sikta på att inte bara sänka kostnader utan 
även optimera totala kostnader av ägarskap eller maximera företagets värdeskapande av 
inköpet. Inköpsstrategier kan bara bli effektivt utvecklade i nära samarbeten mellan olika chefer 
och inköpscheferna bör anta en ledande roll i arrangeringen av aktiviteterna mellan alla aktörer 
(van Weele 2010).    
 
Andra studier bygger på idén om att den organisatoriska strukturen hos inköpsfunktionen och 
strategierna påverkar företagets prestation. Det handlar om att organisationsdesignen på 
företaget ska korrelera med företagets generella strategier för att uppnå en hållbar och bättre 
prestation i företaget. Denna organisationsstruktur handlar om grader av centralisering, 
formalisering och tvärfunktionalitet. Centralisering refererar till hur beslutfattande sker och om 
detta moment är toppstyrt eller delegerat längre ner i hierarkin. Formalisering handlar om till 
vilken grad företaget håller sig till regler och förfaranden. Tvärfunktionalitet definieras som 
samlingen av personer från olika delar av organisationen som samarbetar mot ett och samma 
mål i en grupp. I praktiken har alla företag olika strukturer på sin inköpsfunktion och den kan 
anses som hybrid utefter hur företagets övriga struktur ser ut. Då inköpsfunktionen innehar en 
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mycket komplex natur i organisationen anses företag inte bara ha en övergripande 
inköpsstrategi utan flera microstrategier inom de olika inköpskategorierna (Ates, et al. 2018).  
 

2.3.2 Inköpsavdelningens strategiska roll 
 
Inköpsfunktionens interna status i ett företag har identifierats som en av de avgörande 
faktorerna till funktionens strategiska påverkan (Smeltzer & Goel 1995). Carr och Smeltzer 
(1997) definierar intern status som hur mycket vikt företagets ledning lägger i inköpets 
strategiska roll. Detta kan exempelvis manifestera sig i att inköpschefen har frekvent kontakt 
med högsta ledningen i företaget och att högsta ledningen anser inköpsfunktionen vara jämlik 
med andra funktioner inom företaget (Carr & Smeltzer 1997). I Carr och Smeltzers (1997) väl 
citerade modell av strategiskt inköp urskiljs en positiv relation mellan inköpsfunktionens status 
och dess strategiska nivå. Denna relation beror på att inköp endast inkluderas i företagets 
strategiska planeringsprocess om denna anses ha en strategisk roll. Följaktligen bildas då även 
ett beroende för andra funktioner att inkludera inköpsfunktionen i deras beslutstagande, då båda 
dessa är en del av den strategiska planeringen.  
 
Ytterligare en aspekt som härleds ur intern status är legitim auktoritet. Genom att erhålla 
legitimitet kan inköpsfunktionen tillåtas ta beslut åt andra avdelningar och det ökar även 
inköpets benägenhet att ta risker samt fördelarna som härleds ur dessa risker. Samma effekt 
återfinns även när inköpsfunktionen påverkar företagets övergripande strategi eller andra 
avdelningars strategier (Ogden, et al. 2007).  
 
I Luzzini och Ronchis (2016) studie påpekas relevansen av relationen mellan inköpsfunktionen 
och ledningen. Om denna relation enbart är av formell karaktär har den ingen signifikant 
påverkan på företagets resultat. För att uppnå positiv effekt krävs det ett stöd som överskrider 
de formella riktlinjerna och är genuint. Därmed ses en skillnad i hur inköpsfunktionens status 
påverkar företagets resultat ifall denna status är formellt konstruerad eller till följd av ett 
erkännande av inköpsfunktionens kapacitet (Luzzini & Ronchi 2016). 
 

2.3.3 Strategisk sourcing 
 
I linje med att modeföretagen producerar mindre på egen hand, ökar betydelsen av att outsourca 
produktionen till rätt leverantörer. Enligt van Weele (2014) är det inköparens ansvar att 
säkerställa att val av leverantörer är lämpliga och i enlighet med de krav som ställts. I valet av 
leverantör måste aspekter som bland annat den specifika produktens krav på utrustning och 
kunskap, prisnivå samt minimikvoter tas med i beräkning (van Weele 2014).  
 
Tidigare forskning belyser den ökande vikten av att låta sourcingen inta en mer strategisk roll i 
företaget på grund av ökad global konkurrens (Paulraj & Chen 2007). Strategisk sourcing har 
fått ett ökat erkännande som en integrerad del av företagens övriga strategier och verksamhet 
(Chan & Chin 2007).  
 
Strategisk sourcing beskrivs av Carr och Pearson (2002) som processen att planera, 
implementera, utvärdera och kontrollera viktiga sourcingbeslut så att de möter företagets 
långsiktiga planer och mål. Forskning har påvisat paralleller mellan integrering av strategisk 
sourcing och förbättrad finansiell prestation vilket kan främja strategiska och operativa 
konkurrensfördelar (Su 2013).  
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2.3.4 Utvärderingssystem 
 
Leverantörer utgör en kritisk resurs för det inköpande företaget. Det inköpande företagets 
uppfattning om leverantörernas pågående och förväntade prestation påverkar direkt och indirekt 
företagets resultat. Utvärderingssystem kan användas för att bestämma urval av leverantörer 
och reduceringsbeslut samt avgöra leverantörernas utveckling och benchmarking. Dessutom 
kan det bidra till att skapa långsiktiga relationer med viktigare leverantörer, även kallade 
”nyckelleverantörer” (Su 2013). Företag som har en strategiskt inriktad inköpsfunktion är mer 
benägna att tillämpa leverantörsutvärderingssystem. Detta system bidrar till att inköparna får 
en bättre förståelse och insikt i vilka samarbetspartners och leverantörer som presterar bäst 
respektive sämst. Betoning på strategiskt inköp och leverantörsutvärderingssystem är viktigt 
för företag som planerar att ha en långsiktig relation med sina leverantörer. Långsiktiga 
samarbeten har visat sig ha en positiv effekt på företagets lönsamhet (Carr & Pearson 1999).   
 
Valet av leverantörer och leverantörsutvärdering har fått en ökad betydelse för företag och anses 
vara en uppgift av stor strategisk vikt. Val av leverantörer är en av de mer centrala aktiviteterna 
inom området leverantörshantering då dessa har stor påverkan på leverantörskedjans operativa 
och finansiella position. För att leverantörshantering ska anses ha en strategisk funktion ska inte 
enbart leveranspunktlighet och kvalitet utvärderas utan även dess långsiktiga påverkan på 
företaget (Araz & Ozkarahan 2007).  
 
Tonvikt på strategiskt inköp innebär att företag förstår vikten av att konstant utvärdera och 
justera inköpsplanen utefter företagets övergripande plan. För inköpare och inköpschefer 
innebär detta att dagligen tolka företagets planer och applicera den i inköpsfunktionen. Detta 
innebär att inköpare måste ta hänsyn till och vårda relationerna med viktiga ”nyckel-
leverantörer”. Ett mer utbrett samarbete och mer frekvent kontakt med leverantörerna har 
positiv effekt på inköpsföretaget ur ett långsiktigt perspektiv (Carr & Pearson 1999).  
 

2.4 Inköp 
 

2.4.1 Inköpsfunktionen 
 
Inom många affärsstrategier har värdekedjan en central roll. Nedan illustreras Porters 
värdekedja där skillnad görs på primära aktiviteter och stödjande aktiviteter. De primära 
aktiviteterna berör den fysiska hanteringen av den slutgiltiga produkten medan de stödjande 
aktiviteterna möjliggör och stöttar dessa (van Weele 2010).  
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Figur 3: Porter (van Weele 2010, s. 5) 

 
Som kan utläsas av Figur 3, identifieras inköp som en stödjande aktivitet i denna värdekedja. 
Inköpsfunktionens uppgift är främst att förse de primära aktiviteterna med det material som 
behövs för att tillgodose ingående och utgående logistik samt pågående processer. Utöver detta 
kan även inköpsfunktionen användas till att förse andra stödjande aktiviteter med nödvändiga 
material och tjänster (van Weele 2010). 
 
Van Weele (2010) menar att följande uppgifter och ansvarsområden utgör kärnan för 
inköpsfunktionen inom alla organisationer;  

• Säkerställa en tidsenlig och ostörd tillgång till inköpta artiklar och tjänster.  
• Kontrollera och reducera inköpsrelaterade kostnader.  
• Hantera risker kopplade till företagets leverantörsmarknader. 
• Delta i produkt- och processutveckling.  

Att säkerställa tillgång till inköpta artiklar och tjänster åt interna kunder är en av de 
huvudsakliga uppgifterna hos inköpsfunktionen, då bristen på en effektiv tillförsel kan medföra 
att inköpsavdelningen förlorar sin trovärdighet gentemot andra interna parter. Dessa kan då 
besluta att genomföra inköp själva och därmed förbise inköpsavdelningen helt. Att kontrollera 
och reducera inköpsrelaterade kostnader innebär säkerställandet av en tillförsel som antingen 
sker med lägsta möjliga ägarskapsrelaterade kostnader eller till bästa värde. 
Ägarskapsrelaterade kostnader definieras som direkta materialkostnader kombinerat med 
indirekta kostnader för logistik och hantering av materialet.  Med bästa värde menas det bästa 
värdet som inköpet kan generera i förhållande till spenderat kapital. I hanteringen av 
leverantörsrisker är det viktigt att företaget minimerar dessa genom att fördela inköpsbehovet 
mellan flera leverantörer. Enligt van Weele (2010) är hög kvalitet och korrekta leveranser ofta 
viktigare än priset och för att säkerställa detta bör företag ha en spridd och tillförlitlig 
leverantörsportfolio. Slutligen är inköpsfunktionen även involverad i produkt- och 
processutveckling. Här spelar inköp en stor roll då samarbeten med leverantörer ofta möjliggör 
kapitalkrävande utvecklingar inom dessa områden (van Weele 2010). 
 

2.4.2 Inköpsprocessen 
 
Figur 4, som visas nedan, illustrerar van Weeles (2010) beskrivning av inköpsprocessen. Den 
visar de olika faserna av inköpsarbetet och belyser samverkan mellan dem. Enligt van Weele 
(2010) har dessa en nära relation till varandra och därmed leder bristfälligheter inom en fas 
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även till problem i det nästkommande skedet. Till följd av denna kedjeeffekt är en viktig aspekt 
av denna process att tydligt definiera utfallet i varje steg, då en ny fas endast bör inledas när ett 
beslut har tagits i föregående fas (van Weele 2010).  
 

Figur 4: Inköpsprocessen (van Weele 2010, s. 9) 
 

• Specificera produkt 
Under den inledande fasen av inköpsprocessen bedöms inköpsbehovet och beslut tas 
om huruvida företaget ska bedriva någon form av egen produktion eller köpa in färdiga 
produkter. Om det beslutas att företaget ska delegera ut produktionen till en extern part 
så innefattar denna fas upprättandet av en inköpsorderspecifikation. Det är ett dokument 
som innehåller kvalitetsspecificering, logistikspecificering, underhållsspecificering, 
lag- och miljömässiga krav samt budget. 

• Välja leverantör 
I teorin framstår det att först efter att ha specificerat produkten kan inköparen påbörja 
en marknadsundersökning av leverantörer, men trots detta bör det noteras att dessa steg 
ofta är integrerade i praktiken. Denna fas innefattar två steg. Först beslutas det om 
partiell upphandling eller totalentreprenad ska eftersträvas. Därefter bestäms det om 
fastpris eller en löpande räkning ska appliceras.  

• Förhandla och kontraktera 
I nästkommande steg formuleras ett formellt kontrakt. Både utformningen och 
innehållet i sådana kontrakt skiljer sig beroende på egenskaper hos företagen och hos 
den produkt eller tjänst som ska köpas in. 

• Utveckla orderprocess och beordra 
När kontrakteringen är klar lägger företaget ordern och utvecklar rutiner för detta. Dessa 
rutiner kan variera beroende på faktorer såsom inköpsbehov och leverantörens kapacitet 
men en konsekvent del i denna fas är vikten av att förmedla specifik information och 
instruktioner om ordern till leverantören. 

• Leveransbevakning och mottagning 
Efter orderläggning är det inköparens uppgift att bevaka ordern och se till att denna är 
korrekt samt levereras i tid. Bevakning av ordern tar upp mycket av inköpares tid då det 
är av stor vikt att denna stämmer med det som kommits överens om. Följaktligen 
genomgår ordern även vissa kontroller när den väl levererats för att slutgiltigt 
kontrollera den. 

• Följa upp leverantörer och inköpsprocesser 
Slutligen följer inköparen upp och avslutar inköpsprocessen. I denna fas ingår det att 
besluta om garantier och eventuella kontrakterade påföljder samt delegering av över- 
och underskottsarbete. Vidare uppdateras även leverantörens profil med aktuell 
information och projektet utvärderas innan det avslutas. 
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2.5 Kundtillfredsställelse 
 
Kundtillfredsställelse är enligt Gupta, Lehmann och Stuart (2004) det huvudsakliga målet i ett 
företags marknadsaktiviteter. Ett företags kunder är en viktig, oersättlig tillgång vars värde bör 
mätas och hanteras i enlighet med deras betydelse (Gupta, et al. 2004). I ett flertal studier har 
kundtillfredsställelse påvisats ha en positiv påverkan på ett företags finansiella resultat (Aspara, 
Tikkanen, Pöntiskoski, & Järvensivu 2011; Anderson, Fornell, & Mazvancheryl 2004; 
O'Sullivan & McCallig 2012). 
 
Ett företags kundtillfredställelse har en starkare koppling till dess fysiska produkt än dess 
varumärke. Detta eftersom produkten är den inledande delen av företagets erbjudande och 
likaså är kundtillfredställelse den inledande delen av relationen mellan företag och kund. 
Därmed är det väsentligt för företag att skapa en grundläggande tillfredställelse så att denna 
sedan utvecklas till lojalitet när företagets varumärke får ett ökat erkännande hos kunden 
(Torres-Moraga, Vásquez-Parraga & Zamora-González 2008).  
 

2.6 Summering av teoretisk referensram 
 
Inköpets allt mer taktiska roll inom företag har lett till en ökad betydelse av långsiktiga 
relationer med leverantörer i värdekedjan och därmed även SCM. Detta eftersom SCM 
innefattar alla aktiviteter som är relaterade till värdekedjan och kopplade till material, produkter 
och tjänster från leverantörer till kunder (Hallikas & Lintukangas 2016). Inköpsfunktionen 
utgör således en del av detta mer heltäckande koncept som sträcker sig ända från planering till 
leverans och returnering (Robinson & Malhotra 2005). Den ökade betydelsen av 
inköpsfunktionen beror delvis på den växande konkurrensen i dagens affärsklimat (van Weele 
2014). För att kunna hantera denna konkurrens måste företag vara kreativa och flexibla i hur de 
ser sig själva och marknaden, vilket därigenom har lett till ett ökat fokus på strategiskt inköp 
(Spekman, et al. 1994). En strategisk inköpsfunktion skiljer sig gentemot en icke-strategisk 
inköpsfunktion genom att vara delaktig i företagets strategiska planering och ha en högre 
integrering med både interna och externa parter (Carr & Pearson 2002). Förekomsten av sådant 
inköp är högre inom större företag då dessa mer frekvent hanterar stora mängder varor och 
leverantörer samt komplexa inköpsscenarion (Quayle 2002).  
 
Strategiskt inköpsarbete utgörs av flera olika dimensioner, vilka har sammanfattats som 
strategiskt samspel, strategisk roll, strategisk sourcing och utvärderingssystem. Strategiskt 
samspel syftar till att aktiviteter inom ett företag sker i linje med företagets generella strategiska 
inriktning (Baier, et al. 2008). Den positiva påverkan som strategiskt samspel har på företag har 
visats i ett antal studier och dessa lyfter även olika aspekter av ett sådant samspel. Följaktligen 
kan strategiskt samspel uppstå både genom en strikt strategisk linjering (González-Benito 2007) 
eller genom en organisationsstruktur som främjar företages övergripande mål och strategier 
(Ates, et al. 2018).  Inköpsfunktionens strategiska roll inom företag är en annan viktig 
dimension av strategiskt inköp. Detta syftar på inköpets interna status, vilket i sin tur syftar på 
hur mycket vikt företagets ledning lägger i inköpets strategiska roll (Smeltzer & Goel 1995).  
När inköpsfunktionen anses ha en strategisk roll inkluderas denna i företagets strategiska 
planeringsprocess, vilket då ökar funktionens strategiska nivå (Carr & Smeltzer 1997). Nästa 
dimension av strategiskt inköp är strategisk sourcing. I och med den pågående trenden kring 
outsourcing ökar inköparens ansvar att säkerställa lämpliga val av leverantörer som är i enlighet 
med kraven som ställts (van Weele 2014). Strategisk sourcing beskrivs som processen att 
planera, implementera, utvärdera och kontrollera viktiga sourcingbeslut så de möter företagets 



 

 - 14 - 

långsiktiga planer och mål (Carr & Pearson 2002). Den sista aspekten av strategiskt inköp som 
berörs i ovan referensram är utvärderingssystem. En strategisk inköpsfunktion är mer benägen 
att använda sig av utvärderingssystem, vilket bidrar till en ökad förståelse och insikt hos 
inköparna av prestationsnivåerna hos olika samarbetspartners och leverantörer. Det är 
nödvändigt att inköpare tar hänsyn till och vårdar relationerna med viktiga ”nyckel-
leverantörer” då detta har visats ha en långsiktigt positiv effekt på inköpsföretag (Carr & 
Pearson 1999).  
 
Kundtillfredsställelse och företagets mål är ytterligare två faktorer som relaterar till strategiskt 
inköp. Genom att använda företagsmål främjas ledarskap och de anställda enas i försök till att 
uppnå dem (Braun, et al. 2012). Kundtillfredsställelse är det huvudsakliga målet i ett företags 
marknadsaktiviteter (Gupta, et al. 2004) och i ett flertal studier har det påvisats ha en positiv 
effekt på företagets finansiella resultat (Aspara, Tikkanen, Pöntiskoski, & Järvensivu 2011; 
Anderson, Fornell, & Mazvancheryl 2004; O'Sullivan & McCallig 2012). Kundtillfredsställelse 
har en stark koppling till företagets fysiska produkt då denna är den inledande delen av 
företagets erbjudande och därmed även den inledande delen av företagets relation med dess 
kund (Torres‐Moraga, et al. 2008). 
 
Den taktiska delen av inköpsfunktionen beskrivs i van Weeles (2010) inköpsprocess. Där 
inkluderas följande aktiviteter; specificera produkt, välja leverantör, förhandla och kontraktera, 
utveckla orderprocess och beordra, leveransbevakning och mottagning samt uppföljning av 
leverantörer och inköpsprocesser. Vidare illustreras inköpsfunktionens plats i företaget med 
hjälp av Porters värdekedja. Där identifieras inköp som en stödjande aktivitet vars uppgift är att 
förse de primära aktiviteterna med det material som behövs för att tillgodose ingående och 
utgående logistik samt pågående processer (van Weele 2010).  
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3 Metod 
___________________________________________________________________________ 
 
I följande kapitel presenteras den metod och det tillvägagångssätt som har använts i 
genomförandet av denna studie. Syftet med metodkapitlet är att redogöra för de beslut som 
tagits med utgångspunkt i metodlitteraturen. I detta avsnitt redovisas metodval, urval, 
datainsamlingsmetod, analys av data samt en reflektion kring studiens reliabilitet, validitet och 
etiska överväganden.  
___________________________________________________________________________ 
 

3.1 Val av metod 
 
För att finna svar på studiens syfte och forskningsfrågor har en kvalitativ forskningsstrategi 
applicerats. Kvalitativ strategi kännetecknas av dess fokus på ord snarare än siffror (Bryman & 
Bell 2015). Enligt Harboe (2013) kan kvalitativa studier beskrivas som explorativa, med vilket 
menas att de är undersökande eller utforskande. Sådana studier tenderar även att vara 
djupgående och enbart inkludera ett fåtal respondenter. Målet är inte att generera 
generaliserbara resultat utan snarare utföra en kontextuell tolkning av det insamlade materialet 
(Harboe 2013). Baserat på denna beskrivning är det tydligt att undersökningen kräver en 
kvantitativ metod, då syftet är just att undersöka och analysera förekomsten av strategiskt inköp 
inom fast fashion-sammanhang. En mer djupgående analys, som möjliggörs av en kvantitativ 
strategi, är nödvändigt för att sammanställa en tillräckligt omfattande bild av det strategiska 
inköpet för att kunna dra generella slutsatser om dess utformning.  
 
Hur en studie förhåller sig till teori är en grundläggande aspekt och i den här studien har ett 
induktivt förhållningssätt använts. Empirin har därmed inte strukturerats utefter en tidigare 
formulerad teori om förekomsten av strategiskt inköp såsom vid ett deduktivt förhållningssätt 
(Bryman & Bell 2015). Målet har istället varit att slutligen generera teorier baserat på det 
empiriska materialet. Således har teorin härletts ur empirin, vilket överensstämmer med en 
induktiv ansats (Bryman & Bell 2015).  
 
Baserat på studiens urval och syfte förefall en fallstudiedesign vara bäst lämpad. Denna 
forskningsdesign används frekvent inom företagsekonomisk forskning och särskiljs genom dess 
fokus på en avgränsad situation eller system (Bryman & Bell 2015). Fallstudier kan vara av 
enskild eller multipel karaktär, beroende på om de inkluderar en eller flera enheter. Multipla 
fallstudier utförs dessutom på olika ställen och under olika förutsättningar (Andersen 1998). 
Merriam (2010) definierar kvalitativa fallstudier som en intensiv, helhetsinriktad beskrivning 
och analys av en enda enhet eller företeelse. Med utgång ifrån dessa påståenden kvalificeras 
studien som en multipel fallstudie där företeelsen som berörs är strategiskt inköp hos svenska 
fast fashion-företag. 
 

3.2 Urval  
 
Urvalet i denna studie baserades på icke-sannolikhetsurval då det inte fanns tillgång till ett 
register för hela populationen. Undersökningen baserades på kvalitativ data vilket innebar att 
information från relevanta individer inom området krävdes och därav tillämpades icke-
sannolikhetsurval (Bryman & Bell 2015). Detta kan medföra att resultatet blir snedvridet då 
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inte alla individer har lika stor chans att hamna i urvalet. Då undersökningen är av kvalitativ 
natur ansågs det dock vara viktigare att få med respondenter med relevant kunskap inom 
området. Eftersom generalisering av en population och kvantiteter inte var ändamålet i denna 
kvalitativa forskningsstudie var det inte nödvändigt eller legitimt att göra sannolikhetsurval 
(Merriam 2010).  
 
Det icke-sannolikhetsenliga urvalet kretsar kring begreppet ändamålsenligt och målinriktat 
urval enligt Merriam (2010). I detta fall handlade det om valet av enheter som refererar direkt 
till forskningsfrågorna, för att förstå och få insikt, vilket handlar om ett målinriktat urval. 
Storleken på urvalet är svår att bestämma då det inte finns specificerade kriterier för när det kan 
avgöras att teoretisk mättnad är uppnådd (Bryman & Bell 2015). 17 olika fast fashion-företag 
med huvudkontor i Sverige kontaktades varav tre företag accepterade förfrågan om intervju. 
Majoriteten av de företag som kontaktades var lokaliserade i Göteborgsområdet då många 
klädföretag är baserade där.  Även ett antal företag i Skåne- och Stockholmsområdet 
kontaktades, varav inget hade möjlighet att medverka.  
 
På grund av det stora antalet bortfall, den begränsade tiden och att detta inte är en jämförande 
studie har tre olika företag intervjuats, vilka benämns Alfa, Beta och Delta och beskrivs i korthet 
nedan. De företag som valdes ut och kontaktades varierade något i målgrupp, storlek och 
omsättning men föll alla under kategorin sverigebaserade fast fashion-företag. Detta urval var 
baserat på en professionell bedömning av vad företagen och dess representanter kan tillföra till 
diskussionen och att de uppfyller urvalskriterierna (Merriam 2010).  
 
Företag Alfa 
Alfa är baserat i Borås och har drivit sin verksamhet sedan 1990-talet. Företaget erbjuder kläder, 
accessoarer samt kosmetika och riktar sig till unga kvinnor. Enligt 2016 års årsredovisning hade 
företaget vid årets slut 183 egna butiker i fem olika länder samt e-handel. Företag Alfa har över 
2000 anställda och hade 2016 en nettoomsättning på 958,1 Mkr. 
 
Företag Beta 
Företag Beta startade sin verksamhet på 1970-talet i Göteborg där den första butiken öppnades. 
Huvudkontoret ligger än idag i Göteborg och här designas mode och accessoarer som främst 
riktar sig till kvinnor i medelåldern. Företag Beta har idag 52 helägda butiker runt om i Sverige 
samt e-handel. Företaget har 350 anställda och hade enligt 2017 års årsredovisning en 
nettoomsättning på 260,0 Mkr. 
 
Företag Delta 
Boråsbaserade företag Delta bedriver sedan 1940-talet e-handel och är etablerade i fyra olika 
länder. Målgruppen är främst trendmedvetna kvinnor mellan 30 och 60 år och företaget erbjuder 
mode samt heminredning. Företagets nettoomsättning uppgick år 2016 till 905,6 Mkr enligt 
årsredovisningen.  
 
För att säkerställa att respondenterna som valts var relevanta för studien, valdes de ut efter vissa 
kriterier. Företagen söktes upp online och av de företag som hade möjlighet att ställa upp på 
intervjuer så kontaktades två av dessa via mail och ett via telefon. Förbehållet för att kunna 
besvara frågorna var att de skulle ha en relativt hög position på en inköpsavdelning inom ett 
fast fashion-företag i Sverige med god insikt i inköpsprocessen. Genom att direkt välja ut 
respondenter som uppfyllde urvalskriterierna var det möjligt att säkerställa att det inte blev för 
stora skillnader i kunskapsnivå eller arbetsroll mellan individerna och företagen. De 
respondenter som medverkade i de olika intervjuerna var främst inköpare men även en 
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avdelningschef och sourcingansvarig deltog i intervjun med företag Alfa. Storleken på urvalet 
bestämdes utefter kriterierna som enligt Bryman och Bell (2015) menar ska beaktas då det inte 
är en jämförande studie som kräver en högre teoretisk mättnad. Även faktumet att tidsperioden 
för utförandet av denna studie var ytterst begränsat påverkade storleken på urvalet.  
 
Litteraturstudien som utgör en del av studiens resultat består av 19 nyligen publicerade artiklar 
inom ämnet ”strategic purchasing”. Inledningsvis valdes artiklarna utefter relevans för studiens 
ämne och de kriterier som applicerades var då att artikeln var "peer reviewed" och publicerad 
tidigast år 2015. Artiklar som valdes utefter dessa kriterier uppgick till nio stycken. Därefter 
ändrades detta och urvalet baserades då istället huvudsakligen på de senast publicerade 
artiklarna inom ämnet. I och med denna ändring utgick kriteriet; publicering efter alternativt 
under år 2015. Artiklar som var "peer reviewed" och senast publicerade i databasen Primo 
valdes. Nedan i figur 1 är en sammanställning av artiklarna som inkluderats i litteraturstudien, 
sorterade efter publiceringsår. 
 

FÖRFATTARE TITEL PUBLICERINGS-
ÅR 

Desirée Knoppen Purchasing: Can we bridge the gap 
between strategy and daily reality? 

2015 

Melek Akin Ates, Finn Wystra & 
Erik van Raaij 

An exploratory analysis of the relationship 
between purchase category strategies and 
supply base structure 

2015 

Peter Ralston, Jennifer Blackhurst, 
David Cantor & Michael Crum 

A Structure–Conduct–Performance 
Perspective of How Strategic Supply 
Chain Integration Affects Firm 
Performance 

2015 

Frank Henrik Hesping & Holger 
Schiele 

Purchasing strategy development: A 
multi-level review 

2015 

Patrick Mikalef, Adamantia Pateli, 
Ronald Batenburg & Rogier van de 
Wetering 

Purchasing alignment under multiple 
contingencies: a configuration theory 
approach 

2015 

Ricardo Mogre, Adam Lindgreen & 
Martin Hingley 

Tracing the evolution of purchasing 
research: future trends and directions for 
purchasing practices 

2017 

Hugues Poissonnier How purchasing became a strategic 
function: from purchasing to external 
resources management 

2017 

Javier Alfonso Rodriguez-Escobar 
& Javier González-Benito 

The effect of strategic alignment on 
purchasing management 

2017 

Andre Tchokoguéa, Gilles Paché, 
Jean Nollet & Raluca-Mihaela 
Stoleru 

Intra-organizational legitimization 
strategies used by purchasing managers 
 

2017 

Bruno Cracco The new role of the purchasing function in 
the management of the extended enterprise 

2017 

Farhad Nabhani, Christian Josef 
Uhl, Florian Kauf & Alireza Shokri 

Purchasing manages and optimises 
existing product variance 

2017 
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Amy K. Knight, Paul Blessner, Bill 
A. Olson &Timothy D. Blackburn 

Strategic sourcing and corporate social 
responsibility: Aligning a healthcare 
organization's strategic objectives 

2017 

André Tchokoguéa, Jean Nollet & 
Julien Robineau 

Supply's strategic contribution: An 
empirical reality 

2017 

Ying Zhang, Lihua Wang & 
Jie Gao 

Supplier collaboration and speed-to-
market of new products: the mediating and 
moderating effects 

2017 

Daniel Chukwuemeka Ogbuabor & 
Obinna Emmanuel Onwujekwe 

Scaling-up strategic purchasing: analysis 
of health system governance imperatives 
for strategic purchasing in a free maternal 
and child healthcare programme in Enugu 
State 

2018 

Hasan Gorji, Sayyed Mousavi, Ali 
Shojaei, Anahita Keshavarzi & 
Hossein Zare 

The challenges of strategic purchasing of 
healthcare services in Iran Health 
Insurance Organization: a qualitative study 

2018 

Alistair Brandon-Jones & Desirée 
Knoppen 

The role of strategic purchasing in 
dynamic capability development and 
deployment: A contingency perspective 

2018 

Katarzyna Klasa, Scott L. Greer & 
Ewout van Ginneken 

Strategic Purchasing in Practice: 
Comparing Ten European Countries 

2018 

Walaiporn Patcharanarumol, 
Warisa Panichkriangkrai, Angkana 
Sommanuttaweechai, Kara Hanson, 
Yaowaluk Wanwong & Viroj 
Tangcharoensathien 

Strategic purchasing and health system 
efficiency: A comparison of two financing 
schemes in Thailand 

2018 

 
 

3.3 Datainsamlingsmetod 
 
Både primärdata och sekundärdata har använts i denna studie. Den primärdata som samlats in 
av författarna består av kvalitativa intervjuer och sekundärdatan består till största del av 
vetenskapliga artiklar och andra dokument relaterade till den forskning som gjorts på området. 
 

3.3.1 Sekundärdata 
 
Sekundärdata inkluderar data som tidigare är insamlad av forskare, andra personer eller 
institutioner och förekommer i tre olika slag; bokföringsdata, forskningsdata och processdata 
(Andersen 1998).  
 
Den sekundärdata som samlats in och behandlats i denna studie innefattar vetenskapliga 
artiklar, litteratur inom ämnet samt övrig processdata. I processen att hitta relevant sekundärdata 
har databasen Primo främst använts. Som komplement har även Google Scholar använts för att 
få fram vetenskapliga artiklar. En del av dessa har utgjort grunden till studiens teoretiska 
referensram. Till sökningarna i samband med detta användes sökord som ”purchasing”, 
”strategic purchasing”, ”strategic sourcing” och ”purchasing efficancy”. 

Figur 1: Urval till litteraturstudien 
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Genomgående har, i största möjliga mån, artiklar som är relativt nya använts i referensramen. I 
annat fall har författarna säkerställt att dessa innehåller information som fortfarande är relevant 
och kan appliceras även på dagens situation, detta genom att kontrollera att dessa artiklar ofta 
citeras av andra forskare även i nutid.  
 

3.3.2 Primärdata 
 
Primärdatan som samlats in till denna studie innefattar intervjuer. Intervjuer kan delas upp i tre 
typer: strukturerade, semi-strukturerade och ostrukturerade. Vilken som är bäst lämpad avgörs 
av situationen och ändamålet (Merriam 2010).  
 
I denna studie har primärdatan samlats in med hjälp av semi-strukturerade intervjuer. Denna 
typ av intervju är flexibel på det viset att författarna har förberett en intervjuguide med frågor 
som ska ställas under intervjun men intervjupersonen får tillåtelse och frihet att formulera 
svaren på sitt sätt (Bryman & Bell 2015). Innan intervjuerna ägde rum fick intervjupersonerna 
tillgång till intervjuguiden (bilaga 1) för att ge dem kännedom om vilka ämnen som skulle 
beröras samt den planerade strukturen för intervjun. Detta kan enligt Bryman och Bell (2015) 
stärka tillförlitligheten i undersökningen.   
 
Med studiens syfte i åtanke vore även observationer en passande metod att använda, både 
enskilt eller i kombination med intervjuer. Detta skulle ge författarna möjlighet att få en mer 
ingående uppfattning av företagen och på så sätt väga upp för de nackdelar med intervjuer som 
lyfts av Bryman och Bell (2015). Dessa nackdelar är bland annat att endast verbal data kan 
samlas in och att den insamlade datan begränsas av den färdigställda intervjuguiden. Trots detta 
har valet gjorts att enbart förlita sig på intervjuer. Detta grundar sig främst i den tidsbrist som 
präglat studien, då det inte fanns tillräckligt med tid till att genomföra observationer under en 
längre period. Valet påverkades till viss del även av de förväntade svårigheterna med att finna 
respondenter som kunde tänka sig att ställa upp på att bli observerade, då detta kan uppfattas 
som mer påträngande än intervjuer.  
 
Den semi-strukturerade intervjutypen gör att intervjun har en viss struktur men tillåter 
intervjupersonen att ge ingående och analyserbara svar, som kan ge svar på studiens 
forskningsfrågor (Bryman & Bell 2015). Intervjuguiden utformades utifrån den tidigare 
genomförda teoretiska referensramen och studiens syfte, detta för att säkerställa att alla delar 
av inköp och strategiskt inköp berördes under intervjuerna.  
 
Totalt har tre intervjuer genomförts. Två av intervjuerna ägde rum på respektive företags 
huvudkontor och en intervju genomfördes via Skype då ett fysiskt möte inte var möjligt på 
grund av respondentens geografiska hemvist. När intervjun ägde rum på ett huvudkontor skedde 
detta i ett ostört utrymme där intervjupersonen kände sig trygg. Vid intervjun via Skype 
användes både ljud- och bildupptagning för att ha så lika förutsättningar som vid en fysisk 
intervju som möjligt. Vid en av intervjuerna fick en kompletterande fråga ställas i efterhand via 
e-post, då ett visst tydliggörande av svaret var nödvändigt. Närvarande intervjuare varierade 
mellan två till tre av författarna och intervjuerna tog i genomsnitt 50 minuter var. Den inledande 
intervjun fungerade som pilotstudie. Intervjupersonen fick då efter intervjun besvara frågor 
kring intervjufrågornas utformning och relevans samt ge feedback och förslag på ytterligare 
frågor, som även besvarades av personen i fråga. Responsen från pilotintervjun resulterade i 
addering av den näst sista frågan i intervjuguiden (bilaga 1).  
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Intervjufrågorna ställdes av den, för det tillfället utnämnda intervjuledaren, och eventuella 
följdfrågor ställdes växelvis av de övriga författare som närvarade. Intervjuerna spelades in via 
diktafon för att författarna skulle kunna ägna all uppmärksamhet åt samtalet och följa upp med 
frågor då det behövdes utan distraktion. Att spela in intervjuerna möjliggjorde även att 
forskarna kunde tillgodose både vad som sagts och hur det sagts när svaren senare skulle 
analyseras. Som komplement fördes en del minnesanteckningar vid upplevt behov av en av 
författarna. Inspelningarna transkriberades sedan i direkt anslutning till intervjuerna. 
 

3.3.3 Litteraturstudie 
 
En viss del av datainsamlingen i denna studie har gjorts i form av en litteraturstudie. I 
litteraturstudien har sekundärdata i form av vetenskapliga artiklar samlats in och behandlats. 
Ett stort antal vetenskapliga artiklar har behandlats och granskats kritiskt, i syfte att kartlägga 
den senaste forskningen inom strategiskt inköp. Litterastudien genomfördes som ett 
komplement till undersökningens empiriska material då det höga antalet bortfall i urvalet 
innebar att empirin och dess slutgiltiga resultat behövdes stärkas ytterligare. Trots att studien 
inte ämnade att dra generella slutsatser uppfattades ändå ett behov av att stödja de slutsatser 
som drogs med hjälp av den aktuella forskningen inom ämnet.  
 
Följaktligen sammanfattar litteraturstudien 19 nyligen publicerade artiklar inom ämnet 
strategiskt inköp. Endast databasen Primo har använts under datainsamlingen till denna och 
följande sökord har applicerats; ”strategic management purchasing”, ”purchasing strategy”, 
”purchasing strategic alignment” och ”strategic purchasing”. 
 
Inledningsvis genomfördes en sökning med varje sökord tillsammans med kriterierna ”peer 
reviewed” och publicering mellan år 2015 och 2018. Artiklar valdes då efter relevans för ämnet 
och totalt uppgick dessa till nio stycken. Artiklarnas relevans avgjordes baserat på deras 
koppling till studiens syfte och teoretiska referensram. När alla relevanta artiklar inom dessa 
sökkriterier hade valts, fylldes den resterande datamängden ut med de senast publicerade 
artiklarna kring ämnet. Då genomfördes en ny sökning med varje sökord där kriteriet ”peer 
reviewed” applicerades och sökresultaten sorterades efter ”senaste”. Artiklar som inte 
bedömdes beröra strategiskt inköp utifrån titeln sorterades bort och är inte inkluderade i studien. 
Mängden artiklar som samlades in genom denna sökmetod blev således tio stycken.  
 

3.4 Analys av data  
 
En av de största svårigheterna med kvantitativa undersökningar är den snabba genereringen av 
en stor mängd data (Bryman & Bell 2015). I den här studien har denna data uppstått i form av 
transkriberingar av utförda intervjuer och anteckningar från dessa. För att hantera och 
strukturera denna data har den inledningsvis kategoriserats utifrån intervjuguiden. Författarna 
har då sammanställt svaren ifrån varje intervju under respektive fråga. Sekundärdata som 
samlats in till litteraturstudien har kategoriserats i lämpliga kategorier och sammanställts. 
Därefter har intervjusvaren och litteraturstudien analyserats gentemot både varandra och den 
teoretiska referensramen för att upptäcka mönster som kan vara av relevans för studiens 
frågeställning. Eventuella avvikelser eller likheter som återfinns däremellan har i 
nästkommande stadie framhävts och diskuterats.  
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3.5 Metodreflektion 
 
Reliabilitet och validitet inom kvalitativa studier diskuteras av Bryman och Bell (2015) då det 
enligt kvantitativa forskare är mer relevant inom kvantitativa studier. Reliabilitet refererar till i 
vilken utsträckning resultatet av undersökningen kan upprepas (Bryman & Bell 2015). Målet 
med kvalitativ forskning är dock inte att isolera en lag av beteende utan att förklara världen som 
den uppfattas av människan (Merriam 2010). Det argumenteras att upprepningar inte 
nödvändigtvis gör resultaten mer tillförlitliga och att människans beteende inte behöver vara 
otillförlitliga. I denna studie har noga överväganden gjorts gällande metoden. Den interna 
reliabiliteten ökar då intervjuerna har gjorts av minst två observatörer och dessa har då varit 
överens om sin uppfattning gällande svaren.  
 
Bryman och Bell (2015) menar däremot att intern validitet kan accepteras inom kvalitativ 
forskning då forskaren där kan få en bättre uppfattning om observationerna stämmer överens 
med teorierna genom ett längre deltagande. Även Merriam (2010) argumenterar för att validitet 
kan uppnås i kvalitativa forskningar då man kan klargöra skevheter som forskaren riskerar att 
medföra i undersökningen genom att öppet beskriva teoretiskt perspektiv och grundläggande 
antaganden i början av studien. Validiteten i denna studie är god då informationen från 
intervjuerna analyserats försiktigt gällande generaliseringar på populationen. Eftersom 
intervjuerna har spelats in och skett personligen eller via videosamtal fanns risken att 
respondenten hämmas. Det faktum att intervjuerna har spelats in och transkriberats exakt ökar 
dock trovärdigheten i analysen samt minskar personlig påverkan från observatörerna (Bryman 
& Bell 2015).    
 
Även etiska aspekter bör beaktas vid utförandet av en kvalitativ studie. Enligt Bryman och Bell 
(2015) är det väsentligt att den etiska problematiken i en studie behandlas då denna har en direkt 
påverkan på studiens integritet. I kvalitativa fallundersökningar måste hänsyn tas till sådana 
problem vid två tidpunkter; under datainsamlingen och när resultaten publiceras (Merriam 
2010). 
 
Enligt Merriam (2010) finns det fem etiska övervägande vid kvalitativa studier och två utav 
dessa är relevanta för denna studie. Det ena övervägandet berör konfidentialitet, vilket har 
bemötts genom att erbjuda alla respondenter möjligheten att vara anonyma i det introducerande 
mejlet. Ytterligare ett problem som berör denna studie är eventuella svårigheter för läsaren att 
skilja på faktisk information och forskarens tolkningar. Detta har hanterats genom att tillämpa 
en tydlig struktur på rapporten där den empiriska data som samlats in först återges separat och 
därefter följer ett avsnitt varvid författarna presenterar sina egna tolkningar av detta, kopplat till 
den teoretiska referensramen. Däremot kodas empirin redan innan den sammanförs i rapporten 
och risk finns att en viss omedveten tolkning sker i detta stadie. Därför finns transkriberingar 
av alla intervjuer tillgängliga mot förfrågan där läsaren personligen kan ta del av det fullständiga 
empiriska materialet. Även genom att forskarna har denna etiska problematik i åtanke under 
studiens gång kan de egna tolkningarna minskas.  
 
Fyra andra områden av etiska principer som gäller för all företagsekonomisk forskning framförs 
av Bryman och Bell (2015). Dessa områden är att skada deltagare i studien, brist på informerat 
samtycke, integritetskränkningar samt förekomst av bedrägeri. Eftersom studien har använt 
semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod och då respondenterna har tilldelats 
information om studiens syfte, forskarnas bakgrund, planerad hantering av det insamlade 
materialet samt intervjuguiden i förväg anses dessa principer ha följts.  
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4 Resultat 
___________________________________________________________________________ 
 
I den inledande delen av följande kapitel presenteras empirin som samlats in genom de utförda 
intervjuerna. Som ett komplement till empirin presenteras därefter en litteraturstudie. Där ges 
en översikt av den senaste forskningen som gjorts kring det aktuella området genom en 
sammanställning av de 19 senast publicerade artiklarna. 
___________________________________________________________________________ 
 

4.1 Empiri 
 

4.1.1 Konceptet  
 
Uppfattningen kring vad som definierar strategiskt inköp varierar bland företag Alfa, Beta och 
Delta. Företag Alfa associerar begreppet strategiskt inköp till ”modetriangeln”, det vill säga den 
modell som används inom företaget för att kategorisera produkterna i tre nivåer utefter deras 
modegrad. Företaget har utvecklade strategier kring denna modell och drar därför paralleller 
mellan denna och konceptet strategiskt inköp. Vidare nämner företag Alfa att det finns många 
marginaler att ta hänsyn till när beslut ska tas om varje månads inköpta kvantiteter och 
associerar även detta till strategiskt inköp.  
 
Företag Beta arbetar aktivt för att stärka sitt varumärke och göra det tydligt på marknaden, något 
som företaget anser vara kopplat till strategiskt inköp. Företagets arbete kring hållbarhet har 
ökat under de senaste åren vilket har lett till utökade kontroller av fabrikerna de arbetar med 
och även detta ses som en del i deras strategiska inköp. Utvecklingen av hållbarhetsarbetet beror 
på att de har mer resurser idag då företaget relativt nyligen blivit uppköpt av ett annat större 
företag.  
 
För företag Delta finns ingen specifik förklaring till vad som definierar det strategiska inköpet 
hos företaget, men anser att senare intervjusvar kommer att svara på frågan mer övergripande. 
 

”Frågan är lite svår att svara på bara sådär, för att någonstans så tycker jag att alla de 
andra frågorna svarar lite på detta.” - Företag Delta 

 

4.1.2 Inköpsprocessen 
 
Företag Alfa och Beta arbetar båda med små grupper, så kallade "teams", som tätt arbetar och 
assisterar varandra. Alfas inköpare har två inköpsassistenter som sköter den dagliga 
kommunikationen med leverantörer och designer samt en controller. Alfa har en avdelningschef 
som har det övergripande ansvaret för alla team. Gruppstorleken varierar beroende på storleken 
på varugruppen. Även i Beta arbetar inköpare, designers och assistenter tätt ihop för att 
tillsammans ta fram produkten. Delta arbetar i mindre team, varav fast fashion-teamet består av 
inköparen, produktchefen och en direktrisassistent. Kring baskollektionerna som sourcas från 
Asien finns ett större team som också innehåller en designer och en direktris. Även i företag 
Delta sköter inköparna den dagliga kommunikationen med leverantörer. 
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“Så det är ju inte så att det bara kommer ett plagg uppifrån och så ska det orderläggas utan 
vi jobbar ju mycket tillsammans och tar fram kollektionen då.” – Företag Beta 

 
Processen inom de tre företagen börjar på samma sätt genom trendresearch. Resor, mässor och 
sociala medier påverkar tolkningen av det som ska tas fram till en framtida kollektion. De tre 
företagen beskriver hur de tillsammans jobbar fram kollektionen i teamet. Efter detta skissas 
produkterna upp för att sedan skickas ut till leverantörer. Alfa har varierande sätt att göra detta 
på. Dels skickar de snabbt ut grundläggande skisser till leverantörer för att få en prisestimering, 
en metod som kallas "Fast way" och dels det traditionella sättet där man skickar en utförlig 
skiss med tillhörande måttlista, vilket tar längre tid. Även ett nytt tillvägagångssätt har 
uppkommit hos företag Alfa, vilket kallas "Pick and buy" och innebär att leverantören 
presenterar modeller som företaget kan välja mellan. Att leverantörer erbjuder sina egna 
kollektioner för inköparna är också ett sätt för Beta att ta fram kollektioner.  
 

“[…] så blir det ju mycket inspirationsresor till Los Angeles, Korea, det är ett stort ställe, 
London, Paris. Hela tiden titta och vara steget före och självklart instagram. Det är ju 

egentligen där man kan hitta bästa inspirationen. Och titta på de här early adapters.” – 
Företag Alfa 

 
Delta beskriver hur kollektionsarbetet och sortimentet även planeras utefter strategier och mål 
som företaget satt upp. Både Alfa och Beta understryker vikten av budgeten under denna del av 
processen för att få en så bra marginal som möjligt. Priset är även ett sätt för Delta att styra 
prisstegen som påverkar utseendet på utbudet varje säsong.  
 
”[…]vi har ett strategiskt mål, som denna säsong t.ex. att vi ska göra mycket fler produkter, 
vi behöver liksom ha ett större utbud, det kanske liksom är ett mål för oss och då är det ju 

väldigt centralt i själva kollektionsplaneringen” – Företag Delta 
 
Alfa arbetar dessutom med små strategier som är anpassade efter marknadens tillstånd och 
bestämmer kvantiteter utefter dessa. Den klassiska Bostonmatrisen präglar stora delar av Alfas 
sortimentplanering och strategi för att maxa lönsamheten på en viss produkt som man tror kan 
passera stegen från stjärna till ”Cash cow”.  
 

”Vi följer Bostonmatrisen och ser hur produkten hoppar mellan de olika stegen. Sen när 
varan kommer till stjärna så maxar vi den och blir himla rika på just den, vi kan tjäna massor 
med pengar på någonting som är så ’hot’ och sedan blir varan en ”Cash cow”. Och vi vill ju 

vara först med den.” – Företag Alfa 
 
Processen överlag är mycket snabb inom fast fashion, speciellt kategorin som ligger högst upp 
i modetriangeln, enligt både företag Alfa och Delta. Enligt Delta arbetas det på varierande sätt 
beroende på vilken varugrupp i triangeln som behandlas, men det vidhålls ändå att trendspetsen 
är den del som har snabbast process från produktion till butik.  
 
Inom samtliga företag har inköpsavdelningen en stor inverkan på all sortimentsplanering och 
produktutveckling genom samarbetet mellan olika personer i teamet. Inköparna har 
huvudansvaret och bestämmer vad som ska orderläggas. Budgeten präglar stora delar av dessa 
beslut enligt Alfa och det är inköparens uppgift att detta tillgodoses. Delta menar att med 
huvudansvaret så innebär det att inköpare måste ha en helhetsbild och följa de övergripande 
mål som är uppsatta ovanifrån. Även om det är designern som tar fram produkterna är det upp 
till inköparen att avgöra om det är rätt för kunden och dess behov, enligt Alfa.  
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”Jag har ju huvudansvaret men under det så finns det ju kunden, försäljning och våra 

övergripande mål som jag jobbar mot och i sortimentsplanering […] Det gäller att få in 
helhetsbilden där kunden är avgörande” – Företag Delta 

 

4.1.3 Samarbete 
 
Samspelet mellan olika inköpare är begränsat inom företag Alfa och Beta. Här finns istället en 
aktör inom företaget som har övergripande koll på inköpsfunktionen och därmed minskar 
behovet av ett samarbete på inköpsnivå. I företag Alfa är denna aktör en Department Manager 
och i företag Beta är det designern. I Alfa förlitar man sig även på deras så kallade trendbibel 
som tas fram inför varje kvartal. Trendbibelns funktion är att styra helheten av säsongerna och 
om inköparna håller sig till den minimeras därmed behovet av samarbete sinsemellan.  
 

“Det är väl att vi inte har så mycket tid att sitta tillsammans utan varje inköpare sitter med 
designern och designern har huvudansvaret att se till […] att vi inte lägger order på samma 

saker… hon håller helheten i varumärkena” – Företag Beta 
 
Det samarbete mellan inköpare som eventuellt kan ske i Beta är inledningsvis i processen, där 
man gemensamt kommer fram till vad som passar de olika varumärkena i företaget. I Alfa sker 
samarbete först när det uppstår sådana krockar. Till skillnad från i Beta och Alfa sker samarbete 
löpande hos företag Delta. Framförallt finns ett samarbete inom varje produktavdelning (till 
exempel damavdelningen) där man jobbar tätt ihop och har många gemensamma möten. 
Gemensamma möten mellan flera olika produktavdelningar sker också, om än mindre frekvent.  
 
I Delta sker dessutom en del samarbete mellan inköpsavdelningen och andra avdelningar på 
företaget. Detta samarbete förefaller främst ske med avdelningar som är direkt kopplade till 
inköpsprocessen, såsom logistikavdelningen, sourcingavdelningen och marknadsavdelningen. 
Inom Beta finns också ett omfattande samråd med marknadsavdelningen och dessutom även en 
viss kommunikation med ekonomiavdelningen gällande budget. Alfa förefaller inte ha ett 
utarbetat samspel mellan inköp och andra avdelningar inom företaget. 
 
“Involverad är jag verkligen. Men inte i de strategiska besluten […] Det kommer uppifrån i 

organisationen.” – Företag Alfa 
 
På en ledningsnivå är inköpsavdelningens aktivitet och påverkan obefintlig inom både Alfa och 
Beta. Inom Delta finns en kommunikationskanal från inköparna ända upp till ledningen. Denna 
är genom deras affärsområdeschef som därefter för vidare budskapet till inköpschefen som 
sitter med i själva ledningsgruppen. Kommunikationen kommer främst från ledningen men om 
behovet finns så kan inköparna vara med och påverka.  
 

4.1.4 Strategier  
 
Företag Alfas prioriteringar i inköpsprocessen är pris och att vara först på marknaden, medan 
både Delta och Beta har ett större fokus på att tillfredsställa just deras kund. Företag Beta lyfter 
specifikt passform som en kundtillfredställare i deras målgrupp och därmed påpekas det att 
detta även är något som fokuseras på i inköpsarbetet. I Deltas fall påverkas deras tankesätt under 
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inköpsprocessen delvis av uppsatta mål för deras avdelning och att det är viktigt att varorna 
lever upp till de krav som finns gällande kvalité, pris, passform, design och kund.  
 
“Jo men vi försöker spara ganska mycket pengar i säsong. För att kunna hänga med i trender 
som vi inte har förutsett. Om ’Z’ sparar pengar i sin budget så kan vi få in sådana varor på 3, 

4 veckor och toppa det.” – Företag Alfa 
 
Alfa har ett strategiskt tänk gällande deras budget där de sparar en del pengar för att använda i 
säsong och på så sätt kunna reagera snabbt på oförutsedda marknadsförändringar. De produkter 
som köps in under säsong kan levereras på 3–4 veckor och tillåts ha mindre marginaler. Detta 
eftersom produkter med höga marginaler som förväntas generera mycket intäkter redan finns i 
sortimentsplaneringen sedan innan. På en mer övergripande nivå arbetar Alfa utefter målet att 
få så bra bruttomarginal som möjligt. Det är ett mål som genomsyrar hela företaget och inköpet 
sker aktivt med detta i åtanke.  
 
Deltas övergripande mål är att bli Nordens största e-handel och även här jobbar hela företaget 
för att nå detta. På en inköpsnivå finns inga specifika strategier som enbart är utformade för 
inköpsprocessen utan det är främst övergripande strategier som ämnar att hjälpa företaget nå 
detta mål som hålls i åtanke. Vissa effektiviseringar och förändringar kan ske på grund av dessa, 
men själva inköpsprocessen är till större del densamma oberoende på strategisk inriktning. 
 

”Nej egentligen inte, det är ju de övergripande strategierna som avgör. […] Inte någon 
speciell del egentligen, men om vi har ett mål att t.ex. öka variantantal eller öka 50 % med 

nya styles så då är ju det jätteavgörande när jag bygger upp kollektionen, annars kanske jag 
hade gjort 100 styles och då gör jag istället 150 styles. Så det är ju klart att sådana mål går 
in och påverkar, men det är egentligen de övergripande målen som avgör och förändrar.” 

– Företag Delta 
 
Företag Beta förefaller inte ha någon strategi på varken inköps- eller företagsnivå, bortsett från 
deras fokus på kunden. 
 
“[…] Jag vet inte riktigt vad jag ska svara på det… Alltså det är mycket igen med passform, 
eller nej det är ju ingen strategi… Men att vi ska göra bra kläder till kvinnan mitt i livet. Det 

är väl det som är det främsta då.” – Företag Beta 
 

4.1.5 Leverantörshantering 
 
Företagen Alfa och Delta anser att inköpsavdelningens involvering är relativt stor i sourcandet 
av leverantörer. De menar att behovet startar med inköpet och de på det sättet kan påverka valen 
av leverantörer. I företag Beta har leverantörsinvolveringen minskat det senaste året men 
inköpsavdelningen kan till viss del efterfråga leverantörer. Dessa måste då granskas och 
godkännas av hållbarhetsavdelningen. Att ha en separat avdelning för sourcing beskrivs av 
samtliga företag som ett beslut för att minimera arbetsbörda och öka effektiviteten inom 
inköpsavdelningen då detta är en mycket tidskrävande uppgift. Även CSR och hållbarhet har 
påverkat denna utveckling enligt företag Beta. Företag Alfa arbetar även med kontor utomlands 
i Bangladesh och Kina som leds av en ansvarig för kontrollering och kommunikation med 
leverantörer på plats. Alfa menar att det underlättar att ha en ytterst ansvarig i en övergripande 
roll med närmare kontakt med cheferna på fabrikerna, även om sourcingavdelningen sköter val 
av leverantörer.  
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”Så behovet styrs ju mycket från oss men arbetet kring leverantörer sköter ju 

sourcingavdelningen” – Företag Delta. 
 

Även leverantörsbasen styrs av behovet enligt både företag Alfa och Delta. Utefter sortiment, 
budget, kvalité och varugrupper på inköpsavdelningen planerar man vilka typer av leverantörer 
som passar till respektive varor. Företag Beta poängterar även vikten av kommunikation 
gällande val av leverantörer så att rätt kompetenser hamnar på rätt produkt. Företag Alfa ser sin 
sourcingavdelning som en direkt servicefunktion utefter behoven de har på inköpet, samtidigt 
som budgeten har en mycket betydande påverkan i beslut rörande val och antal leverantörer. 
Alla tre företag är eniga om att CSR, compliance (sv: samtycke) och hållbarhet är viktiga frågor 
gällande valet av leverantörer. Företag Delta understryker också att de arbetar med att inte ha 
för många leverantörer för att behålla kontrollen och skapa en långsiktig och nära relation. De 
menar att det finns tydliga strategier för detta inom företaget.  
 

“Vi tar inköpsbehovet utefter de kraven vi har inom CSR och complience, hållbarhet, vi har 
väldigt höga hållbarhetsmål, och det ska också vara leveranstider och bra pris såklart.” – 

Företag Alfa 
 
Efter att produkterna levererats utför Alfa och Delta utvärderingar av sina leverantörer. 
Systemet är till för att kunna värdera sina leverantörer och se vilka som är godkända för ett 
fortsatt samarbete. Detta är en fråga som i företag Alfa och Delta behandlas av respektive 
sourcingavdelning. Delta kommunicerar även halvårsvis med chef och sourcingavdelning 
rörande leverantörer som de jobbat med för att se vilka områden som måste förbättras. Det kan 
till exempel handla om upprepade förseningar som i sin tur leder till att Delta gör förändringar 
i leverantörsvalet. Alfa arbetar med en årsvis utvärdering efter första året med sina leverantörer 
där CSR, compliance, logistik och design är några av de områden som granskas. Alfa arbetar 
även med ett betygssystem för att gradera leverantörer utefter ett antal kriterier. Detta är ett 
system som inte bara underlättar och förenklar uppfattningen om nivån på leverantören, men 
som även är mycket uppskattat och motiverande för leverantören att jobba mot. Inköparen på 
företag Beta har inget svar på hur de sköter utvärdering av leverantörer. 
 
“Sen efter år två så gör vi en komplett leverantörsutvärdering och då är det ju såklart buying 
and design en jättestor del, logistik är en del, sen har vi compliance CSR som också är en stor 
del, sen har vi hållbarhet, och även kvalité då. Så vi väver ihop alla delarna där vad som är 
viktigt för oss och så får man ge sitt betyg då utefter förutbestämda kriterier.” – Företag Alfa 

 

4.1.6 Kundorientering 
 
Alla tre företagen understryker vikten av att fokusera på kunden och bemöta de behov som finns 
idag. Beta uttrycker att det är till stor del passform och kvalité som de arbetar med för att göra 
kunden nöjd. Delta menar att utan kunden är företaget obefintligt, vilket gör att kunden är den 
viktigaste faktorn i ett modeföretag. De arbetar även utefter feedback som kunder ger och 
utvärderingar av försäljningssiffror som är ett ytterligare kvitto på om kunden är nöjd eller inte. 
Alfa beskriver att kunden och deras kundgrupps livsstil är genomgående högsta prioritet i alla 
moment inom företaget. 
 

”Finns det inga kunder så finns inte vi, jättemycket jobb med det”. – Företag Delta 
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4.2 Litteraturstudie 
 
Figur 5 och 6 nedan illustrerar fördelningen av forskningsdesign och datainsamlingsmetod 
bland artiklarna i litteraturstudien. Utifrån figur 5 framstår det att fallstudie är den mest 
förekommande forskningsdesignen, därefter kommer tvärsnittsdesign och minst frekvent har 
en longitudinell design använts. De vanligaste datainsamlingsmetoderna är enkät och 
litteraturstudie, vilka används i mer än hälften av artiklarna.  
 
 

Figur 5: Forskningsdesign Figur 6: Datainsamlingsmetoder  
 
Samtliga longitudinella studier har samlat in data via litteraturstudier. Av enkätstudierna är en 
av dessa en fallstudie medan resterande fyra har en tvärsnittsdesign. Hälften av fallstudierna 
har använt intervjuer som datainsamlingsmetod. I enstaka fall har intervjuer kombinerats med 
ytterligare datainsamlingsmetoder, men oftast har undersökningar som använt intervjuer 
baserats enbart på sådan datainsamling.  
 

REFERENSER ANTAL 

Arjan j. van Weele 10 
Amelia Carr 9 
Erik van Raaij 5 

Figur 7: Referenser 
 
I figur 7 presenteras ytterligare en egenskap hos den senaste forskningen inom ämnet som är av 
intresse för denna studie. Detta är den frekventa refereringen till författarna Arjan J. van Weele, 
Amelia Carr och Erik van Raaij. I totalt tio studier refereras något av van Weeles verk. Sex 
artiklar refererar specifikt till van Weeles bok ”Purchasing and Supply Chain Management”, 
vilken också ligger till grund för vissa delar av denna studies teoretiska referensram. Även 
författarna Amelia Carr och Erik van Raaij har hänvisats till flertalet gånger under studiens 
gång och dessa återfanns i nio respektive fem artiklar. Carr och Smeltzers (1997) artikel vars 
definiering av strategiskt inköp har använts i den teoretiska referensramen, har citerats i 
merparten av dessa nio artiklar. Fem av artiklarna hänvisar till någon av de undersökningar som 
utförts av Carr och Pearson. 
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Gällande artiklarnas innehåll har ett mönster kunnat utläsas då samtliga artiklars slutsatser 
beskriver hur inköpsfunktionen bör struktureras och hanteras för att på olika sätt optimeras. Att 
undersöka faktorer som kan förbättra inköpsfunktionens prestation är även det inledande syftet 
i alla studier förutom två. I dessa två artiklar är syftet att kartlägga funktionens utveckling 
genom tiden, men i deras slutsatser lyfter man snarare de olika faktorer som identifierats ha en 
positiv effekt på inköpsfunktionens prestation.  
 
Nedan har fyra övergripande kategorier härletts från de insamlade artiklarna. Två framstående 
trender kan utläsas i den aktuella forskningen och dessa är strategiskt samspel samt inköpets 
interna status. Även andra faktorer som kan bidra till optimering av strategiskt inköp har 
behandlats, men då enbart av enstaka artiklar. Ett särskilt branschfokus finns även på sjukvård- 
och medicinbranschen då flertalet studier undersöker strategiskt inköp inom sådana företag. 
 

4.2.1 Strategiskt samspel 
 
Forskning inom strategiskt inköp de senaste åren har klarlagt att integrering av strategiskt inköp 
i andra delar av organisationen kan vara lönsamt för företaget. Tidigare har det belysts att inköp 
kan påverka olika steg i utvecklingen. Idag däremot, förbises de operationella funktionerna 
inom inköp och man undersöker istället underliggande strategier. Inköpare-
leverantörsrelationer, beslutsfattande, marknadsföring och SCM-integrering har präglat 
inköpets funktion de senaste åren och även nya trender förutspås inom inköpsområdet (Mogre, 
Lindgreen & Hingley 2017). Att inköpet fortsätter gå från en isolerad företagsfunktion till en 
mer multifunktionell process är en trend som förutspås inför framtiden. Även hållbarhet, etik 
och digitaliseringens framfart förväntas prägla och integreras i framtidens sätt att hantera inköp 
och SCM. Mogre, et al. (2017) hävdar att inköpsfunktionen övergår till att bli mer strategisk 
samt mer integrerad med andra funktioner inom organisationen.  
 
I en studie av Mikalef, Pateli, Batenburg och van de Wetering (2018) diskuteras strategiskt 
samspel utifrån företagets orientering och hur det påverkar olika element inom 
inköpsfunktionen. Tidigare forskning och empiriska bevis angående värdeskapande inom SCM 
och inköp i en organisation beaktas i artikeln. Företagens ökade intresse och investeringar inom 
informationsteknologi (IT) i försök att öka sin konkurrenskraft på marknaden har lett till att 
företag misslyckats med att utveckla sina organisatoriska prestationer såsom effektiva inköp. 
Detta är enligt Mikalef, et al. (2018) på grund av en oförmåga att samspela och integrera IT 
med de resterande organisatoriska behoven. Slutsatsen konstaterar att samspelet inte sker i 
förutbestämda element inom organisationen utan kan åstadkommas genom en rad olika 
förfaranden. Anpassade beredskapselement anses vara viktiga faktorer för inköpets samspel i 
strategisk mening, beslutsfattande och organisatoriska omständigheter.  
 
Även en tidigare studie inom området strategiskt inköp undersöks brister gällande konceptet. 
Studien belyser svårigheter med att integrera endast en typ av strategi genom hela 
inköpsfunktionen (Hesping & Schiele, 2015). Förståelse för att det finns svåra akademiska 
termer att tolka inom strategiskt inköp och till vilken omfattning dessa ska implementeras är 
viktigt enligt Hesping & Schiele (2015). I deras artikel presenterar en omfattande 
litteraturstudie som sträcker sig tillbaka till 1970-talet.  
 
Rodríguez-Escobar & González-Benito (2017) diskuterar den direkta effekten av strategiskt 
samspel på inköpsfunktionen. Samspelet har en omedelbar påverkan på inköpsfunktionens 
utgående effekt och indirekt har samspelet en medlande roll av avancerade inköpspraxis. Det 
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ökande användandet och betydelsen av att ha en strategisk funktion inom inköp har härlett en 
ny typ av avancerat inköp. Denna typ av inköp innebär att leverantörer har mer kontroll över 
design, logistik och ledtider än tidigare. Detta bidrar i sin tur till en bättre prestation gällande 
kvalitén, flexbiliteten och pålitilighet av leverantörskedjan enligt Rodríguez-Escobar & 
González-Benito (2017). Ralston, Blackhurst, Cantor och Crum (2015) undersöker sådant 
strategiskt samspel ifrån det heltäckande perspektiv av hela värdekedjan, vilken inköp utgör en 
del utav. I studien undersöks relationen mellan ett företags strategi, dess försök att integrera 
värdekedjan och dess finansiella prestation. Resultatet visar en positiv effekt utav intern 
strategisk integrering och tyder även på att intern integrering bör ske innan extern integrering. 
Detta eftersom en gemensam strategi och målsättning inom företaget leder till en känsla av 
mening och klarhet. Således möjliggörs idenitifering av passande leverantörer och kunder, 
vilket i sin tur skapar extern integrering (Ralston, et al. 2015).  
 
I en tidigare artikel av Ates, Wynstra och van Raaij (2015) undersöks huruvida inköpsstrategier 
på kategorinivå är relaterat till strukturen av leverantörsbasen för respektive kategori. Samspelet 
mellan inköpstrategi och kategoristrategi är av vikt när det beslutas om leverantörsbas. En av 
de viktigaste besluten inom strategiskt inköp handlar om att komponera en stabil leverantörsbas 
som stödjer den övergripande inköpsstrategin. Företagen måste anpassa strategierna utefter 
kategori, praxis och strukturer på de olika inköpskategorierna (Ates, et al. 2015).  
 

4.2.2 Intern status 
 
Forskning inom ämnet strategiskt inköp har konsekvent påvisat dess teoretiskt positiva 
påverkan på företag. I en studie utförd av Knoppen och Sáenz (2015) undersöks därför istället 
hur detta koncept bör implementeras i praktiken och identifierar fallgropar som företag kan 
stöta på under denna process. Resultatet av undersökningen visar att ett erkännande av 
inköpsfunktionens strategiska betydelse bland ledningen är en grundpelare för att dess 
strategiska potential ska kunna uppnås. Ledningen måste kännas vid inköpets strategiska roll 
och anse denna vara jämlik med andra funktioner inom den högsta ledningen. I ett sådant klimat 
kommer inköpsprocessen utvecklas från att vara en avskärmad process till att integreras med 
andra funktioner inom företaget. Därigenom utvecklas inköpsfunktionens relationer med 
företagets leverantörer, vilket i sin tur främjar värdeförmedlingen mot kunden. Vidare påstås 
att kontinuerligt kunskapsförvärv är nödvändigt för att inköpsfunktionen ska kunna agera på 
den nivå som krävs för att uppnå ett internt erkännande. Den viktigaste dimensionen i 
kunskapsförvärvet är kunskapsskanning, vilket syftar på identifiering och inkorporering av 
relevant intern och extern kunskap samt teknologi. Sammanfattningsvis menar Knoppen och 
Sáenz (2015) att inköpets interna status och medverkan måste kompletteras av en aktiv 
utveckling av inlärningsförmågor för att generera bättre kostnads- och innovationsprestationer. 
Fallgroparna som identifierats är bristande tid för reflektion, decentralisering av 
inköpsfunktionen, olikheter gällande incitament och oenig kommunikation mellan olika 
företagsfunktioner och enstaka leverantörer (Knoppen & Sáenz 2015).  
 
I en senare studie har dessa faktorer undersökts igen och återigen påvisats ha en positiv effekt 
gentemot både varandra och inköpsfunktionens prestation gällande kostnad samt innovation. 
Här klassificeras även kunskapsskanning som en dynamisk förmåga, det vill säga att den 
utvecklar och anpassar inköpsfunktionen gentemot förändringar i företagsklimatet (Brandon-
Jones & Knoppen 2018). 
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En delaktivitet inom inköpsfunktionen har studerats av Tchokoguéa, Nollet och Robineau 
(2017), där enbart leverantörshantering undersöks. Genom att sammanställa de senaste 30 årens 
litteratur på området undersöks hur denna aktivitets strategiska betydelse har utvecklats. 
Slutsatserna som drogs från denna studie är i linje med tidigare nämnda undersökningar 
angående vikten av aktivitetens interna erkännande och strategiska roll inom företaget. 
Ytterligare en egenskap som har relevans för leverantörshanteringens strategiska betydelse 
identifierades som strategiskt samspel mellan aktiviteten och företagets övergripande mål.  
 
En annan undersökning har fokuserat specifikt på att studera hur inköpschefer kan förstärka 
inköpsfunktionens interna status. Återigen konstateras det att intern legitimitet är väsentligt för 
att inköp ska kunna agera som en strategisk funktion. Vidare fann studien ett samband mellan 
inköpsfunktionens mognad och dess interna legitimitet. Detta antyder till att funktionens 
faktiska bidrag till företagets strävan mot dess övergripande mål speglades i den status som 
inköpsfunktionens får hos andra avdelningar. Till följd av detta måste inköpsavdelningen 
prestera väl gällande följande två aktiviteter för att skapa intern legitimitet; identifiera och 
erhålla de bästa leverantörerna samt identifiera och implementera processer som inte kan 
kopieras av konkurrenter (Tchokoguéa, Pachéb, Nolleta & Stolerua  2017).  
 

4.2.3 Annan optimering av inköpsfunktionen 
 
I en artikel av Poissonnier från 2017 kartläggs utvecklingen av inköpsfunktionen från att för 
bara 30 år sedan ha beskrivits som en stödjande funktion i värdekedjan av Porter (Figur 3), till 
att idag bli mer och mer strategisk. Utvecklingen resulterade i att inköpsfunktionen kom att ses 
som den största källan av kostnader för de flesta företagen, för att därefter komma att stå i fokus 
gällande kostnadsbesparingar. Idag, då inköp anses vara en strategisk funktion, är detta 
huvudsakligen kopplat till möjligheten att säkra försörjningen av varor samt ökat 
värdeskapande för skapandet av konkurrensfördelar. För att säkra försörjningen av varor är 
upprätthållande av goda relationer mellan leverantörer och inköpare viktigt och får en allt större 
betydelse. Poissonnier (2017) beskriver gemensam innovation och utvecklande samarbete 
mellan inköpande företag och leverantörer som något det bör talas mer om idag då detta kan 
innebära stora konkurrensfördelar. Poissonnier (2017) tror att det i framtiden kommer bli allt 
svårare för köpare att hitta bra leverantörer i takt med att konkurrensen på marknaden ökar. Den 
största utmaningen för inköpsfunktionen blir således att skapa goda förutsättningar för de bästa 
leverantörerna så att de vill arbeta med just deras företag. Detta förväntas skapa mer balanserade 
och värdeskapande relationer mellan företaget och dess leverantörer (Poissonnier 2017).  
 
I en annan artikel av Cracco (2017) som är baserad på fältexperiment med fokusgrupper 
adresseras också betydelsen av att upprätthålla goda relationer som kan skapa värde för 
företaget, kunder och partners. Cracco (2017) beskriver värdekedjan som ett ekosystem som 
ökar i komplexitet och där inköpsfunktionen har en mycket viktig roll som sträcker sig längre 
än målsättningar om att minska kostnader och spara pengar åt företaget. Leverantörer ses som 
externa resurser vars utveckling och förbättring bör värnas om av företaget. Nätverkande och 
kommunikation genom värdekedjan beskrivs som mycket viktigt. Enligt Cracco (2017) bör 
företag fokusera på vad som egentligen skapar individuellt och kollektivt värde i sina relationer 
till leverantörer, för ömsesidig utveckling.  
 
Zhang, Wang och Gao (2017) menar att leverantörers roll i produktutvecklingen har fått stor 
uppmärksamhet på senare tid. Det har framkommit bevis som indikerar att leverantörer med 
fördel kan hjälpa till att hantera utmaningar gällande livstid för produkten, snabb respons samt 
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snabba informationsflöden. Studien undersöker vilken typ av samarbete med leverantörer som 
kan kopplas till ”speed-to-market” (STM) av nya produkter. Resultatet visar att STM påverkas 
positivt av informationsdelning och kommunikation med leverantörer. Det visar också att 
informationsutbytet kan förmedla effekten av strategiskt inköp på STM samt att storleken på 
företaget har en tydlig påverkan på relationen mellan strategiskt inköp, informationsdelning och 
STM (Zhang, et al. 2017). 
 
I en fallstudie genomförd år 2018 kommer författarna fram till resultatet att onödigt spenderad 
tid, pengar, kvalitet och teknologi kan sparas genom större förståelse för rätt produktvariation. 
Ett företag kan bli framgångsrikt och konkurrenskraftigt då kundens önskemål uppfylls 
maximalt utan att det genererar något slöseri i form av outnyttjade resurser och varor (Nabhani, 
Uhl, Kauf & Shokri 2017). Fallstudien är fokuserad på automationsindustrin, men resultatet 
kan även appliceras på övriga industrier. Resultatet leder till en metod för att optimera den 
befintliga produktvariationen samt en indikator på hur inköpsavdelningen ska hantera den 
framtida produktvariationen på ett optimalt sätt. Detta för att reducera de onödiga produkterna 
i sortimentet med hjälp av strategiskt inköp (Nabhani, et al. 2017). 
 

4.2.4 Strategiskt inköp i andra industrier  
 
Den senaste tiden har flera artiklar publicerats angående strategiskt inköp inom 
sjukvårdsverksamheter i olika länder. Strategiskt inköp anses ha stor potential att öka det egna 
kapitalet inom sjukvårdssystemet (Patcharanarumol, Panichkriangkrai, Sommanuttaweechai, 
Hanson, Wangwong & Tangcharoensathien 2018). Inom sjukvård är detta ännu inte fullt 
etablerat då det finns en viss problematik kring inköp inom en offentlig instans (Ogbuabor & 
Onwujekwe 2018). Andra menar att en stor del av problematiken handlar om svårigheterna att 
skapa långsiktiga och stabila förhållanden med leverantörer. Eftersom inköpet är en avgörande 
funktion för att företag ska kunna uppnå strategiska mål bidrar hållbara leverantörsförhållanden 
till goda förutsättningar för detta (Knight, Blessner, Olson & Blackburn 2017). En annan del 
hävdar att strategiskt inköp endast är en strävan snarare än något som snart kommer att 
åstadkommas. På grund av politiska efterdyningarna på kommunal sjukvård kan strategiskt 
inköp anses vara politikernas ideologiska hävstång snarare än något som kommer att 
implementeras (Klasa, Greer & van Ginneken 2018). Det finns utrymme att i framtiden 
inkorporera strategiska inköpsmetoder för att uppnå en effektivare verksamhet. Strategiskt 
inköp är enligt Gorji, Mousavi, Shojaei, Keshavarzi och Zare (2018) en av de viktigaste 
faktorerna i att förbättra sjukvårdssystemets prestationer. Studien menar att prioritering av 
inköp, resursallokering, organisationsdesign och pris är några av de faktorer som påverkar det 
strategiska inköpet allra mest och bör identifieras för att skapa ett strategiskt inköp. 
 

4.3 Summering av resultat 
 
I litteraturstudien har vissa mönster kunnat utläsas bland artiklarna gällande forskningsdesign, 
datainsamlingsmetod, referenser och syfte. Den mest använda forskningsdesignen är 
fallstudiedesign, vilken använts i mer än hälften av artiklarna. Denna forskningsdesign har 
främst kombinerats med någon form av intervju. Generellt är de mest förekommande 
datainsamlingsmetoderna däremot enkäter och litteraturstudier. Bland artiklarnas referenser 
kan Arjan J. van Weele, Amelia Carr och Erik van Raaij ofta återfinnas och nästintill varje 
artikels syfte berör faktorer som eventuellt kan förbättra inköpsfunktionen i olika aspekter. Tre 
övergripande trender urskiljer sig även bland artiklarna och dessa är ett fokus på strategiskt 
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samspel och inköpsfunktionens interna status samt strategiskt inköp inom specifikt sjukvård- 
och medicinbranschen.  
 
Artiklarna som berör sjukvårdsbranschen eller medicinbranschen är samstämmiga gällande 
svårigheten med att implementera strategiskt inköp inom en offentlig instans. 
Undersökningarna kring strategiskt samspel i litteraturstudien visar att samspel på produkt-, 
organisations- och värdekedjenivå samt mellan inköp och IT har en positiv effekt på företaget. 
I empirin framgår det att två av företagen har ett visst strategiskt samspel på organisationsnivå 
då företagen har ett övergripande mål som genomsyrar hela organisationen. Ett av företagen 
har även en specifik strategi inom just inköpsprocessen som är anpassad efter deras 
marknadssegment.  
 
En annan dimension av strategiskt inköp som tas upp i litteraturstudien är inköpets interna 
status. Det konstateras att ett internt erkännande av inköpsfunktionens strategiska betydelse är 
väsentligt för utvecklingen av strategiskt inköp. För att kunna erhålla ett sådant erkännande är 
kunskapsskanning en nödvändig aktivitet och likaså måste ett faktiskt bidrag till företagets 
strävan mot dess övergripande mål ges av inköpsfunktionen för att den ska få tillräckligt hög 
intern status. Inom ett av företagen i empirin förefaller inköpsfunktionen uppmärksammas 
strategiskt av ledningen, då inköpschefen är en del av denna. Inköpare har även möjlighet att 
kommunicera med ledningen genom sina mellanchefer i detta företag. Samarbete inom 
inköpsavdelningen och mellan inköp och andra avdelningar sker också endast i detta företag. 
Inom de andra två företagen har inköpsfunktionen ingen uppenbar strategisk påverkan, 
samarbete inom inköpsavdelningen är begränsat och samarbete som sträcker sig bortom den 
egna avdelningen förekommer inte alls. 
 
Utav resterande artiklar i litteraturstudien påvisar en av dessa betydelsen av att optimera 
produktvariationer för att effektivisera inköpsprocessen. Övriga artiklar undersöker samt 
illustrerar betydelsen av samarbete och starka relationer mellan ett företag och dess 
leverantörer. Angående leverantörshantering så har samtliga företag inom empirin delegerat ut 
sourcing av leverantörer till en särskild avdelning. Inom två av företagen sker däremot den 
dagliga kontakten med leverantörerna via inköpsavdelningen och inom dessa företag utförs 
även en viss utvärdering av leverantörerna. 
 
Alla tre företag i empirin framförde olika uppfattningar om konceptet strategiskt inköp.  
Gällande kundorientering är företagen däremot eniga om den avgörande rollen som kunden 
spelar. Alla tre beskriver också bemötande av kundens behov som ett fokus i deras 
inköpsprocess.  
 
Inköpsavdelningen är strukturerad i teams inom alla företag och dessa teams är i sin tur 
tilldelade en produkt- eller sortimentskategori. Även själva inköpsprocessen är sig lik mellan 
företagen, vilken börjar med trendresearch via mässor, resor och sociala medier. Därefter 
skissas antingen produkterna upp och skickas till leverantörerna för en prisestimering eller så 
väljer man produkter ifrån leverantörens egna kollektion, vilket förekommer inom två av 
företagen. Vikten av budget och pris understryks under den här delen av processen. Inom 
samtliga företag har inköpsavdelningen en stor roll inom sortimentsplanering och 
produktutveckling där inköparen har huvudansvar över vad som ska orderläggas. 
 
  



 

 - 33 - 

5 Diskussion 
___________________________________________________________________________ 
 
I följande kapitel analyseras och diskuteras det empiriska resultatet och litteraturstudien i 
förhållande till den teoretiska referensramen. Här presenteras de kopplingar och 
motstridigheter som identifierats mellan resultatet och tidigare forskning. Detta utgör därefter 
grunden till de slutsatser samt förslag till vidare forskning som presenteras i nästkommande 
avsnitt.  
___________________________________________________________________________ 
 

5.1 Konceptet  
 
Konceptet strategiskt inköp definieras av Carr och Smeltzer (1997) som planering, 
implementering, utvärdering och kontrollering av strategiska och operativa beslut. Detta görs 
för att styra inköpsfunktionen mot företagets långsiktiga mål. I litteraturstudien citeras Carr och 
Smeltzer (1997) vid upprepade tillfällen och är en av de mest refererade artiklarna bland dessa 
studier. Därigenom identifieras en samstämmighet kring denna definition av strategiskt inköp 
mellan tidigare och senare publicerade artiklar. I företagen Alfa, Beta och Delta var denna 
definition okänd bland inköpsavdelningen. Uppfattningen av konceptet var dessutom 
varierande sinsemellan företagen och det förekom ingen likhet mellan intervjusvaren.  
 
Företag Alfas association till konceptet rörde sortimentsuppbyggnad, medan Beta drog 
paralleller till varumärkesutveckling. I Deltas fall gavs inget konkret svar utan frågan kring 
konceptet ansågs beskrivas genom intervjusvaren som helhet. I förhållande till Carr och 
Smelzers (1997) definition och dimensionerna av strategiskt inköp så tyder Deltas svar på störst 
förståelse för konceptet, då intervjuguiden är utformad utefter de kriterierna.  
 
Definitionen i litteraturstudien baseras ursprungligen på idén om planering, implementering, 
utvärdering och kontrollering, men studierna belyser nya sätt att optimera dessa i förhållande 
till dagens marknad och tekniker. De trender som identifieras i den aktuella forskningen har ett 
fokus på strategiskt samspel och inköpets interna status, således antas detta vara två 
huvudsakliga sätt att bemöta strategiskt inköp på gentemot dagens affärsklimat. Detta är 
följaktligen något som bör kunna urskiljas i företagen, om strategiskt inköp används.  
 
Artiklarna om sjukvårdbranschen eller medicinbranschen understryker svårigheter med att 
använda strategiskt inköp inom sådana företag, därav väcks frågan om detsamma kan gälla för 
fast fashion-branschen. Utifrån skillnaderna mellan dessa branscher och fast fashion-
branschens egenskaper anses implementering av strategiskt inköp både vara möjligt och 
relevant. 
 

5.2 Inköpsprocessen 
 
Inköpsprocessen som beskrivs av alla tre intervjuade företag har stora likheter med van Weeles 
(2010) modell. Momenten gällande leverantörer och utvärdering av dessa är dock till stor del 
delegerat till företagens sourcing-och hållbarhetsavdelningar. Processen i helhet eller dess 
strukturering nämns inte som en bidragande faktor till strategiskt inköp i litteraturstudien, men 
däremot behandlas delar av processen på en mer avgränsad nivå. I värdekedjan som beaktas i 
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SCOR-modellen är inköpsprocessen en stor del av denna och anses vara en värdeskapare för 
företaget (Robinson & Malhotra 2005).  
 
Enligt Ates, van Raaij och Wynstra (2018) är graden av tvärfunktionalitet en faktor som 
påverkar det strategiska samspelet genom en anpassning av den organisatoriska strukturen 
gentemot företagets övriga strategier. I samtliga intervjuade företag (Alfa, Beta och Delta) är 
inköpsfunktionen strukturerad i teams med parter från olika delar av företaget, då både inköp 
och design ingår i dessa. Detta är dock inte helt i linje med Ates, van Raaij och Wynstras (2018) 
idé om tvärfunktionalitet då det enligt dem innebär att parter som ingår i andra delar av företaget 
än just inköpsprocessen också inkluderas. Därmed finns ingen tydlig indikation på att 
strategiskt inköp har använts i strukturerandet av inköpsprocessen.  
 
Flera artiklar i litteraturstudien anser att kunskapsskanning är en viktig aktivitet för att främja 
inköpets strategiska nivå (Knoppen & Sáenz 2015; Brandon-Jones & Knoppen 2018). I 
företagens process genomförs detta endast vid ett tillfälle då inköparna inledningsvis gör en så 
kallad ”trendresearch”. Möjligtvis sker kunskapsskanning på ett mer outtalat sätt under någon 
annan del eller vid sidan av inköpsprocessen, men detta framgår inte i empirin. 
 

5.3 Samarbete 
 
I litteraturstudien hävdas det att inköpsfunktionen blir mer strategisk och mer integrerad med 
andra funktioner inom företaget (van Weele & van Raaij 2014). Enligt empirin förekommer 
samarbete mellan inköpet och andra avdelningar i företag Alfa och Delta. Inom båda företagen 
samarbetar man främst med avdelningar som är direkt kopplade till inköpsprocessen. Således 
kan ingen tendens mot en utbredd integrering av avdelningar uppfattas.  
 
Inom företag Delta finns det ett direkt samarbete mellan inköpsavdelningen och ledningen 
genom inköpschefens medverkan där. Samarbete mellan sådana viktiga aktörer inom företaget 
med ett gemensamt mål är väsentligt för implementeringen av strategiskt inköp (Rozenmeijer, 
et al. 2003). Även Carr och Smelzer (1997) styrker denna teori och menar att inköpsfunktionens 
interna status i företaget är avgörande för att kunna erhålla en strategisk roll. Det är även viktigt 
att styrelsen erkänner inköpsfunktionens strategiska relevans och att både detta erkännande 
samt relationen i sig är genuin. En enbart formell karaktär hindrar inköpsfunktionen från att 
uppnå full strategisk potential (Luzzini & Ronchi 2016). Utifrån empirin kan man endast 
bedöma förekomsten av en sådan relation, men inte dess natur. Således kan ingen parallell dras 
mellan naturen av denna relation och dess indikation på förekomsten av strategiskt inköp. 
 
Inköpare i företag Delta har även möjlighet att kommunicera med ledningen genom deras 
mellanchefer och kan därigenom påverka vissa beslut. Detta tyder på en grad av legitim 
auktoritet hos inköpsavdelningen. Andra beståndsdelar av legitim auktoritet beskrivs som en 
tendens att ta beslut åt andra avdelningar och påverka deras strategi (Ogden, et al. 2007), ett 
sådant uppförande kan inte ses i varken företag Delta, Alfa eller Beta. Graden av centralisering 
är ytterligare en faktor som enligt Ates, et al. (2018) påverkar strategiskt samspel och med detta 
syftar man på hur beslutsfattandet sker. Inom samtliga företag är detta centraliserat till 
huvudkontoret och där är beslut gällande mål och strategier toppstyrt medan beslut om 
sortimentet sker på en lägre nivå. 
 
I litteraturstudien finns en samstämmighet gällande den interna statusens betydelse och här 
identifieras vissa fallgropar som kan förekomma. Bristande tid och reflektion, decentralisering 
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av inköpsfunktionen, oenig kommunikation och olika incitament är de fallgropar som Knoppen 
och Sáenz (2015) belyser. Dessa fallgropar är inget som respondenterna under intervjuerna har 
antytt påverkar inköpets samarbete med andra avdelningar. Det som däremot kan tydas utifrån 
den empiriska undersökningen är att tid och reflektion tas hänsyn till genom att företaget 
använder separata avdelningar för att ta hand om frågor som hållbarhet, CSR och sourcing. 
Detta görs nämligen för att spara tid och effektivisera inköpsavdelningen. Ju större frågorna blir 
för kunden, desto mer utrymme måste företaget ge dessa ämnen. Däremot kan en viss grad av 
decentralisering identifieras genom att två av företaget har flera olika inköpsavdelningar utefter 
olika varugrupper och att dessa avdelningar har egna inköpsansvariga, designansvariga och 
direktriser.  
 

5.4 Strategier 
 
Ur empirin har strategiskt samspel kunnat identifieras inom företag Alfa och Delta, vilka även 
liknar varandra mest i anseende till storlek och försäljningskanaler. Det strategiska samspelet 
som återfinns här utspelar sig på organisationsnivå snarare än de övriga nivåerna (produkt- och 
värdekedjenivå) som tas upp i litteraturstudien. Det strategiska samspelet visar sig i företagens 
tydliga, övergripande mål vilka de anställda är medvetna om och aktivt arbetar mot, likt 
Gonzales-Benitos (2007) beskrivning av strategiskt samspel. Inom företagen finns vissa 
strategier som är utformade för inköpsprocessen men de är härledda utifrån företagets 
långsiktiga mål och affärsplan. Respondenterna påpekar flertal gånger under intervjuerna hur 
de övergripande målen genomsyrar alla beslut i inköpsprocessen. Det framgick i dessa 
intervjuer att man strävade efter att integrera inköpet så att det passar företaget som helhet, 
vilket enligt Baier et al. (2008) är mest effektivt.  
 
Inom företag Beta nämnde man inget övergripande mål utan här finns ett fokus på kunden, dock 
framstår det inte om detta fokus är i linje med företagets resterande mål. Till bakgrund av detta 
kan man inte utläsa något specifikt strategiskt samspel såsom det beskriv av Gonzales-Benitos 
(2007), vilket eventuellt kan vara till följd av företagets mindre storlek. Enligt Quayle (2002) 
finns det bristande kunskap inom mindre företag om de positiva effekter som härleds ur en 
effektiv inköpsprocess. En sådan brist kan eventuellt ligga till grund för avsaknaden av sådant 
strategiskt samspel inom företag Beta. Däremot lyfts en annan syn på samspel i litteraturstudien 
då Hesping och Schiele (2015) anser att detta kan förekomma i olika nivåer. Utifrån denna 
synvinkel kan därmed detta kundfokus möjligtvis ses som en form av samspel ändå.  
 
I diskussionen kring formalisering, centralisering och tvärfunktionalitet påpekar även Ates, et 
al. (2018) att inköpet kräver flera mindre strategier istället för en övergripande. Detta liknar det 
som Hesping och Schiele (2015) tidigare konstaterat gällande olika nivåer och omfattning av 
strategier för att åstadkomma ett mer effektivt samspel. I empirin framgår uttalade 
mikrostrategier endast i företag Alfa där man använder små strategier som utformats efter 
marknadens tillstånd. De andra två företagen menar snarare att man ständigt jobbar med 
försäljningsmål, marknadsandelar och kundorientering som kan behandlas på olika sätt i 
avdelningarna.  
 
Inom företag Delta påverkas beslutsfattande under inköpsprocessen av specifika mål som satts 
upp för inköpsavdelningen. Både detta användande av lokala mål och företag Alfas 
mikrostrategier tyder på att inköpsfunktionen inom dessa företag är en del av företagets 
strategiska planeringsprocess vilket enligt Carr och Smeltzer (1997) innebär att funktionen har 
en strategisk roll i organisationen.  
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5.5 Leverantörshantering 
 
I litteraturstudien lyfts relationen mellan inköpare och leverantör fram och dess betydelse för 
företaget. Sourcing har erhållit en mer betydelsefull strategisk roll på senare tid, delvis genom 
globalisering men även genom CSR och hållbarhetsarbete. Enligt van Weele (2014) är det 
inköparens ansvar att säkerställa lämpliga val av leverantörer, men ur empirin framkommer det 
att alla tre företag har delegerat ut samtliga sourcingaktiviteter till en separat avdelning för att 
ge ökad effektivitet. Trots detta anser inköparna själva att de har ett stort inflytande på 
sourcingprocessen och det är även dem som sköter den dagliga kommunikationen samt 
förhandlingar med leverantörerna. Alla tre företagen menar att behovet startar inom inköpet för 
att sedan utföras av en sourcingavdelning som blir en direkt servicefunktion till inköpet.   
 
Att upprätta goda relationer och samarbeta inom produktutveckling är en viktig del av 
strategiskt inköp (Poissonnier 2017; Cracco 2017; Zhang et al. 2017). Samarbete inom 
produktutveckling sker hos alla tre företagen som intervjuades, då processen delvis består av 
utväxling av prover, skisser och kommentarer mellan de två parterna. Företag Alfa och Beta 
beskriver dessutom ett alternativt samarbete genom att leverantören bistår med skisser och 
modeller som inköparna kan beställa. Detta tyder på en ökad grad av självständighet hos 
leverantörerna och denna arbetsfördelning väntas öka i framtiden, enligt Alfa.  
 
Goda relationer och det långsiktiga samarbetet är av vikt för företag Delta vid sourcingbeslut 
och leverantörshantering. Även företag Alfa kunde tydligt beskriva arbetet mot bättre 
affärsrelationer genom kommunikation och belöningssystem. Internationella kontor för att 
komma närmre prouktion och ansvariga chefer på plats har etablerats för att ytterligare 
underlätta arbetet med leverantörer och produktion. Det anses gynna företaget i längden att ha 
ett ömsesidigt arbete med leverantören så att relationen kan gå åt båda hållen, inte endast från 
inköpande företag (Poissonnier 2017).  
 
Eftersom leverantörer utgör en stor del av ett företags resurser är det viktigt att värna om dessa. 
Företag som har ett mer strategiskt tillvägagångssätt är mer benägna att tillämpa 
utvärderingssystem (Su 2013). Även långsiktiga relationer och lönsamhet anses i tidigare 
studier gynnas av en implementering och användning av utvärderingssystem (Carr & Pearson 
1999). Två av företagen i empirin utför någon form av utvärdering på sina leverantörer och 
detta ses även som ett sätt att förbättra kommunikationen samt relationen mellan företagen och 
dess leverantörer.  
 

5.6 Kundorientering  
 
I alla tre företagen lyfts kunden fram som en huvudsaklig aspekt i deras beslutsfattande och 
strategier. Enligt ett flertal studier har kundtillfredsställelse en positiv effekt på ett företags 
finansiella resultat (Aspara, Tikkanen, Pöntiskoski, & Järvensivu 2011; Anderson, Fornell, & 
Mazvancheryl 2004; O'Sullivan & McCallig 2012) och enligt Gupta, Lehmann och Stuart 
(2004) bör dessa hanteras med en beaktning som reflekterar deras betydelse. I litteraturstudien 
behandlas inte kundorientering när strategiskt inköp diskuteras. Däremot framgår det i empirin 
att kundtillfredsställelse är en del av företagens övergripande strategier och ett samspel mellan 
strategier inom företaget och dess mål berörs i flera nyligen publicerade studier (Rodríguez-
Escobar & González-Benito 2017; Ralston, et al. 2015; Ates, et al. 2015). Detta kan tolkas som 
att kunden inte har en direkt koppling till strategiskt inköp men att det finns en indirekt koppling 
som uppkommer genom kundtillfredsställelsens betydelse för ett företag. Trots kundernas 
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betydelse för samtliga tre företag har ingen av dem en strategi som är utformad specifikt för att 
bemöta kundernas tillfredsställelse, utan deras fokus på kunden förefaller snarare vara ett 
övergripande tankesätt som präglar strategier i hela företaget.  
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6 Slutsats 
 
Syftet med denna studie var att undersöka förekomsten och utformningen av strategiskt inköp 
i svenska fast fashion-företag. Den ökade globaliseringen, ovissheten inom modebranschen och 
fast fashion-företagens krav på snabb reaktionsförmåga ger utrymme för implementering av 
strategiskt inköp. Relevansen av att kombinera detta koncept och denna bransch samt den 
identifierade bristen i forskning kring just denna kombination är motivationen bakom valet av 
just detta syfte.  
 
Den definition av strategiskt inköp som används i studien myntades år 1997, men legitimeras 
av att den fortfarande är mest frekvent använd både bland den äldre och nyare forskningen. Att 
inget av företagen har denna relation till konceptet tyder på att strategiskt inköp inte är etablerat 
som ett uttalat verktyg inom företaget.  
 
Vidare identifieras inte ren tvärfunktionalitet hos något av företagen, då den enda avdelningen 
som inkluderas i inköpsteamen förutom inköpsavdelningen är design. Däremot har 
sourcingavdelningen ett utbrett samarbete med inköpsfunktionen och det finns även parter i 
teamen som har mer övergripande uppsikt, vilket gör att andra avdelningar kan ha inflytande 
på processen genom dem. Således finns en viss grad av tvärfunktionalitet, men denna bedöms 
inte vara tillräckligt tydlig för att kunna visa på en implementering av strategiskt inköp. Även 
den antydda saknaden av kunskapsskanning under processen försvagar signalerna om 
användning av strategiskt inköp. 
 
Samarbete och samspel har fått en stor betydelse inom detta ämne och präglar stora delar av 
litteraturen. Utifrån empirin kan man däremot se skillnader mellan företagens grad av samarbete 
och samarbetet är även begränsat till avdelningar som har en koppling till inköpsprocessen. 
Detta tyder på att det inte finns någon utarbetad integrering. Inom ett av företagen finns ett 
erkännande av inköpets strategiska betydelse hos ledningen, då inköpschefen är en del av denna 
och det också finns en kommunikationskanal mellan inköpare och ledningen. Att detta endast 
förekommer i ett av företagen indikerar att dimensionen ”intern status” inte inkluderats i 
strategierna inom merparten av dessa företag. Decentralisering, vilket är en av fallgroparna som 
framhävdes av Knoppen och Sáenz (2015), kan ses hos två av företagen och detta minskar 
sannolikheten att det finns en strategisk baktanke inom inköpsfunktionen ytterligare.  
 
Ett tydligt strategiskt samspel kan urskiljas inom de två större företagen där en samverkan av 
strategierna finns på organisationsnivå. Inom det mindre företag kan samspel eventuellt ske på 
en lägre nivå men detta är inget som kan säkerställas utifrån empirin. Samspel mellan strategier 
inom företaget och en anpassning av dessa till företagets mål utmärker sig i merparten av 
företagen och således tillämpas dimensionen ”strategiskt samspel”. Inom företag Delta och 
företag Alfa finns det bevis för att inköpsfunktionen är en del av företagets strategiska 
planeringsprocess men däremot indikerar den låga graden mikrostrategier en låg strategisk nivå.  
 
Leverantörshantering är i alla tre företag en uppgift som har delegerats ut till separata 
avdelningar som specialiserar sig på just dessa frågor. Däremot sköter inköpet den dagliga 
kommunikationen och strävar mot en långsiktig och hållbar relation, vilket är ett tecken på att 
det finns en strategisk baktanke i leverantörshanteringen. Att leverantörerna till viss del bidrar 
med förslag på färdigdesignade modeller som företaget kan välja mellan tyder på en 
effektivisering och rollförändring som anses ge strategiska fördelar. Även utvärderingssystem 
är utformade i företagen Alfa och Delta i syfte att effektivisera och utveckla sina relationer med 
leverantörerna.  
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Kundorientering är en grundsten i samtliga studerade företags mål och fokus dock förekommer 
det inga tecken på att detta skulle påverka inköpsfunktionens strategiska betydelse. Kunden står 
i centrum i allt arbete som sker för att ta fram kollektioner, budget och leverantörer men ur 
inköpsstrategisk synpunkt går det inte att förklara dess faktiska innebörd. Företagen fokuserar 
på att bemöta kundens behov och utefter det upprättas mål som formar organisationens 
övergripande sätt att arbeta.  
 
Sammanfattningsvis kan det konstateras att strategiskt inköp förekommer men inte i sin helhet. 
Inköpsfunktionen tenderar att struktureras utefter företagets mål och strategier, genom ett 
applicerande av passande strategier på både organisations- och avdelningsnivå. Följaktligen 
förefaller strategiskt inköp främst användas i form av strategiskt samspel. Hur företagen 
värderar den strategiska inköpsfunktionen idag är svårt att avgöra då konceptet strategiskt inköp 
inte är vedertaget hos de intervjuade. Inköpsavdelningen anser sig själva ha en strategisk roll i 
företaget, även om den akademiska definitionen inte är bekant och det saknas ett erkännande 
hos styrelsen. Däremot framkommer det tydligt att inköpsavdelningen har en viktig roll både 
ekonomiskt och strategiskt då inköparnas beslut påverkar och kräver en kommunikation med 
stora delar av företaget. Samarbetet mellan inköpsavdelningen och andra avdelningar i företaget 
är begränsat och därmed syns ingen tendens till integrering eller tvärfunktionalitet inom 
företagen. Svårigheter har identifierats både i litteraturstudien och empirin av en praktisk 
tillämpning av det teoretiska konceptet. Bristen på antal företag som medverkat i studien medför 
även att försiktighet gällande slutsatser och generaliseringar bör vidtas. Den utveckling som 
skett sedan strategiskt inköp först uppmärksammades och den ökade globala konkurrensen 
inom fast fashion-branschen indikerar en fortsatt växande strategisk roll av inköpsfunktionen.  
 

6.1 Förslag till vidare forskning 
 
Den här studien undersöker förekomsten av strategiskt inköp i svenska fast fashion-företag och 
är baserad på tre olika företag. För att styrka resultatet ytterligare hade flera företag kunnat 
inkluderas i studien och på så sätt tillhandahållit med en mer generell bild kring strategiskt 
inköp inom den svenska fast fashion-marknaden. Intervjuerna hade kunnat kompletteras med 
en enkätstudie eller observationer för att få ytterligare inblick i företagens inköpsprocess. På 
detta sätt hade fler infallsvinklar än endast de från intervjupersonerna kunnat tas i beaktning, 
vilket hade stärkt studiens trovärdighet ytterligare. 
 
En aspekt som tas upp i studien är hur företagets storlek påverkar användningen av strategiskt 
inköp. Denna aspekt hade kunnat studerats mer ingående för att på så sätt kunna utse om den 
har en verklig inverkan på huruvida strategiskt inköp används mer eller mindre i stora 
respektive små företag. Det hade även varit av intresse att undersöka orsaken till utfallet kring 
denna aspekt. 
 
De intervjuade representanterna från samtliga tre företag visade sig inte ha en tydlig uppfattning 
om vad strategiskt inköp innebär i teorin. Därför vore det intressant att i framtida forskning 
studera företag där inköpspersonalen har större kunskap kring det litteraturen visar om 
strategiskt inköp samt dess betydelse för inköpsprocessen och företaget som helhet, för att på 
så sätt se om inköpsfunktionen ter sig annorlunda eller prioriteras på ett annat sätt i dessa 
företag. 
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8 Bilagor 
 

8.1 Intervjuguide 
 

1. Vilken roll har du på företaget och vad är dina ansvarsområden? 
2. Hur länge har du arbetat på företaget? 

 
3. Vilken betydelse har konceptet strategiskt inköp för er på (företaget)? 
4. Kan du beskriva strukturen på inköpsavdelningen på företaget? Hur arbetar ni? Varför? 
5. Kan du beskriva inköpsprocessen i företaget? Hur går ni tillväga? 
6. Finns det något samspel mellan företagets inköpare? Hur ser det samspelet ut/Varför? 
7. Finns det något samspel mellan inköpsavdelningen och företagets övriga avdelningar? 

Hur ser det samspelet ut/Varför? 
8. Vad är de viktigaste prioriteringarna vid ett inköp? Varför? 
9. Använder ni några speciella strategier under vissa delar av inköpsprocessen? 
10. Kan du kort beskriva företagets övergripande mål och strategier? 
11. Arbetar du som inköpare aktivt för att inköpet ska ske i linje med dessa? På vilket 

sätt/Varför? 
12. Är inköpsavdelningen involverad i strategiska beslut som rör företaget som helhet och 

inte bara inköpsavdelningen? Varför/på vilket sätt? 
13. Är inköpsavdelningen delaktig i sourcing av nya leverantörer? Finns det en strategisk 

baktanke med det? 
14. Hur tänker ni vid sammansättningen av er leverantörsbas? Varför?  
15. Utför inköpsavdelningen någon form av utvärdering av leverantörerna? Varför? 
16. Har ni någon form av system för detta? 
17. Vilken roll har inköpare i moment såsom sortimentsplanering och produktutveckling? 

Finns det någon bakomliggande strategi i de beslutet? 
18. Hur stor vikt lägger ni i kunden och kundtillfredsställelse i den processen? 
19. Finns det något du tycker är relevant gällande det här ämnet som vi inte har frågat om? 
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8.2 Intervjuförfrågan 
 
Hej, 
 
Vi är tre studenter från textilekonomprogrammet på Textilhögskolan som nu ska skriva en 
kandidatuppsats. Syftet med vår studie, som handleds av Daniel Ekwall, är att undersöka om 
och hur ett fast fashion-företag i Sverige värderar sin inköpsprocess som en strategisk funktion.  
 
För att undersöka detta planerar vi att intervjua inköpare på ett antal svenska fast fashion-företag 
och undrar därför om Ni har möjlighet att ställa upp på en sådan intervju.  
 
Intervjun beräknas att ta ca 45 minuter, antingen personligen eller över Skype beroende på vad 
som passar er bäst. Samtalet kommer att spelas in med hjälp av en diktafon och möjlighet till 
att vara anonym i studien finns om så önskas. Intervjusvaren kommer att transkriberas, kodas 
och sedan analyseras i resultatkapitlet av vår uppsats. 
 
Skulle Ni vara intresserade av att ställa upp på detta så har vi sammanställt en intervjuguide 
som vi kan skicka till Er innan intervjun äger rum, så får Ni möjlighet att titta på frågorna i 
förväg.   
 
Vidarebefordra gärna detta till andra som Ni tror skulle fungera bra för intervjun. 
 
Tack på förhand för Er hjälp! 
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