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Förord 

 
Vi har sedan 2009 studerat vid Högskolan i Borås och Textilekonomprogrammet. Under 
studietiden på Textilhögskolan samt under utbytesterminen i Hongkong skapades ett växande 
intresse för internationellt inköp, socialt ansvarstagande och Kina och dess textilindustri vilket 
ledde till ett naturligt val av fördjupningsområde i samband med kandidatuppsatsen.  
 
Vi vill rikta ett stort tack till företaget Lindex som stöttat oss i uppsatsens valda ämne och 
bidragit till det empiriska material som gjort det möjligt att slutföra studien. Stort tack till 
produktionskontorschefen Ebba Lo som genom stort engagemang gjort det möjlig att 
genomföra studien samt tack till studiens respondenter som låtit oss ta del av deras 
erfarenheter men framför allt att de tog sig tid att ställa upp på intervjuer.  
  
Ett varmt och stort tack till vår handledare Jenny Balkow som väglett, stöttat och medverkat i 
givande diskussioner som tagit studien framåt.  
 
Till sist vill vi tacka varandra för en lärorik och underhållande tid tillsammans!  
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Abstract 
 

Swedish title:  Ett modeföretags inköp från Kina – En fallstudie av Lindex 
produktionskontor och dess ansvarsområden 

English title:  A fashion company’s purchasing from China – A case study of 
Lindex’s production office and its responsibilities 

Authors:   Elin Söderblom och Johanna Söderblom  
Year of publication:  2012 
Tutor:   Jenny Balkow  
Keywords:  Purchasing process, International Purchasing Office, Supplier 

relationships and Social Responsibility   
  
Due to more selective customers, shorter fashion trend cycles and cheaper fashion, in today's 
global fashion industry companies face stiffer competition and they are forced to act faster to 
answer customer demands. As such, purchasing strategies play a crucial role when it comes to 
competition in price, quality and availability of products, which in turn has forced fashion 
companies to introduce a buying strategy focused on the international market. As a result of 
companies moving into cheaper production countries the demands on social responsibility has 
increased. This has pushed companies to drive their buying strategy toward the correct market 
and supplier. Many Swedish fashion companies have decided to purchase from China and 
therefore the purpose of this study with Lindex as the company in focus is to form an 
understanding of how a Swedish fashion company utilizes their production office and what its 
responsibilities are in the buying process when sourcing from the Chinese market. In addition, 
the authors want to describe what the view of the production office is in relation to supplier 
relationships in the buying process and what circumstances are necessary for the fashion 
company to be able to influence social responsibility in the supply chain. The thesis has a 
qualitative research design since the purpose was to create a deeper understanding of the 
research topic, which also was the reason for the authors to study the problem through a case 
company. The empirical material is conducted by twelve semi-structured interviews with 
some of the case company’s employees and two observations of the case company’s 
suppliers. The purpose was to create a deeper understanding in the areas of Lindex’s buying 
process, supplier relations and social responsibility and therefore the field study was carried 
out at the case company’s head quarter in Gothenburg, its production office in Hong Kong 
and its CSR department in Shanghai. The result of the study showed that the production 
office’s areas of responsibility involved factors such as price, quality, lead-time and capacity 
planning. Through the results that the company in focus generated the conclusion that could 
be drawn is that the strategy of establishing a production office could be useful for a Swedish 
fashion company in terms of better prices, higher product quality, shorter lead time as well as 
setting the production capacity. It has become more important to build good relationships in 
the fashion industry and the study has found that Lindex highly values their supplier 
relationships. Factors such as trust, engagement and collaboration with the suppliers are the 
key to succeed in addition to all of the factors mentioned above. To enable fashion companies 
to work with social responsibility it is vital that the supplier understands the purpose of the 
code of conduct and that the company’s employees are well educated within the subject 
matter to in turn be able to influence the suppliers. It is equally important that inspections are 
made on a continuous basis with the necessary follow-up carried out. The result of this thesis 
cannot be generalized for all Swedish fashion companies since the problem has been 
investigated through a case company, but the study is nevertheless highly relevant and useful 
for other Swedish fashion companies under the same circumstances to take note of.  
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Sammanfattning 
 
Svensk titel:   Ett modeföretags inköp från Kina – En fallstudie av Lindex 

produktionskontor och dess ansvarsområden 
Engelsk titel:  A fashion company’s purchasing from China – A case study of 

Lindex’s production office and its responsibilities 
Författare:   Elin Söderblom och Johanna Söderblom  
Färdigställd (år):  2012 
Handledare:  Jenny Balkow 
Nyckelord:   Inköpsprocess, Produktionskontor, Leverantörsrelationer och 

Socialt ansvarstagande 
 

Kräsnare kunder, snabbare modeväxlingar och billigt mode. I modeindustris globala klimat 
står modeföretagen inför större konkurrens och tvingas agera snabbt för att kunna ge 
kunderna det bästa erbjudandet. Inköpsstrategier har blivit allt viktigare för att kunna 
konkurrera om pris, kvalitet och tillgänglighet vilket har resulterat i inköp mot internationella 
marknader. I samband med produktion i billigare länder har konsumenternas krav på socialt 
ansvarstagade ökat vilket gjort att det för företagen blivit allt viktigare att styra sina inköp mot 
rätt marknad och rätt leverantörer. Många svenska modeföretag gör inköp från Kina och 
därför är syftet med denna studie att med Lindex som fallföretag skapa en förståelse för hur 
ett svenskt modeföretag använder sig av ett produktionskontor och vad det har för 
ansvarsområden i inköpsprocessen vid inköp från Kina. Syftet är även att skapa en 
uppfattning om produktionskontorets syn på leverantörsrelationer och vilka förutsättningarna 
är för att modeföretaget ska kunna arbeta med socialt ansvarstagande i leverantörsledet. 
Studien har en kvalitativ undersökningsdesign då syftet är att skapa ett djup inom det valda 
området vilket även var anledningen till att problemet applicerades på ett fallföretag. Studiens 
empiriska material bygger på tolv semistrukturerade intervjuer med anställda på fallföretaget 
samt två observationer av fallföretagets leverantörer. Detta gjordes för att kunna skapa en 
djupare förståelse inom områdena Lindex inköpsprocess, leverantörsrelationer och socialt 
ansvarstagande. Det fält som undersöktes var fallföretagets huvudkontor i Göteborg, 
produktionskontoret i Hongkong samt CSR-avdelningen i Shanghai. Studien påvisade att 
produktionskontorets ansvarsområden berörde faktorer som pris, kvalitet, ledtider och 
kapacitetsplanering. Genom resultaten som fallföretaget Lindex genererade kunde slutsatsen 
dras att ett produktionskontor skulle kunna vara en användbar inköpsstrategi för ett svenskt 
modeföretaget då det för studiens fallföretag innebar lösningar till kritiska faktorer som pris, 
kvalitet, ledtid och kapacitetsplanering. Det har blivit allt viktigare att ha goda 
leverantörsrelationer i modebranschen och studien tyder på att fallföretaget värderade 
leverantörsrelationer då tillit, engagemang och samarbete var nyckeln till att lyckas med 
ovanstående faktorer. Förutsättningen för att ett modeföretag skulle kunna arbeta med socialt 
ansvarstagande var att leverantören hade en förståelse för vad syftet med uppförandekoden 
var, att företagets personal var väl utbildad och uppdaterad inom området för att i sin tur 
kunna inspirera leverantörerna samt att det kontinuerligt gjordes leverantörsinspektioner som 
också följdes upp. Studiens resultat kan inte generaliseras på alla svenska modeföretag då 
fenomenet undersökts genom fallföretaget Lindex men studien är ändå relevant och 
användbar för svenska modeföretag med liknande omständigheter att ta del av.  
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1. Inledningskapitel  
 
 
I inledningen kommer vi att presentera bakgrunden till studiens problem som syftar till att 
introducera läsaren till ämnet som studerats samt skapa en förståelse kring detta. Vidare 
diskuteras problemet som leder fram till uppsatsens syfte och frågeställning som är 
grundläggande för studien. 
 

1.1. Problembakgrund 
 
Kräsnare kunder, snabbare modeväxlingar och billigt mode. Dagens modeindustri går mot ett 
allt mer globaliserat klimat där kunderna kan få exakt det de pekar på. Modeföretagen står 
inför en allt större global konkurrens och tvingas agera snabbare och bli mer flexibla för att 
kunna ge kunderna det bästa erbjudandet och fortfarande vara en aktuell aktör på marknaden. 
Den ökade globala konkurrensen som modeindustrin under senare år fått uppleva har bidragit 
till att företagen varit tvungna att anstränga sig mer för att upprätthålla sin 
konkurrenskraftighet vilket lett till en ökning av internationella inköp (Birou & Fawcett, 
1992). Pris, kvalitet och tillgänglighet beskrivs i litteraturen som de primära skälen till att 
många textilföretag sökt efter globala leverantörer (Salmi, 2006; Lennartsson & Lindholm, 
2010; Monczka & Giunipero, 1990; Monczka & Giunipero, 1997). Genom att textilföretagen 
sökt sig till billigare marknader har de kunnat åstadkomma lägre produktionskostnader och 
fått tillgång till ny teknik och produktutveckling vilket har främjat företagens 
konkurrenskraftighet (Birou & Fawcett, 1992). 
 
Svenska företags etablering utomlands har under de senaste 20 åren ökat radikalt och mellan 
åren 1987 och 2008 har sysselsättningen i svenskägda företag utomlands mer än dubblerats 
(Etablering utomlands, 2010). Då företagen sökte billigare produktionsländer var Kina ett 
attraktivt alternativ och landet var år 2006 en av de nationer i världen som hade högst andel 
utländska direktinvesteringar (Salmi, 2006; Nassimbeni & Sartor, 2006). Anledningen till att 
företag flyttade produktion till Kina var att produktionskostnaderna var låga och i slutet av 
1990-talet kunde fabrikerna dessutom tillverka produkter med hög kvalitet som kunde svara 
på kundernas efterfrågan (Nordstrom, 2000; Matteo, 2003). Kinas snabba tekniska och 
ekonomiska utveckling skulle kunna vara ytterligare en förklaring till att svenska företag 
flyttat produktion dit, men också de reducerade fysiska avstånden med hjälp av utvecklad 
kommunikation och lägre transportkostnader (Lennartsson & Lindholm, 2010).  
 
Omlokaliseringen av produktionen till billigare länder fick stor uppmärksamhet av både 
forskare och media samtidigt som ett större allmänintresse väcktes för hur egentligen 
produkterna producerades och under vilka omständigheter (Lennartsson & Lindholm, 2010). 
Corporate Social Responsibility (CSR) har på så vis blivit en viktig del av modeindustrins 
inköpsprocesser i samband med intressenternas krav på ökad transparens och etiskt 
producerade produkter (Cooke & He, 2010). Utvecklingen av CSR har gått framåt sedan 
1950-talet och under de senaste tjugo åren har det skett i allt snabbare takt (Carroll, 1999). 
Den hårda konkurrensen mellan modeföretagen har också gjort att de stora aktörerna blivit 
mer måna om att ta CSR på största allvar då detta kan bidra till ett starkare varumärke (Cooke 
& He, 2010).  
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Internationella inköp har blivit ett faktum i den moderna modeindustrin vilket leder till många 
utmaningar och svåra beslut för ett företag i branschen. Att ta rätt inköpsbeslut är avgörande 
för företagets framtid på en allt mer konkurrensutsatt modemarknad och därför kommer 
problemdiskussionen ta upp utmaningarna inom internationellt inköp. 

1.2. Problemdiskussion  
 
Trots att det under de senaste åren blivit dyrare att producera i Kina är det fortfarande en 
attraktiv inköpsmarknad för västerländska företag då landet utvecklat kompetens inom en rad 
olika områden (Fang, Gunterberg & Larsson, 2010). Fang, Gunterberg och Larsson (2010) 
beskriver Kina som ett erfaret land inom konfektionsindustrin med en lång historia och rikt på 
kunskap. Dessutom har produktionsmöjligheterna utvecklats till att kunna skapa allt från 
massprodukter till komplicerade produkter. En respondent i Fang, Gunterberg och Larssons 
(2010) artikel beskriver att de kinesiska leverantörernas ovärderliga kunskap om konfektion 
och kvalitet är viktigare än själva priset. Nassimbeni och Sartor (2006) argumenterar för att 
företag kan hitta unika produkter genom att göra inköp från Kina och således stärka sin 
konkurrenskraftighet på en konkurrensutsatt marknad.  
 
Trots att det finns många fördelar med internationellt inköp, tvingas samtidigt företagen möta 
bortskämda konsumenter med allt högre förväntningar och preferenser som naturlig följd.  
För att bli en vinnare på marknaden måste företaget ta sig förbi de hinder som internationellt 
inköp innebär, vilket innefattar en rad komplexa områden. Nassimbeni och Sartor (2006) 
argumenterar för att inköpsprocessen blir allt svårare att kontrollera i och med att 
internationella inköp involverar många olika aktörer. Att hitta rätt leverantörer är inte helt 
problemfritt och Carter och Narasimhan (1990) menar till och med att internationellt inköp 
kan ödelägga ett företags affärsstrategi om de inte hittar leverantörer som kan leva upp till 
konsumenternas förväntningar på rätt pris, kvalitet, produktdesign och kortare ledtider.  
 
De logistiska utmaningarna har av vissa forskare beskrivits som den primära riskfaktorn för 
ett företag som arbetar med internationella inköp (Cho & Kang, 2001). Eftersom att 
förhandlingar på en internationell marknad ofta innebär stora avstånd blir långa ledtider ett 
problem för modeföretag som söker efter snabba processer. För att försäkra sig om att inte stå 
utan produkter blir risken att företag anskaffar större lager som i sin tur innebär mer bundet 
kapital. Kvalitetsbrist nämns som ett annat problem vid internationella inköp då det på grund 
av de långa avstånden är svårare att kontrollera produkterna (Cho & Kang, 2001; Birou & 
Fawcett, 1993; Fang, Gunterberg & Larsson, 2010). Ett annat problem som internationellt 
inköp har medfört är de främmande lagar och förordningar som ett modeföretag ställs inför på 
en internationell marknad. Tullar, avgifter samt komplicerade dokumentationskrav från 
regeringen är exempel på detta som kan försvåra inköpsprocessen (Birou & Fawcett, 1992; 
Cho & Kang 2001). Litteraturen beskriver även kulturella skillnader som en annan stor 
utmaning för västerländska företag som handlar på internationella marknader (Birou & 
Fawcett, 1992; Nassimbeni & Sartor, 2007). Faktorer som värderingar, attityder, religion och 
språk kan skapa hinder för viktiga affärsrelaterade handlingar. Detta kan gälla utvärdering av 
en leverantör, kontraktering, produktionsinspektioner samt att upprätthålla en god 
leverantörsrelation (Cho & Kang 2001). Samtidigt som det geografiska avståndet är ett 
problem i sig menar Salmi (2006) att det psykologiska avståndet är minst lika viktigt att ta i 
beaktning. Genom att skapa en god leverantörsrelation kan det kulturella avståndet reduceras 
vilket kan komma att spela en stor roll i en affärsrelation mellan kund och leverantör (Salmi, 
2006).  
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Fang, Gunterberg och Larsson (2010) stödjer detta och beskriver att goda 
leverantörsrelationer anses vara en avgörande faktor för att kunna uppnå lägre priser och bra 
leverantörsvillkor. Långvariga relationer är en viktig del av den kinesiska företagskulturen 
och genom att anamma detta kan företag dra nytta av att engagera sig i affärsrelationen med 
ett kinesiskt företag. Förhandlingsmöjligheterna som då kan utnyttjas avser exempelvis pris 
och ledtider. Forskarna menar även att långvariga och goda affärsrelationer bygger grunden 
för ömsesidigt förtroende och främjar utvecklingen av CSR och etiska förordningar. Andra 
argument för att fortsätta göra inköp i Kina är att kunna nå en global närvaro, vilket kan 
innebära konkurrensfördelar (Birou & Fawcett, 1992). 
 
Nassimbeni och Sartor (2006) instämmer med att goda affärsrelationer mellan kund och 
leverantör leder till många fördelar för ett företag som arbetar med internationellt inköp. I sin 
artikel nämner de beordrat inköp, inköp genom mellanhänder och direkt inköp som tre 
alternativa inköpsstrategier att använda sig av på den kinesiska marknaden. En form av direkt 
inköp beskrivs i artikeln som etablering av produktionskontor vilket anses vara en fördelaktig 
strategi för västerländska företag som gör inköp i Kina. Nassimbeni och Sartor (2006) menar 
vidare att ett produktionskontor på den lokala marknaden främjar affärsrelationen mellan 
kund och leverantör och gör det lättare för båda parter att komma närmre varandra och skapa 
en ökad förståelse för varandras mål och visioner. Genom att komma närmre leverantörerna 
ur ett geografiskt perspektiv menar de att ett modeföretag kan uppnå ytterligare en rad olika 
fördelar såsom förbättrad produktkvalitet, en utökad leverantörsbas samt bättre 
förhandlingsmöjligheter avseende pris och service.  
 
Internationella inköp genererar många fördelar för företag i modebranschen samtidigt som det 
är långt från en problemfri industri då den även innefattar många utmaningar. Då svenska 
modeföretag valt att etablera produktionskontor i Kina (KappAhl, 2012; Lindex, 2012; MQ, 
2012; RNB Retail and Brands, 2012; Swedish Chamber of Commerce in Hong Kong, 2011) 
blir frågan således hur dessa kan använda sig av ett produktionskontor för att kunna ta del av 
fördelarna och samtidigt övervinna utmaningarna som internationellt inköp innebär.  
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1.3. Syfte  
 
Syftet med studien är att skapa en förståelse och ett djup kring hur ett svenskt modeföretag 
använder sig av ett produktionskontor och vad det har för ansvarsområden i inköpsprocessen 
vid inköp från Kina. Vi vill med studien skapa en uppfattning om produktionskontorets syn på 
leverantörsrelationer i inköpsprocessen och vilka förutsättningarna är för att modeföretaget 
ska kunna arbeta med socialt ansvarstagande i leverantörsledet.  

1.4. Problemformulering  
 
Vi valde att formulera syftet i en huvudfråga samt två delfrågor som under uppsatsen kommer 
att besvaras. Detta beslutades för att syftet tydligare skulle kunna uppnås och att tydliga 
kopplingar skulle kunna dras till studiens slutsatser. 

1.4.1. Huvudfrågeställning 
 
Vad har ett modeföretags produktionskontor för ansvarsområden i inköpsprocessen?  

1.4.2. Delfråga 1 
 
Hur ser ett modeföretag på leverantörsrelationer i inköpsprocessen? 

1.4.3. Delfråga 2 
 
Vilka är förutsättningarna för att ett modeföretag ska kunna arbeta med socialt ansvarstagande 
hos en leverantör? 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Då studien syftar till att skapa en förståelse och ett djup inom området har vi valt att studera 
fenomenet genom ett fallföretag för att få en god insikt i problematiken och kunna skildra den 
på ett utförligt sätt. Då syftet är att undersöka ett svenskt modeföretag som arbetar med inköp 
från Kina har vi på grund utav god access valt att studera ett modeföretags produktionskontor 
i Hongkong och Shanghai. För att få en övergripande förståelse för fallföretaget besöktes även 
huvudkontoret i Göteborg.  
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2. Teoretisk referensram 
 
 
I följande kapitel kommer vi att redogöra för de teorier som är grundläggande inom studiens 
område. Syftet är att skapa en förståelse kring det valda ämnet men också att belysa de 
teorier som kommer att spela en betydande roll i den kommande empirin och analysen samt 
för att på ett trovärdigt sätt kunna besvara studiens frågeställningar.  
   

2.1. Inköpsprocessen 
 
Van Weele (2010) beskriver inköpsprocessen som en komplex kedja bestående av många 
delar och olika aktörer på olika marknader. En inköpares beslut påverkar och influerar hela 
organisationens slutgiltiga prestationer och det är därför av största vikt att alla led är 
integrerade med varandra för att öka effektiviteten och att inköpsprocessen ska kunna fylla 
dess huvudsakliga funktion. Nedan tydliggörs de sex faser som enligt van Weele (2010) utgör 
en inköpsprocess. 
 

   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

Figur 2.1. Inköpsprocessen och några relaterade koncept från van Weele (2010), s. 9    
 

 

2.1.1. Fastställa kundens behov 
 
Inköpsprocessens utgångspunkt är att definiera kundens behov avseende kvalitet och kvantitet 
och ut efter det forma en produktspecifikation till leverantören (van Weele, 2010). I detta 
första skede är informationsflödet mellan kund och leverantör avgörande då flödet på en 
internationell bas blir mer komplicerat och omfattande (Kakouris, Polychronopoulos & 
Binioris, 2006). Då kvaliteten av utförandet av den första fasen kommer att avspeglas i 
nästkommande faser är det viktigt att det blir rätt från början. Om kundens behov 
missuppfattas eller om produktspecifikationen inte är tillräckligt utförlig kommer varor att 
produceras som inte matchar marknadens efterfrågan (van Weele, 2010). Den traditionella 
inköpscykeln är enligt Bruce och Daly (2006) baserad på en trendanalys som görs ett år i 
förväg där företag utgår från vad som sålts under tidigare år. Det Bruce och Daly (2006) vill 
understryka är att i det finns risk för att varorna blivit inkuranta när de väl kommit till butiken 
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då snabba trender kan dyka upp med kort varsel under årets gång. Därför beskrivs denna 
första fas som komplicerad då förarbetet måste göras mycket grundligt och den senare 
processen bör vara flexibel för trendförändringar som kan komma att bli aktuella. 

2.1.2. Val av leverantör 
 
Inköparens arbete följs sedan av att välja rätt leverantör i förhållande till företagets 
produktförfrågan. Relevanta kriterier att utgå från är pris, kvalitet, leveransprecision, 
miljövänlighet, teknisk utveckling och service. Inköparen analyserar då vilka leverantörer 
som kan tänkas vara kvalificerade för att producera ordern och sedan väljs den leverantör som 
kan ge det bästa erbjudandet (van Weele, 2010). Detta steg bör enligt Kakouris, 
Polychronopoulos och Binioris (2006) ses som en utvecklingsfas då leverantör och kund ska 
sträva efter att utveckla rutiner för att främja ett framtida samarbete. Forskarna menar att det 
är viktigt att försäkra sig om att leverantören är medveten om vad kunden efterfrågar och att 
detta kan levereras. Detta anses dock vara problematiskt då kunden inte alltid känner till de 
olika leverantörerna på internationella marknader vilket leder till att det kan vara svårt att 
avgöra hur lämplig en viss leverantör är för företaget. 

2.1.3. Kontraktering 
 
Efter att inköparen beslutat vilken leverantör som ska producera ordern följer en 
förhandlingsfas avseende prisavtal, betalningsvillkor, leveransvillkor, garantivillkor samt 
påföljder för båda parter om något går fel (van Weele, 2010). Författaren beskriver vidare att 
ett kontrakt lägger den juridiska grunden för en affärsrelation och skapar trygghet och tillit 
mellan kund och leverantör. Därför är ett utförligt och tydligt kontrakt att rekommendera för 
företag som gör inköp internationellt. Främmande affärskulturer beskrivs av Cooke och He 
(2010) som en utmaning vid internationella inköp vilket kan försvåra kontrakteringsfasen om 
båda parter har svårt att förstå varandras sätt att göra affärer och förhandla.  

2.1.4. Orderläggning 
 
Van Weele (2010) beskriver att inköparen kan lägga order hos leverantören efter det att ett 
kontrakt upprättats. En orderspecifikation innehåller vanligtvis ett ordernummer, 
produktspecifikation, styckpris, leveransdatum, leveransadress samt fakturaadress. Om de 
förberedande aktiviteterna är väl utformade och specificerade i orderläggningsfasen minskar 
det efterföljande arbetet i inköpsprocessen. Författaren redogör vidare för att det finns en risk 
för att fel och missförstånd kan uppkomma i produktionen om inte leverantören får ta del av 
specifik information och noggranna instruktioner. Bruce och Daly (2006) menar att ett 
modeföretag som kan senarelägga sina order och använda leverantörer med kortare ledtider 
kan agera snabbare på kundens efterfrågan och minska risken för onödiga lager och inaktuella 
varor.  

2.1.5. Leveransbevakning och kontroll 
 
För att påskynda processen och kontrollera att leverantören gör det som överenskommits i 
orderspecifikationen är det viktigt att ordern följs upp och bevakas. Även om 
orderläggningsfasen går som planerat finns risken att problem uppstår vid leveransen. Detta 
kan innefatta leveransförseningar, kvalitetsproblem eller att leverantören satt ett högre pris än 
vad som kommit överens om tidigare (van Weele, 2010). Nassimbeni och Sartor (2006) 
styrker van Weeles argument om att kvalitetssäkring kan vara en kritisk faktor vid 
internationella inköp. Således betonar de vikten av att rapportera felaktigheter direkt till 



Ett modeföretags inköp från Kina - En fallstudie av Lindex produktionskontor och dess ansvarsområden 
 

 13 

leverantören för att förebygga att liknande fel förekommer i framtiden och att affärsrelationen 
ska kunna utvecklas.  

2.1.6. Utvärdering 
 
Van Weele (2010) menar att inköparens roll innefattar att slutföra en order men även att 
utvärdera samarbetet med leverantören. Inköparen bör se över huruvida leverantören levererat 
varorna kvalitetsmässigt och tidsmässigt, om leverantören bidragit till företagets 
konkurrenskraftighet och hur de arbetar med produktinnovation. Författaren beskriver vidare 
att genom att kontinuerligt utvärdera sina leverantörer kan företaget inför kommande order gå 
tillbaka till sin leverantörslista och reflektera över tidigare erfarenheter. Detta skapar värde för 
företaget då de på så vis kan minska sin leverantörsbas och välja att satsa på de leverantörer 
som gett företaget det bästa erbjudandet. 

2.2. Internationellt inköp och inköpsstrategier  
 
Internationellt inköp definieras enligt Monczka och Trent (2003) som inköp mellan en kund 
och leverantör placerade i olika länder. Drivande faktorer till att företag väljer att göra 
internationella inköp är att reducera kostnader, få tillgång till ny produktutveckling, högre 
kvalitet och på så vis bli en mer konkurrenskraftig aktör på hemmamarknaden. Internationella 
inköp är dock mer komplexa än inhemska inköp då fler faktorer måste tas i beaktning. Dessa 
faktorer beskrivs vidare av Monczka och Trent (2003) som längre ledtider, främmande lagar 
och regler, valutaförändringar, tidsskillnader och språkbarriärer.  
 
För att kunna hantera dessa utmaningar och samtidigt lyckas svara på kundens efterfrågan kan 
ett företag enligt Nassimbeni och Sartor (2006) använda sig av beordrat inköp, inköp genom 
mellanhänder eller direkt inköp. Beordrat inköp är en strategi som vanligtvis tillämpas på 
marknader som är hårt styrda av landets regering och ett exempel på detta är Kina. För att ett 
utländskt företag ska kunna sälja sina produkter på den kinesiska marknaden är villkoret att 
företaget måste producera en viss del komponenter i Kina och dela med sig av sina tekniska 
och kunskapsmässiga resurser för att således främja landets utveckling (Nassimbeni & Sartor, 
2006). Denna typ av inköpsstrategi är dock vanligast förekommande för högteknologiska 
produkter (Nassimbeni & Sartor, 2006; De Toni et al. 2011). Nassimbeni och Sartor (2006) 
beskriver inköp genom mellanhänder som en annan strategi där företaget använder sig av en 
tredje part som fungerar som en länk mellan kund och leverantör. De menar att det antingen 
kan innebära att företaget handlar av en grossist som köper produkter på den kinesiska 
marknaden och säljer dem vidare internationellt, eller att företaget använder sig av en agent 
som fungerar som företagets förlängda arm på en internationell bas då denna söker upp 
lämpliga leverantörer och hanterar kvalitetssäkring åt företaget. Nassimbeni och Sartor (2006) 
rekommenderar denna strategi till mindre företag då det är en säker och mindre kostsam 
strategi. En tredje parts funktioner kan jämföras med de funktioner som ett produktionskontor 
utgör vid direkt inköp. För att kunna uppnå studiens syfte om att skapa en förståelse för vilka 
ansvarsområden ett svenskt modeföretags produktionskontor har i inköpsprocessen redogör vi 
för litteraturens beskrivning av direkt inköp i nästkommande avsnitt som sedan kopplas till 
fenomenet produktionskontor.  

2.2.1. Direkt inköp 
 
Nassimbeni och Sartor (2006) beskriver att ett företag som använder sig av denna typ av 
inköpsstrategi inte är begränsat till någon extern mellanhand eller leverantör då all 
kommunikation sker direkt mellan kund och leverantör. Inom direkt inköp finns det två 
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strategier att tillämpa, traditionellt direkt inköp och direkt samarbetande inköp. Traditionellt 
direkt inköp bygger på att det inte finns någon operationell integrering mellan kund och 
leverantör. Denna strategi är lämplig för massproduktion och standardiserade produkter med 
låg risk. I dessa fall letar företagen snarare efter de mest lönsamma fördelarna avseende 
kostnader än långvariga relationer. Direkt samarbetande inköp beskrivs i litteraturen som den 
mest frekvent använda inköpsstrategin inom direkt inköp då leverantören och kunden 
samarbetar och delar med sig av det operationella arbetet sinsemellan parterna. Detta kan avse 
produktspecifikationen, produktutveckling, kvalitetskontroll samt transportlösningar. 
Produkterna i denna typ av inköp karaktäriseras av innovation och högre komplexitet. Vid 
denna typ av inköp kan kunden dra nytta av sina leverantörers utveckling och därför är det 
viktigt att båda parter delar med sig av sin kunskap (Nassimbeni & Sartor, 2006). Ett vanligt 
fenomen inom direkt inköp är att företag startar lokala kontor nära produktionen med 
avseende att effektivisera inköpsprocessen (Nassimbeni & Sartor, 2006; Nordstrom, 2000; 
Fang, Olsson & Sporrong, 2004). I anknytning till uppsatsens frågeställning är det relevant att 
redogöra för och diskutera kring hur litteraturen beskriver och ser på detta fenomen vilket 
skildras i följande avsnitt.   

2.3. Produktionskontor 

2.3.1. Bakgrund 
 
Goh och Lau (1998) beskriver att de första produktionskontoren startades på 1960-talet främst 
i sydvästra Asien då företagen letade efter billigare produktion på andra marknader än sin 
hemmamarknad. En av anledningarna till att företagen etablerade produktionskontor var att 
företagen behövde komma närmare leverantörerna för att kunna skapa en affärsrelation och 
därmed utveckla och effektivisera produktionen. En annan anledning till etableringarna 
beskrivs i litteraturen som att företagen börjat använda sig av flera olika leverantörer och de 
behövde utvärdera vilka som passade företaget bäst avseende pris och kontinuitet. Författarna 
beskriver vidare att trenden sedan 1980-talet har varit att företag arbetar med färre 
leverantörer och istället jobbar aktivt med att skapa en nära relation som kan leda till ett bättre 
samarbete och bättre priser.  

2.3.2. Produktionskontoret som en funktion 
 
Enligt Nassimbeni och Sartor (2006) samt Goh och Lau (1998) ställs företag som valt att 
arbeta med en internationell inköpsstrategi vanligtvis förr eller senare inför beslutet om att 
etablera ett internationellt produktionskontor nära sin produktion. Goh och Lau (1998) 
beskriver ett produktionskontor som ett lokalt baserat kontor nära produktionen vilket har som 
syfte att utveckla och producera nya produkter. Dess ansvarsområden innefattar även att köpa 
in nya material för priser som i slutet kan leda till konkurrenskraftiga fördelar, inspektera 
såväl leverantörerna som produkterna och se till så att produkterna levereras i rätt 
förpackning, i rätt tid, till rätt plats och målet är således att reducera de totala kostnaderna för 
företaget. Nassimbeni och Sartor (2006) samt Nordstrom (2000) menar att ett 
produktionskontor kan effektivisera företagets inköpsprocess på olika vis. Genom att de 
ansvarar för att planera kommande kapacitet med leverantörerna, löser problem som uppstår 
under processen, skapr större tillit och kontinuerligt håller varandra uppdaterade kring 
kommande samt avslutade produktionsprocesser kan inköpsprocessen underlättas. Författarna 
menar vidare att ett produktionskontor kan underlätta valet av leverantörer samt förbättra 
resultaten vid förhandlingar om kontrakt och priser då en fördel är att lokalt anställda 
vanligtvis har väldigt god kunskap om den lokala marknaden. Det är dessutom lättare att 
kringgå kulturella hinder som annars förmodligen hade försvårat inköpsprocessen. Goh och 
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Lau (1998) argumenterar även för att det är svårt för ett centraliserat inköpskontor att utveckla 
en nära relation med leverantörerna på en internationell bas. 
 
Då syftet är att kunna påskynda och effektivisera inköpsprocessen har fenomenet med ett 
produktionskontor på senare år blivit en av de vanligaste åtgärderna för företag som jobbar 
med internationellt inköp (Nassimbeni & Sartor, 2006; Goh & Lau, 1998; Nordstrom, 2000). 
Ett produktionskontor ska fungera som den kommunicerande länken mellan leverantören och 
huvudkontoret och ger på så vis företaget bättre tillgång till att utveckla och förbättra 
produktkvaliteten. Syftet är att företaget ska uppnå mer innovativa och tekniska produkter 
samt att differentiera sig på marknaden (Goh & Lau, 1998; Nassimbeni & Sartor, 2006; 
Nordstrom, 2000). Då internationellt inköp innebär längre avstånd mellan produktionen och 
marknaden har fenomenet om att låta leverantören utveckla delar av designprocessen som 
produktdesign och kvalitet, blivit ett alternativ för att korta ned ledtiderna (Bruce & Daly, 
2006; Goh & Lau, 1998; Nassimbeni & Sartor, 2006). Genom att vara nära produktionen kan 
kvalitetskontroller utföras mer frekvent och utförligt, samtidigt som kunden kan utbilda 
leverantören i hur kontrollerna ska utföras (Bruce & Daly, 2006). Det är enligt Nordstrom 
(2000) viktigt för ett företag att ta vara på rådande faktorer som låga arbetskostnader, 
välutbildade arbetare samt den snabba utvecklingen i Kina för att öka företagets lönsamhet 
och skapa prisfördelar. Ett produktionskontor nära produktionen är en lönsam strategi för 
många företag som beslutat sig för att arbeta med internationella inköp (Nassimbeni & Sartor, 
2006).    

2.3.3. Kritiskt granskande av produktionskontor 
 
Det ska dock poängteras att det i litteraturen diskuterats vissa nackdelar med att starta upp 
produktionskontor i Kina. Även om det argumenterats för att ett produktionskontor ska ses 
som en investering över tid är det omöjligt att undvika startkostnaden som kan bli hög. Då en 
uppbyggnad av ett produktionskontor kräver mycket resurser är det främst att rekommendera 
för större företag (Nassimbeni & Sartor, 2006; Fang, Olsson & Sporrong, 2004). För att kunna 
utveckla ett företags produkter och skapa konkurrensfördelar är det viktigt att båda parter 
delar med sig av sin kunskap, vilket kan underlättas genom ett produktionskontor. Dock finns 
det vissa risker med detta då värdefull kunskap inom företaget kan komma i fel händer. 
Nassimbeni och Sartor (2006) beskriver Kina som ett land där risken för inkräktning på 
industriella och intellektuella tillgångar är stor. Därför menar författarna att det är viktigt att 
skydda företagets värdefulla kunskap i den mån det går då det inte finns tillräckligt med lagar 
i Kina som förebygger problemet. Att rekrytera lokalt är viktigt för att produktionskontoret 
ska fylla sin funktion men själva rekryteringsprocessen kan vara en komplex uppgift då ett 
utländskt företag inte har tillräckligt med kunskap kring marknaden (Nassimbeni & Sartor, 
2006; Nordstrom, 2000; Goh & Lau, 1998). Dessutom beskriver författarna en komplexitet i 
att huvudkontoret måste lämna ifrån sig arbetsuppgifter och ansvar till produktionskontoret 
vilket kan ta tid och inte alltid uppskattas av huvudkontoret.   
 
Trots att kritiska aspekter av produktionskontor diskuterats i litteraturen menar Nassimbeni 
och Sartor (2006) att företag som jobbar med internationella inköp förr eller senare kommer 
att ställas inför valmöjligheten att etablera ett produktionskontor och att detta kan generera 
konkurrenskraftighet för företaget. Det Nassimbeni och Sartor (2006) beskriver i sin artikel är 
att huvudsyftet är att komma närmre produktionsmarknaden och leverantörerna. De menar att 
en etablering av ett produktionskontor som skapar närhet till leverantörerna kan bygga 
grunden till goda relationer och generera konkurrensmässiga fördelar för företaget. 
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2.4. Relationer 
 
Företag har gått från att jobba med ett stort antal leverantörer till att föredra en förminskad 
leverantörsbas med närmre affärsrelationer (Salmi, 2006; Cavusgil, Yaprak & Yeoh, 1993). 
Bruce och Daly (2006) menar att uppbyggnad av relationer är viktigt för att lyckas med 
effektiva inköp i den snabba modeindustrin samt för att öka företagets konkurrenskraftighet. 
Lägre priser, bättre leverantörsvillkor och kortare ledtider är fördelar som ett modeföretag kan 
uppnå genom goda leverantörsrelationer (Fang, Gunterberg & Larsson, 2010). Enligt 
Fredriksson och Jonsson (2009) spelar relationer en avgörande roll i den kinesiska 
affärskulturen då personliga möten värdesätts för att stärka relationen. De kinesiska 
leverantörerna förväntar sig att träffa sina kunder oftare än europeiska leverantörer och den 
sociala delen av relationen anses vara minst lika viktig som den affärsmässiga. Företag som 
jobbar med direkt inköp har enligt Salmi (2006) fler och bättre möjligheter att skapa en nära 
relation till sina leverantörer då både det geografiska och psykologiska avståndet gör det 
svårare att möta den kinesiska affärskulturen. 

2.4.1. Tillit och engagemang 
 
För att kunna utveckla ett gott samarbete mellan kund och leverantör krävs det tillit och 
engagemang i relationen (Prior, 2012; Xiao et al. 2010; Cavusgil, Yaprak & Yeoh, 1993). 
Tillit är någonting som byggs upp successivt i relationen under lång tid och kräver 
investeringar och resurser (Prior, 2012; Trimarchi, Liesch & Tamaschke, 2004). Genom att 
skapa tillit mellan parterna ökar sannolikheten för att ett bättre och mer frekvent 
informationsflöde kan uppnås som dessutom gör att kundens krav på kvalitet kan uppfyllas. 
Då båda parter har förtroende för varandra är det lättare att uppmärksamma eventuella 
problem och bearbeta dessa i ett tidigt skede (Salmi, 2006; Prior, 2012). En utvecklad 
affärsrelation som grundar sig på tillit och engagemang har också resulterat i att företag vågar 
göra gemensamma investeringar. På så vis kan kunden och leverantören dela på kunskap och 
resurser vilket kan leda till högre effektivitet och produktinnovation (Prior, 2012). Flexibla 
och anpassningsbara leverantörsrelationer är viktiga för att öka värdet av prestationerna i 
inköpsprocessen. Salmi (2006) menar att synkroniserade kunder och leverantörer är extra 
viktigt då ett företags produkter är komplexa och många parter är inblandade. I textilindustrin 
är socialt ansvarstagande ett uppmärksammat problem och Fang, Gunterberg och Larsson 
(2010) argumenterar för att ömsesidigt förtroende i en affärsrelation öppnar dörrar för 
utveckling av CSR. 

2.4.2. Samarbete mellan kund och leverantör 
 
Kannan och Tan (2006) beskriver att ett gemensamt samarbete mellan kund och leverantör är 
en annan grundläggande faktor för att skapa en meningsfull relation. I vissa inköpssituationer 
bör inköparen tänka på de fördelar som ett samarbete kan generera snarare än att se 
leverantören som en konkurrent. För att företag ska kunna påverka kvalitet och leveranser och 
samtidigt kunna kontrollera beroendeställningen sinsemellan parterna krävs en nära och 
samarbetande relation. Bruce och Daly (2006) menar att ett förstärkt samarbete kan öka 
företagets och leverantörernas förståelse för modebranschens ständiga förändringar och 
således kan de båda parterna gemensamt möta kundens krav och efterfrågan. Salmi (2006) 
beskriver vidare att kunskap och kommunikation underlättar för produktinnovation och nya 
tekniska möjligheter vilket leder till större konkurrensfördelar. 
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2.4.3. Långsiktigt perspektiv 
 
För att kunna uppnå en god relation som bygger på tillit och engagemang mellan kund och 
leverantör krävs det att båda parter har ett långsiktigt mål med relationen. I den snabba 
modeindustrin har hållbarhet blivit en allt viktigare konkurrensfördel vilken kan uppnås 
genom långsiktiga leverantörsrelationer (Ganesan, 1994). Det är viktigt att komma ihåg att 
även om ett utländskt modeföretag betraktas som en stor aktör på hemmamarknaden är detta 
inte självklart vid inköp på en internationell leverantörsbas med global konkurrens.  Ett litet 
företag som handlar med kinesiska leverantörer tjänar på att bygga upp en långsiktig 
leverantörsrelation för att kunna uppnå bättre villkor (Salmi, 2006). En långsiktig strategi 
mellan kund och leverantör syftar till att båda parter allt efter som anpassar sig efter varandras 
behov vilket leder till att kunden kan få snabbare leveranser, billigare priser, högre kvalitet 
och information om bästsäljande produkter (Ganesan, 1994; Kalwani & Narayandas, 1995). 

2.5. Socialt ansvarstagande i leverantörsledet 

2.5.1. Uppförandekod 
 
CSR kan enligt Carroll (1991) delas in i tre olika områden som avser etiskt ansvar, 
miljöansvar och ekonomiskt ansvar. Den globaliserade trenden som gjort att modeföretagen 
styrt sina inköp mot billigare produktionsländer i andra delar av världen har väckt ett stort 
intresse om socialt ansvarstagande (Björklund, 2010). Då kännedomen om etiska problem hos 
leverantörerna blev ett faktum startades implementeringen av uppförandekoder för att uppnå 
förbättringar i hela leverantörsledet (Björklund, 2010; Lund-Thomsen, 2008). En 
uppförandekod beskrivs som en skriftlig sammanställning av ett företags policys och 
värderingar som används för att gynna båda kunden och leverantören. Denna kod syftar till att 
motverka etiska och sociala problem som exempelvis dåliga arbetsförhållanden, 
diskriminering, låga löner samt hälso- och säkerhetsrisker i leverantörsledet (Fang, 
Gunterberg & Larsson, 2010; Björklund, 2010).  

2.5.2. Business Social Compliance Initiative  
 
Business Social Compliance Initiative (BCSI) är ett samarbetsinitiativ mellan återförsäljare, 
handels- och tillverkningsföretag. Det är en metod som skapats för att sammanföra olika 
företags uppförandekoder, arbetssätt och kontrollmetoder. I den gemensamma 
uppförandekoden beskrivs vad företaget förväntar sig av leverantörerna och hur dessa kan öka 
det sociala ansvarstagandet. Koden är en riktlinje för hur fabriksinspektioner ska genomföras 
som sedan redovisas i en gemensam databas för att företag ska kunna analysera fabrikernas 
utveckling och ta del av tidigare inspektioner. Denna kod baseras på den grundläggande 
Internationella arbetsorganisationens konventioner, FN:s konventioner om barns rättigheter, 
mänskliga rättigheter samt eliminering av all form av diskriminering (Egels-Zandén & 
Wahlqvist, 2007; BCSI, 2012). Enligt BSCI (2012) är målet att förbättra arbetsvillkoren i den 
globala värdekedjan genom att implementera BCSI:s angivna mål1 i leverantörsledet. 

                                                
1 Föreningsfrihet  och  rätt  till  kollektiva  förhandlingar  respekteras,  ingen  diskriminering  förekommer,  barnarbete  är 
förbjudet,  lagliga  minimilöner  och/eller  lön  enligt  branschstandard  betalas  ut,  antalet  arbetstimmar  följer  nationell 
lagstiftning och inte överskrider 48 timmars normal arbetstid samt 12 timmars övertid, inget tvångsarbete eller disciplinära 
åtgärder förekommer, arbetsplatsen är säker och hälsosam, miljön respekteras, det finns en policy för socialt ansvar och att 
det finns en policy mot mutor och korruption (BSCI, 2012). 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2.5.3. Framgångsfaktorer för implementering av uppförandekoden 
 
Att implementera uppförandekoder på ett framgångsrikt sätt i leverantörsledet är inte helt 
problemfritt då kunden och leverantören ofta skiljer sig från varandra ur ett geografiskt, 
ekonomiskt och kulturellt perspektiv (Pedersen & Andersen, 2006). Björklund (2010) 
beskriver ett antal aktiviteter som syftar till att underlätta implementeringsfasen av ett företags 
uppförandekod i leverantörsledet. Björklund (2010) menar att en av de viktigaste 
förutsättningarna för att lyckas med implementeringen av ett företags uppförandekod är att 
alla inom organisationen är medvetna om vilka mål som ska uppnås och har en förståelse för 
företagets syn på CSR. Om organisationens anställda inte har kunskap inom området blir det 
problematiskt att försöka förbättra leverantörernas arbete. Därför menar Björklund (2010) att 
policyn om socialt ansvar bör prägla det dagliga arbetet i alla delar av organisationen och bli 
en del av företagskulturen.  
 
För att kunden ska kunna försäkra sig om att uppförandekoden verkligen följs av leverantören 
måste detta kontrolleras i någon form. De två vanligaste sätten att följa upp arbetet hos 
leverantörerna är att göra inspektioner på plats eller att skicka ut ett frågeformulär. Enligt 
Björklund (2010) är leverantörsinspektioner att föredra då dessa ger mer trovärdiga resultat 
och samtidigt skapar en bild om hur hela organisationen fungerar. När kontrollerna är utförda 
är det viktigt att följa upp resultaten och utvärdera leverantören då detta spelar roll inför 
framtida samarbete. Om leverantören inte når upp till kundens förväntningar är det viktigt att 
göra upp en plan för vad som ska göras och hur båda parter ska gå till väga. Björklund (2010) 
hävdar att om en leverantör misskött sig kan det löna sig att avsluta relationen och om en 
leverantör är medveten om denna risk kan det leda till större motivation att följa 
uppförandekoden. För att leverantören ska kunna veta vad som förväntas av dem och vad 
syftet med uppförandekoden är måste en ständig dialog pågå. Under inspektionen bör kunden 
dela med sig av kunskap och information om vilka krav som ställs på leverantören, samtidigt 
som leverantören delar med sig av sina erfarenheter. Att kunden och leverantören samarbetar 
kan bidra till många fördelar samtidigt som det stärker och förlänger relationen. Detta är en 
strategisk fördel inom inköp då långa och nära relationer som bygger på samarbete och tillit 
kan förbättra både de sociala och affärsmässiga prestationerna (Björklund, 2010). 

2.6. Teoretisk återkoppling    
 
I teorin argumenteras det för att ett produktionskontor blivit en modern, framgångsrik och 
frekvent återkommande inköpsstrategi som ansvarar för många områden och utmaningar i en 
internationell inköpsprocess. För att ett produktionskontor ska kunna fylla sin funktion och 
möta de utmaningar som finns vid internationellt inköp hävdar teorin att företag bör hålla 
goda och långsiktiga relationer med sina leverantörer. När modeföretag bestämde sig för att 
göra inköp från billigare produktionsländer blev socialt ansvarstagande uppmärksammat och 
det har över tid blivit ett av produktionskontorens ansvar att kontrollera att detta uppfylls i 
leverantörsledet. Då studiens syfte är att skapa en förståelse för vilka ansvarsområden ett 
svenskt modeföretags produktionskontor har, hur de ser på relationen med sina leverantörer 
samt vilka förutsättningarna är för att modeföretaget ska kunna arbeta med socialt 
ansvarstagande var vi tvungna att samla in tidigare forskning inom området för att kunna 
skapa oss en uppfattning och kunskap inom ämnet som studien undersöker. Genom att vi 
granskade existerande teori inom ämnet kunde de avgöra vilken data som behövdes samlas in 
och således hur detta skulle genomföras. Detta beskrivs vidare i nästkommande kapitel som 
redogör för uppsatsens metod.  
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3. Metod 
 
 
I metodkapitlet kommer vi att beskriva valet av metod och varför den valda metoden är 
relevant för studien. Vidare beskrivs det valda fallföretaget, hur studiens empiri samlades in, 
studiens respondenter samt hur studiens intervjuer genomfördes och varför dessa är viktiga 
för undersökningen. Slutligen redogör vi för studiens validitet.  
 

3.1. Kvalitativ metod  
 

Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod för vår studie då denna metod bygger på ett 
tolkande och analytiskt synsätt för hur människor agerar och resonerar i en situation 
(Backman, 2008). Vi utgick från frågeställningen vid valet av studiens metod och kom fram 
till att en kvalitativ metod var bäst lämpad då vi hade för avsikt att göra en fallstudie av det 
svenska modeföretaget Lindex vilket vi i nästkommande stycke redogjort och argumenterat 
för.  
 
Valet av kvalitativ metod grundar sig i att vi valde att fördjupa oss i ett fallföretag och ansåg 
att detta var den bästa och mest lämpade metoden att använda sig av för att kunna uppfylla 
syftet som är att skapa en förståelse kring ett produktionskontors ansvarsområden samt 
redogöra för hur ett modeföretag ser på leverantörsrelationer och vilka förutsättningarna är för 
att de ska kunna arbeta med socialt ansvarstagande i leverantörsledet. Trots att vi inte hade 
någon tidigare praktisk erfarenhet av produktionskontor underlättade vår tidigare teoretiska 
kunskap om internationellt inköp för studiens utformning vilket bidrog till att vi hade en 
uppfattning kring studiens struktur och genomförande under hela studien. Detta ledde till att 
vi under studiens gång kunde hålla ett klart och tydligt mönster som Alvesson och Sköldberg 
(2008) understryker är grundläggande. 
 
Då en kvalitativ studie är mycket resurskrävande att strukturera, bearbeta och tolka (Bryman 
& Bell, 2008; Backman, 2008) tog vi detta i beaktning när studiens genomförande planerades. 
Tidsramen var begränsad vilket bidrog till att vi specificerade oss enligt studiens 
avgränsningar. Det finns ett allmänt intresse för studien då internationellt inköp inte är ett 
specifikt problem för Lindex eftersom att många västerländska företag handlar med Kina 
(Salmi, 2006). Genom att övervinna de utmaningar som benämnts i problemdiskussionen kan 
företag åstadkomma en ökad konkurrenskraftighet (Birou & Fawcett, 1992) och underlätta 
den internationella inköpsprocessen. Vi är medvetna om att det inte går att generalisera 
resultaten för fallföretaget på alla svenska modeföretag i branschen då resultaten är framtagna 
enligt omständigheterna för Lindex. Trots detta anser vi ändå att studien är relevant för andra 
svenska modeföretag att ta del av i de fall då omständigheterna för företagen liknar Lindex.  

3.1.1. Studiens ansats 
 
Under studiens första fas samlade vi in teorin i form av tidigare forskning kring området som 
studien ämnar studera för att skapa en förståelse kring ämnet. Vidare granskade och 
utvärderade vi vilken information som saknades i teorin för att således komma fram till vad 
som skulle samlas in till empirin. Under insamlingen av empirin kom vi underfund med att 
teorin behövde utökas och kompletteras med nya områden vilket också gjordes. Således 
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använde vi oss av en deduktiv ansats med induktiva inslag då teorin styrde insamlingen av 
empirin, samtidigt som empirin påverkade det slutgiltiga innehållet i teorin. Även Bryman 
och Bell (2008) och Alvesson och Sköldberg (2008) beskriver deduktiv och induktiv ansats 
som två olika sätt att förena teori och empiri. 

3.2. Fallstudie av modeföretaget Lindex 
 

Vi har valt att använda oss av en fallstudie som undersökningsdesign för att kunna förklara, 
beskriva och förstå ett modeföretag i dess egen miljö. Eftersom att vi hade lyckats att skapa 
en god access till modeföretaget Lindex och dess produktionskontor samt anställda i 
Hongkong blev detta ett naturligt val av fallföretag då studiens syfte är att gå in på djupet och 
skapa en förståelse för fenomenet produktionskontor. Det var år 1954 som Ingemar Boman 
och Bengt Rosell startade Fynd, en underklädesbutik i Alingsås. Det tog inte lång tid innan 
företaget förvärvade Lindex i Göteborg som senare gav namn till butikerna. På 1970-talet 
förändrades den svenska textilindustrin och textiltillverkningen började flyttas utomlands mot 
billigare produktionsländer. Omsättningen var vid denna tidpunkt 28 miljoner och företaget 
hade 27 butiker i Sverige och Norge.  Produktionskontoret i Hongkong öppnades 1993 och 
var då företagets första produktionskontor. Anledningen till etableringen av 
produktionskontoret var att Lindex ville kontrollera och inspektera leverantörerna så att 
arbetet skedde under goda omständigheter. Kraven på socialt ansvarstagande ökade och 
Lindex uppförandekod implementerades kort efter detta. På 2000-talet köptes Lindex upp av 
Stockmann, ett finländskt börsbolag. Vid tidpunkten för studiens genomförande hade Lindex 
430 butiker och en omsättning på fem miljarder svenska kronor. Lindex underkläder stod vid 
tillfället för 30-35 % av företagets totala försäljning och företaget var marknadsledande i 
Norden och erbjöd fyra produktlinjer inom denna kategori. Lindex var då även aktiva med 
produktionskontor i Hongkong, Dhaka, Istanbul, Karachi, New Delhi, Shanghai och ett 
kvalitetskontor i Guangzhou. Lindex har sedan 2004 varit medlem i BCSI som innebär att alla 
medlemsföretag använder sig av samma uppförandekod och ett gemensamt sätt att genomföra 
fabriksinspektioner på (Lindex, 2012).  
 
Det produktionskontor vi hade bäst access till var Lindex produktionskontor i Hongkong. 
Detta kontor var det första som Lindex startade och det hade vid tidpunkten för studiens 
genomförande kommit långt i utvecklingen, vilket vi ansåg vara en lämplig utgångspunkt då 
vi ville utföra en mer djupgående studie inom området. De hade även en bred leverantörsbas 
samt vilket stämde överens med vad studien ämnat undersöka. Det fält som huvudsakligen 
undersöktes i studien var Lindex produktionskontor i Hongkong för att djupare kunna 
analysera ett produktionskontors betydelse, dess ansvarsområden i en internationell 
inköpsprocess och synen på relationer i leverantörsledet. Vi studerade även Lindex CSR-
avdelning i Shanghai med fokus på uppförandekoden då två observationer hos två av Lindex 
leverantörer i Kina utfördes samtidigt som vi besökte Lindex huvudkontor i Göteborg för att 
få en övergripande förståelse för inköpsprocessens första fas. 

3.2.1. Inköpskontoret i Göteborg 
 
Lindex huvudkontor var stationerat i Göteborg där inköpsteamen arbetade. I inköpsteamet 
ingick en inköpare, inköpsassistent, designer, designassistent, mönsterkonstruktör samt 
direktris och teamet supportades av en produktchef som hade det övergripande 
sortimentsansvaret. Det var inköpsteamets uppgift att hålla sig ständigt uppdaterade om 
kommande trender via trendresor, gatumode, kultur och trendinstitut. Inköpskontoret 
kommunicerade med produktionskontoren för att tillsammans kunna svara på marknadens 
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efterfrågan. På huvudkontoret fanns även funktioner som IT, ekonomi, logistik och 
marknadsavdelning (Lindex, 2012).  

3.2.2. Produktionskontoret i Hongkong 
 
Produktionskontoret fungerade som inköpskontorets förlängda arm och arbetade med inköp 
och produktion mot Lindex leverantörer. Produktionskontoret ansvarade för att rätt leverantör 
tilldelades rätt order och att produkten kunde tillverkas till rätt pris, rätt kvalitet, i rätt tid samt 
under goda omständigheter. Hongkongs produktionskontor var vid tillfället för studien 
huvudsakligen inriktat på produktion av underkläder och kontorets team bestod av Senior 
Merchandisers, Assistant Merchandisers, Mönsterkonstruktörer, Produktutvecklare och en 
kvalitetskontrollant. Teamet supportades av en Produktionskontorschef som hade det 
övergripande ansvaret för kontoret (Lindex, 2012; Produktionskontorschefen).  

3.2.3. CSR-avdelningen i Shanghai 
 
Lindex produktionskontor i Shanghai hade samma syfte som produktionskontoret i 
Hongkong, samtidigt som Lindex CSR-arbete ut mot produktion sköttes av en CSR-avdelning 
på detta kontor. CSR-avdelningen var indelat enligt två kategorier, CSR och kvalitetssäkring. 
De ansvarade för att leverantörerna kontrollerades och godkändes utifrån Lindex policys och 
uppförandekod. Avdelningen var uppdelad i fyra olika team, ett som ansvarade för Lindex 
uppförandekod, ett som ansvarade för kvalitetssäkring i Shanghai, ett som ansvarade för 
kvalitetssäkring in Guangzhou och ett som ansvarade för prover och tester (Chef för 
inköpsavdelningen; CSR-chefen i Shanghai).  

3.3. Primärdata  
 
För att kunna besvara studiens frågeställning var vi tvungna att samla in primärdata till 
studiens empiri då denna information inte var tillgänglig vare sig i tidigare forskning, genom 
Lindex årsrapporter eller via Lindex hemsida. Kvalitativa intervjuundersökningar anses vara 
ett bra alternativ då forskarna vill ta del av detaljrik information och gå på djupet inom ett 
specifikt ämne. Bryman och Bell (2008) menar att sådan information är svår att tillgå genom 
kvantitativa undersökningar vilket stödjer vårt val av kvalitativa intervjuer under studien och 
påvisar att valet är relevant för undersökningen.  

3.3.1. Semistrukturerade intervjuer 
 
En semistrukturerad intervju bygger enligt Bryman och Bell (2008) på att intervjuaren ställer 
en rad frågor inom ämnet till respondenten, med rum för att ställa följdfrågor allt eftersom och 
behöver inte hålla sig till den exakta frågeordningen. Poängen är att alla frågor ska ställas med 
mer eller mindre samma ordval till alla respondenter för att respondenterna ska uppfatta 
frågorna på samma sätt. Vi ansåg att semistrukturerade intervjuer var den mest lämpade 
metoden för att kunna uppnå studiens syfte och undvika att respondenten blev allt för styrd 
enligt vissa specifika frågor och för att respondenten skulle kunna beskriva området med egna 
ord och skildringar. Då inköpsprocessen är en central del av studien intervjuade vi anställda 
på Lindex med anknytning till inköp och produktion för att kunna samla in så relevant och 
bred information som möjligt inom området. Olika respondenter som ansågs ha specialiserad 
kunskap inom olika delar av inköpsprocessen valdes ut som respondenter till studien då alla 
hade olika positioner inom företaget med anknytning till inköp. Dessa valdes ut för att skapa 
en övergripande förståelse för processen och för att den skulle kunna ses ur olika synvinklar. 
Alla respondenter fick samma frågor i början av intervjun som behandlade samma områden. 
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Dock var vissa av intervjufrågorna anpassade efter respondentens yrke och position inom 
företaget för dennes specifika roll. Detta tillvägagångssätt styrks av Bryman och Bell (2008) 
som menar att metoden bygger på att intervjuaren ställer en rad frågor inom ämnet till 
respondenten, med rum för att ställa följdfrågor allt eftersom och frågeordningen kan variera 
lite beroende på respondenten.  
 
Nackdelen med denna typ av intervjustruktur kan vara något som beskrivs som 
intervjuareffekten. Om den som intervjuar påverkar respondenten på något sätt kan detta i sin 
tur påverka svaren och informationen kan bli missvisande (Bryman & Bell, 2008). När vi 
genomförde intervjuerna var vi därför extra uppmärksamma på att ställa neutrala frågor som 
kunde bidra till en objektiv bild av intervjun (Ekengren och Hinnfors, 2006; Bryman & Bell, 
2008). Vi vill även understryka att vi under studiens första fas diskuterade kring att använda 
oss utav strukturerade intervjuer i form av ett frågeformulär som vi övervägde att skicka ut till 
studiens respondenter. Således hade risken minskat för att intervjuareffekten skulle inträffa 
och mer specifika svar hade kunnat åstadkommas till mer specifika frågor. Dock kom vi fram 
till att strukturerade intervjuer förmodligen inte var det bästa alternativet då syftet är att skapa 
en förståelse och ett djup inom det valda området. Genom att skicka ut frågeformulär hade vi 
som intervjuare inte kunnat förklara frågorna närmre eller omformulera frågorna på ett 
annorlunda sätt, vilket hade ökat risken för missförstånd och felaktiga svar. 

3.3.2. Strategi för semistrukturerade intervjuer  
 
Syftet var under uppsatsens gång att få en övergripande bild om hur ett produktionskontors 
olika ansvarsområden i inköpsprocessen hängde ihop och genom att vi utgick från vår 
frågeställning och de områden som frågeställningen berörde kunde vi ställa öppna frågor och 
på så vis också åstadkomma öppna och breda men kvalitativa från respondenten. Samma 
områden berördes genomgående i alla intervjuer med samma följd vilket gjorde att vi lättare 
kunde sammanställa och analysera resultatet. Intervjuerna startade med att respondenten först 
fick redogöra för sin bakgrund inom yrket för att sedan förklara och berätta om dennes 
arbetsuppgifter och vilka delar av inköpsprocessen den anställde påverkade. Under 
intervjuerna fick respondenten ge sin syn på modeföretagets inköpsprocess och 
produktionskontorets påverkan på denna för att senare redogöra för hur respondenten såg på 
leverantörsrelationer och hur dessa kunde uppnås. Vi frågade vidare om respondentens syn på 
socialt ansvarstagande i den senare delen av intervjun, då detta av respondenten hade kunnat 
uppfattas som ett känsligt ämne. Då vi ställde öppna frågor inom områden kopplade till 
studiens frågeställning valde vi att inte bifoga intervjufrågorna i uppsatsen då vi redogjort för 
vilka områden och frågor som respondenten fick redogöra för i ovanstående beskrivning.  
 
För att inte påverka respondentens svar eller beteende genom klädval valde vi som intervjuare 
att klä oss vardagligt för att skapa en ledig känsla, vilket även Bryman och Bell (2008) 
förespråkar. Intervjun började med att vi presenterade oss själva, vilken högskola vi kom från, 
vad vi studerade, intervjuns syfte samt hur resultaten skulle komma att presenteras och synas. 
Vi ställde öppna och inbjudande frågor i början av intervjuerna för att lättare få igång en 
diskussion med respondenten. Anledningen var att respondenten fritt skulle kunna förklara 
och beskriva situationen från eget perspektiv hur Lindex arbetade inom de områden studien 
ämnar undersöka. Alvesson och Sköldberg (2008) samt Bryman och Bell (2008) menar att om 
intervjufrågorna lämnas ut i förväg till intervjupersonerna finns det risk att respondenterna 
inte lämnar några spontana svar och att diskussionen kan utebli. Intervjufrågorna delgavs 
därför inte till respondenten innan intervjutillfället utan denne fick istället övergripande 
förklarat för sig vad som ämnades studeras i början av intervjun. För att undvika 
missuppfattningar och inte riskera att ställa några för respondenten stötande frågor testade vi 
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frågorna innan intervjutillfällena med en person som bott i Hongkong under en längre tid och 
som har stor erfarenhet av den kinesiska kulturen. Detta hjälpte oss att ställa frågorna på ett 
sätt som lämpade sig enligt den rådande kulturen på det fält som studien undersökt. Då vi 
valde att använda oss av semistrukturerade intervjuer var det nödvändigt att dokumentera 
detta för att vi under empirin skulle kunna gå tillbaka, diskutera och analysera resultaten av 
intervjuerna. Vi valde således att spela in intervjuerna med hjälp av var sin Iphone för att inte 
riskera att någon av intervjuerna försvann eller inte spelades in. När intervjuerna var klara 
överförde vi ljudfilerna till två datorer för att lättare kunna transkribera dem samt för att 
försäkra oss om att filerna fanns sparade på mer än ett ställe. När studiens tolv intervjuer var 
insamlade började vi att lyssna igenom och transkribera intervjuerna. Då alla intervjuerna var 
transkriberade kunde vi på ett snabbt och enkelt sätt gå igenom materialet tillsammans för att 
få en övergripande bild av det insamlade materialet. 

3.3.3. Urvalsmetod för respondenter 
 
Studiens respondenter var inte självklara i början av studiens undersökning. Kravet var att de 
skulle vara anställda på Lindex och ha anknytning till inköpsprocessen och produktionen för 
att vi skulle kunna besvara studiens frågeställning och uppnå syftet om att skapa en förståelse 
och ett djup inom studiens område. Vi valde att använda oss av ett snöbollsurval som är ett 
icke slumpmässigt urval då studiens forskare använder sig av en eller flera personer som är 
relevanta inom forskningsområdet för att skapa fler kontakter inom ämnet som sedan kan 
användas som ytterligare respondenter i studiens undersökning. Denna metod stämmer 
överens med hur Bryman och Bell (2008) beskriver ett snöbollsurval som de menar är en 
lämplig urvalsmetod i kvalitativa studier. Vår första kontakt på Lindex var 
Produktionskontorschefen i Hongkong som sedan introducerade oss till Produktchefen för 
underkläder och Chefen för inköpsutvecklingen på huvudkontoret i Göteborg som sedan 
deltog som respondenter i studien. Vidare introducerade Produktionskontorschefen i 
Hongkong oss till respondenterna Senior Merchandiser 1 och 2, Merchandisern, 
Mönsterkonstruktören, Chefen över produktionskontoren och Chefen för CSR-avdelningen. 
Chefen för CSR-avdelningen introducerade i sin tur oss till respondenterna Inspektör 1 och 2. 
Studiens urval består således av respondenter från huvudkontoret i Göteborg, 
produktionskontoret i Hongkong samt av CSR-teamet i Shanghai. Syftet med detta var att få 
en god spridning på respondenterna inom området inköp för att få en insikt i hur 
inköpsprocessen fungerar mellan Sverige och Kina ur olika synvinklar. På så vis kunde vi 
undersöka vilka ansvarsområden ett produktionskontor hade i inköpsprocessen, för att närmre 
förstå vilka förutsättningar som krävdes för att ett modeföretag skulle kunna arbeta med sin 
uppförandekod i leverantörsledet och hur produktionskontoret såg på leverantörsrelationer. 
Detta stöds av Backman (2008) som menar att frågeställningen ska ligga till grund för 
studiens urval vilket vi anser att den har gjort.  

3.3.4. Fallstudiens Respondenter 
 
Chef över Lindex produktionskontor, Elisabeth Hedberg 
Elisabeth Hedberg har jobbat på Lindex sedan starten av hennes karriär. Respondenten 
började som inköpare på barnavdelningen, startade upp produktionskontoret i Turkiet, 
jobbade som produktchef för damkollektionen, var chef över inköpsutvecklingen och jobbade 
vid undersökningstillfället som chef över alla Lindex produktionskontor samt som 
produktionskontorschef i Shanghai. Genom denna intervju fick vi en djupare förståelse om 
hur produktionskontoren samverkade, deras betydelse och bakgrund. Respondenten kallas 
fortsättningsvis för Chefen över produktionskontoren. 
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Chef över produktionskontoret i Hongkong, Ebba Lo 
Ebba Lo började i textilbranschen 2003 och arbetade då med underkläder i Sverige. 
Respondenten arbetade som mönsterkonstruktör för att sedan bli chef över 
mönsterkonstruktörerna, chef över ett Merchandiserteam samt över produktutvecklarna. 
Sommaren 2011 började respondenten på Lindex produktionskontor som chef och höll vid 
tidpunkten för studiens genomförande på att bygga upp kontoret, bygga upp underklädeslinjen 
samt träna upp ett team. Produktionskontorschefen, som respondenten hädanefter i studien 
kommer att kallas, gav en djup förståelse kring produktionskontoret i Hongkong, Lindex 
inköpsprocess samt företagets leverantörsrelationer.      
 
Senior Merchandiser 1, Joan Ng 
Joan Ng har jobbat på Lindex i Hongkong sedan 2002 och började då som Merchandiser. 
Efter 3 år blev respondenten Senior Merchandiser och vid undersökningstillfället arbetade 
respondenten med att prisförhandla, reservera kapacitet, se till så att ordern gick igenom samt 
med ny utveckling som kunde leda till bättre produkter. Intervjun gav en förståelse om hur 
relationen mellan produktionskontoret och leverantören var samt produktionskontorets verkan 
i Hongkong.  Respondenten kommer vidare att kallas Senior Merchandiser 1. 
 
Senior Merchandiser 2, Edith Siu 
Edith Siu har jobbat på Lindex Hongkong sedan januari 2012 och arbetade innan dess som 
Merchandiser för badkläder på en fabrik i Kina. Vid studiens genomförande ansvarade 
respondenten för att välja rätt leverantör till den specifika produkten samt att kommunicera 
med fabriken under produktion. Senior Merchandiser 2, som respondenten kallas vidare i 
studien, gav en förståelse kring arbetet med förfrågan och om relationen mellan 
produktionskontoret och leverantörerna.    
 
Merchandiser, Kay Lam 
Kay Lam hade vid studiens genomförande varit anställd på Lindex och produktionskontoret i 
Hongkong i tre år och hade tidigare erfarenhet från fabriker i Kina och andra 
produktionskontor. Vid intervjutillfället arbetade respondenten med att boka upp leverantörer, 
sätta deadlines och följa upp förfrågningarna. Kay Lam kallas vidare i uppsatsen för 
Merchandisern och respondenten bidrog till en överblick över produktionskontorets 
samverkan med huvudkontoret och leverantören.  
 
Mönsterkonstruktör, Xenia Lo 
Xenia Lo började som mönsterkonstruktör för underkläder på en fabrik i Kina. Vid tillfället 
för studiens genomförande arbetade respondenten som mönsterkonstruktör för Lindex i 
Hongkong och gjorde avprovningar utifrån den information som hänförde till produkten. 
Mönsterkonstruktörens, som respondenten hädanefter kommer att kallas, intervju gav oss en 
djupare förståelse i mönsterkonstruktörernas arbete, hur en avprovning gick till och hur 
kommunikationen skedde mellan leverantörerna och huvudkontoret.   
 
Produktutvecklare, Sara Löfgren 
Sara Löfgren började som inköpsassisten på Lindex 2007. Kort därefter fick respondenten 
möjlighet att jobba på produktionskontoret i Bangladesh. Efter det började respondenten 
jobba som inköpare för sockor och strumpor och jobbar sedan 2011 som produktutvecklare i 
Shanghai och Hongkong. Produktutvecklaren, som respondenten kommer att benämnas som i 
uppsatsen gav kunskap om produktutvecklarnas roll och vilken betydelse de spelade i 
inköpsprocessen vid tillfället.  
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Chef över inköpsutveckligen, Ann Åström 
Ann Åström har arbetat på Lindex sedan 2002 och jobbade inom inköp, produktion och 
försäljning. Vid intervjutillfället jobbade respondenten som chef över Lindex avdelning för 
inköpsutveckling. Avdelningen ansvarade för Lindex arbete med CSR, uppförandekod, 
kvalitetskontroller, miljön ute i produktionen och avdelningen stod alltså mellan 
inköpsfunktionen och produktionsfunktionen. Chefen över inköpsutvecklingen, som 
respondenten kallas för hädanefter bidrog till en djupare förståelse för Lindex CSR-arbete.   
    
Produktchef för underkläder, Madelene Ullbro 
Madelene Ullbro har jobbat som produktchef för underkläder på Lindex sedan 2010. 
Respondenten jobbade tidigare med leverantörer i Hongkong och har erfarenhet av 
produktionen i Kina. Produktchefen för underkläder, som respondenten hädanefter kommer 
kallas för gav en djupare förståelse kring Lindex inköpsprocess med fokus på produktion ur 
ett underklädesperspektiv.   
 
CSR och kvalitetschef, Sherry Yuan 
Sherry Yuan var vid intervjutillfället baserad i Shanghai och har sedan 2011 arbetat på Lindex 
med titeln CSR and QA Manager. Respondenten benämns i uppsatsen som Chefen för CSR-
avdelningen och gav oss djupare förståelse kring arbetet med BCSI och uppförandekoden 
samt hur processen gick till för val av nya leverantörer. 
 
Senior Code of Conduct Auditor, Joe Shen 
Joe Shen som arbetade på Lindex vid tillfället för studiens genomförande gav oss en värdefull 
insikt i hur Lindex arbetade med sin uppförandekod i leverantörsledet samt hur 
godkännandeprocessen av en ny leverantör gick till och vilka förutsättningar som krävdes för 
att uppförandekoden skulle kunna implementeras. Joe Shen kommer i studien benämnas som 
Inspektör 2.  
 
Senior Factory Auditor, Leaf Lin 
Inspektör 1, som Leaf Lin kommer att kallas i uppsatsen var vår guide vid en 
leverantörsinspektion. Inspektör 1 gav oss en förståelse kring de förutsättningar som krävdes 
för att Lindex skulle lyckas med sin implementering av uppförandekoden i leverantörsledet. 
Vi vill dock poängtera att Inspektör 1 inte gav oss någon inspelad intervju utan hennes 
uttalanden antecknades under observationen.   
 
Studiens respondenter intervjuades enskilt och eftersom att intervjufrågorna inte delgavs 
innan intervjutillfället menar vi att respondenternas svar under undersökningens gång varit 
trovärdiga och sanningsenliga. Då vi valt att gå på djupet inom området och hade tillgång till 
ett produktionskontor och dess anställda anser vi att vi lyckats med detta då representanter 
från teamet kunde intervjuas och ge sin syn på ämnet och problematiken. Dock är vi som 
författare medvetna om att felaktiga svar kan ha förekommit då det alltid finns en risk att 
respondenterna i vissa fall kan ha varit partiska eller oroliga för att delge företagsinformation 
som är sekretessbelagd. Trots detta anser vi ändå att våra respondenter varit högst relevanta 
och viktiga för att kunna besvara studiens frågeställning och uppnå studiens syfte. 

3.3.5. Observationer 
 
För att komplettera studiens semistrukturerade intervjuer valde vi att samla in delar av 
empirin genom observationer. Genom att observera fältet kunde vi få tillgång till den sociala 
miljö som studien vill skapa en ökad förståelse om. Bryman och Bell (2008) beskriver att 
information om företag och organisationer kan vara svårt att få tillgång till och om då 
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observationer är möjliga att genomföras är det ett bra argument till hur ett sådant problem kan 
lösas. För att kunna besvara studiens frågeställningar om vilka ansvarsområden ett 
produktionskontor har och vilka förutsättningar som krävs för att ett svenskt modeföretag ska 
kunna arbeta med sin uppförandekod i leverantörsledet ansåg vi att observationerna hos 
Lindex leverantörer var nödvändiga för att öka förståelsen för problematiken och få tillgång 
till information som inte framkom i intervjuerna. Observationerna genomfördes hos två av 
Lindex leverantörer i Kina. För att dokumentera fabriksbesöken antecknades och 
fotograferades det som kunde hjälpa oss att bättre minnas observationen. Studiens observation 
gav oss en stadig grund för hur produktionsprocessen fungerade i en fabrik samt hur ett 
svenskt modeföretag arbetade med införandet av uppförandekoden i leverantörsledet.  

3.4. Validitet 
 
Fallstudiens intervjuer och observationer som utgör studiens empiri visar en tydlig 
överrensstämmelse med den teoretiska referensramen vilket stödjer den interna validiteten. 
Fallföretagets inköpsprocess och produktionskontorets funktion kan appliceras på andra 
textilföretag som är under liknande omständigheter som Lindex och genom detta anser vi att 
även den externa validiteten styrks av studien. Bryman och Bell (2008) förklarar att om 
studien består av semistrukturerade intervjuer kan detta komma att påverka validiteten 
negativt. De påstår vidare att intervjuerna kan ha påverkats av situationen och därmed kan 
resultatet också ha påverkats. Därför menar Bryman och Bell (2008) att det kan blir svårt att 
göra om undersökningen på ett annat företag. Dock anser vi att studiens externa validitet ökar 
då respondenterna var stationerade på olika positioner och hade olika roller inom företaget 
och beskrev inköpsprocessen och produktionskontoret i Hongkong och Shanghai utifrån sina 
egna perspektiv. Detta menar vi har lett till att studien kan påvisa en hög validitet.   
   
Eftersom att nivån på validiteten är beroende av forskarnas kompetens inom granskningen av 
den information som de lyckats samla in, granskades därför all data som samlades in kritiskt 
(Ekengren och Hinnfors, 2006). När vi valde att använda oss av en viss respondent 
utvärderades informantens relevans för studien gemensamt samtidigt som dess tillförlitlighet 
diskuterades. Vi resonerade exempelvis kring hur relevant respondentens yrkesroll var i 
förhållande till studiens syfte och frågeställning och hur tillförlitlig denne ansågs vara. Vi 
anser att det var till stor fördel att samla in data genom informationskällor som befann sig i 
den ständigt förändrliga miljön då detta ökade studiens validitet. Genom att vi kunde hålla en 
hög nivå på validiteten under hela studien anser vi att resultatet blivit mer intressant för andra 
företag i branschen att ta del av vilket också var studiens ändamål.   
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4. Empiri 
 

 
I studiens empiri kommer det redogöras för data som samlats in i form av intervjuer och 
observationer av fallföretaget Lindex. I detta avsnitt redovisar vi hur respondenterna såg på 
de områden som tagits upp och diskuterats tidigare i teoridelen. Vidare information om 
respondenterna finns att hitta i kapitel 3 i studiens metoddel. 
 

4.1. Lindex inköpsprocess 
  
Chefen över produktionskontoren beskrev att kunden krävde en hög modegrad på produkterna 
till ett relativt lågt pris. Respondenten förklarade smartare och snabbare inköp som nyckeln 
till överlevnad i den hårt konkurrensutsatta textilbranschen. Produktionskontorschefen 
beskrev att Lindex sedan år 2004 ändrat företagsstrategi till att bli ett mer modefokuserat 
företag som vill satsa på snabbare trender och ett mer attraktivt mode för att kunna erbjuda det 
som kunderna efterfrågar. För att kunna besvara studiens frågeställning om vad ett 
modeföretags produktionskontor har för ansvarsområden i inköpsprocessen har vi kartlagt 
studiens fallföretag Lindex inköpsprocess och dess moment som kan utläsas nedan. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figur 4.1. Lindex inköpsprocess och produktionskontorets ansvarsområden 
 

4.1.1. Planeringsfasen  
 
Produktchefen för underkläder menade i en intervju att Lindex inköpsprocess tog olika lång 
tid för olika typer av produkter. Att producera en bh kunde vid tidpunkten för studiens 
undersökning ta upp till ett år, från att budget- och trendarbetet började till att produkten var i 
butik. En bh är till synes en liten produkt men sömnadsmässigt och mönstermässigt beskrevs 
den av Produktionskontorschefen som komplicerad och tidskrävande på många sätt. Därför 
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betonade Produktionskontorschefen vikten av att Lindex måste hitta rätt inköpsstrategi som 
kan göra inköpsprocessen mer effektiv och snabbare för att kunna erbjuda kunden det som 
efterfrågades.  
 
Produktionskontorschefen beskrev första fasen av inköpsprocessen som en planeringsfas då 
inköpsteamet började med att planera för den kommande budgeten. Respondenten berättade 
att inköpskontoret redan åtta månader innan kommande säsong utvärderade företagets 
försäljning, lageromsättningshastighet, jämförde modeprodukter med basprodukter, 
kvantiteten av plagg som skulle köpas in samt i vilken färg vilket främst utfördes av 
produktcheferna, inköparna och controllers. Både Produktchefen för underkläder och 
Produktionskontorschefen beskrev planeringsfasen som en väldigt viktig del av 
inköpsprocessen då de menade att ett bra förarbete var grundläggande för att lyckas med de 
efterföljande aktiviteterna. Budgeten utgjorde basen för vad som skulle köpas in och 
fördelningen på produktlinjerna bestämde hur sortimentet skulle komma att se ut.  Även om 
inköpsteamet baserade budgeteringen på föregående års försäljning, kommande prognoser 
och olika referensprodukter beskrevs det av Chefen för produktionskontoren som en utmaning 
att köpa rätt produkter i rätt kvantiteter som kan säljas till fullpris i butikerna. Respondenten 
menade även att förutsättningarna för modeföretagen såg annorlunda ut förr jämfört med hur 
de såg ut vid tidpunkten för studiens genomförande och konstaterade att kunderna förr var 
mer prisfokuserade och värderade inte kvalitet på samma sätt. Respondenten betonade att 
kunderna blivit mer medvetna om vad de faktiskt kan kräva av produkterna och då beskrevs 
det som extra viktigt för ett modeföretag att planera produkter till ett bra pris, hög modegrad 
men även till en god kvalitet. 
 
Produktionskontorschefen berättade samtidigt att parallellt med processen på inköpskontoret 
arbetade produktionskontoret i Hongkong med att analysera hur den aktuella 
inköpsmarknaden såg ut, om det generella prisläget i branschen hade gått upp eller ner och 
hur resultaten för leverantörsbasens tidigare prestationer hade varit vilket var till nytta för de 
som bestämde budgeten. Produktionskontorschefen och Chefen över inköpsutvecklingen 
beskrev ett exempel med råvarubrist och växlande bomullspriser som ett generellt problem i 
branschen. Även om det var produktchefen, inköparen och controllerns uppgift att bestämma 
den kommande budgeten var ovanstående faktorer tvungna att tas i beaktning då dessa kunde 
komma att påverka företagets totala planeringsfas inför kommande säsong. En av 
utmaningarna som de argumenterade för var att Lindex ständigt var tvungna att hålla sig 
uppdaterade om branschens utveckling och förändringar samt hur de kunde arbeta för att 
undvika att dessa genererade problem för företaget.  

4.1.2. Trendanalys 
 
I denna fas av inköpsprocessen definierades kundens behov och inköparen analyserade vilka 
produkter som hade sålts bäst från föregående år. Detta beskrevs av Produktchefen för 
underkläder som även förklarade att det alltid fanns referensprodukter som hjälpte inköparen 
att planera den totala inköpsvolymen samtidigt som sortimentet kompletterades med nya 
produkter. Inköparen och designern samlade inspiration och analyserade kommande trender 
genom trendresor, modevisningar, mässor och genom företag som aktivt arbetade med 
trendanalyser. Produktionskontorschefen betonade vikten av att Lindex analyserade vad som 
hade sålts tidigare och vad företaget trodde skulle komma att sälja framöver för att få en bra 
sortimentsuppbyggnad. Produktionskontorschefen beskrev att trendarbetet var en av de största 
utmaningarna i inköpsprocessen då det inför varje säsong beskrevs som svårt att förutse exakt 
vad som skulle komma att bli de största trenderna och vad kunden efterfrågade. Respondenten 
menade att det krävde mycket och noggrant arbete av inköpsteamen och analyser av många 
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olika faktorer. Dessutom beskrev Produktionskontorschefen problematiken med att förutse 
vad som skulle hända på marknaden framöver då trendarbetet började redan ett år i förväg. 
Parallellt i denna fas uppgav Produktutvecklaren att denne besökte olika materialleverantörer 
för att söka upp nya material och trender som inköpsteamet i Göteborg eventuellt inte hade 
sett tidigare. Genom att göra detta så tidigt som möjligt förklarade Produktutvecklaren att 
Lindex kunde jobba i framkant med snabba trender och därmed ta snabba beslut vilket var 
nödvändigt för att Lindex skulle kunna följa företagets strategi om att vara ett modeföretag.  

4.1.3. Leverantörsval 
 
När inköpskontoret hade informerat produktionskontoret i Hongkong om de kommande 
trenderna och kvantiteterna kunde produktionskontoret således utvärdera om den rådande 
leverantörsbasen var kvalificerad att producera produkter enligt de kommande trenderna och 
om det fanns tillräckligt med produktionskapacitet för de planerade kvantiteterna. Först efter 
det beskrev Produktionskontorschefen att teamet på produktionskontoret kunde starta upp 
produktionsplaneringen med leverantörerna. Om det visade sig i planeringsstadiet att 
leverantörsbasen inte matchade produktefterfrågan var teamet tvungna söka efter nya 
leverantörer som passade bättre för kommande produkter. 
 
När leverantörsvalet hade gjorts och inköparen hade bestämt sig för vilka produkter som 
skulle köpas in skickade inköpsteamet ut en förfrågan till produktionskontoret vilket beskrevs 
av Produktionskontorschefen. Respondenten förklarade att en förfrågan redogjorde för den 
specifika information som hänförde till produkten avseende materialval, färg, kvantitet, 
storlek och leveransdatum. Respondenten poängterade att baserat på den information som 
förfrågan angav var det produktionskontorets ansvar att hitta en passande leverantör och göra 
en bra affär sett utifrån ett helhetsperspektiv med fokus på faktorer som pris, kvalitet, ledtid, 
leveransprecision, CSR och kapacitetsplanering. Produktionskontorschefen berättade att 
Lindex kunde dra nytta av att samarbeta med leverantörer som själva arbetade med 
produktutveckling och design av egna kollektioner för att i slutändan kunna korta ner 
ledtiderna. Respondenten argumenterade vidare för vikten av leverantörer som kunde ge en 
viss modegrad och förslag på produktutveckling. Produktchefen beskrev vidare att det var 
viktigt att välja leverantörer som kunde erbjuda det som Lindex sökte i sin affärsstrategi och 
att leverantörerna var flexibla då modet förändrades med kort varsel. 
Produktionskontorschefen beskrev att det var en utmaning för Lindex att balansera dessa 
faktorer då det i vissa situationer kunde vara en hårfin gräns mellan pris och kvalitet samtidigt 
som det var kundens behov som styrde valet av leverantör. 

4.1.4. Provhantering 
 
Produktionskontorschefen berättade att om det fanns ett par leverantörer som hade potential 
till att leverera det kunden efterfrågade, ombeddes dessa att skicka prover på produkten för 
analys och utvärdering. Vidare i provhanteringsprocessen skickade produktionskontoret 
leverantörsprover till inköpsteamet i Göteborg för analys och godkännande. Produktchefen 
för underkläder beskrev att inköparen och teamet kommenterade material, sömnad och 
passform och menade också att ett förstaprov kunde skickas mellan kontoren mer än en gång. 
Som en motsägning till studiens valda frågeställning menade Chefen över 
produktionskontoren att ett produktionskontor i vissa fall förlängde processen genom att det 
skapade en extra aktivitet i ledet i de situationer då proverna istället hade kunnat skickas 
direkt mellan leverantören och inköpskontoret. Produktionskontorschefen beskrev Lindex 
som ett modeföretag som krävde snabba processer. Enligt respondenten var ledtiderna en stor 
utmaning för företaget då kriteriet var att agera snabbt och effektivt för att kunna behålla sin 
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konkurrenskraftighet på marknaden. Samtidigt som leverantörsprover testades och 
kommenterades pågick en förhandlingsprocess mellan produktionskontoret och leverantören 
gällande faktorerna pris, kvalitet, ledtid, leveransprecision, CSR och kapacitetsplanering. Att 
välja rätt leverantör krävde enligt Produktionskontorschefen att produktionskontorets team 
hade rätt kompetens och var uppdaterade om leverantörsbasen. Produktchefen för underkläder 
betonade även vikten av en nära och kontinuerlig kommunikation mellan inköpsteamet och 
produktionskontoret under denna fas som syftade till att underlätta processen.  

4.1.5. Orderläggning  
 
Produktchefen för underkläder förklarade att när produktionskontoret och leverantören hade 
slutfört förhandlingarna kunde inköpsteamet lägga ordern och produktionen kunde startas 
upp. Vidare beskrev respondenten att målet inför framtiden var att produktionskontoret skulle 
ta över det ansvaret då de hade en närmre kontakt med leverantören, större möjlighet att 
senarelägga ordern och ändå få samma slutresultat. Produktchefen för underkläder beskrev att 
materialleverantören först var tvungen att sticka upp och färga det beställda materialet vilket 
vid tidpunkten för studiens genomförande hade en ledtid på sex till åtta veckor. Denna 
process beskrevs av både Produktionskontorschefen och Produktchefen för underkläder som 
den processen med längst ledtid i hela inköpsprocessen. Processen beskrevs som statisk då 
respondenterna menade att den långa ledtiden var svår att undkomma. Produktchefen för 
underkläder beskrev att det ideala scenariot hade varit om det efterfrågade materialet redan 
hade funnits tillgängligt vid orderläggningen och således att produktionen hade kunnat startas 
mer eller mindre direkt. Dock speglade inte scenariot verkligheten då materialet vid tillfället 
var tvunget att beställas långt innan det att produktionen kunde starta. 
Produktionskontorschefen beskrev att om materialet hade varit tillgängligt när orden lades 
hade ledtiden kunnat kortas ned avsevärt och ordern hade kunnat senareläggas. Det hade i sin 
tur gett inköpsteamet mer tid att analysera de mest kommersiella trenderna men även skapat 
tillfälle att inkludera snabba trender som uppkommit med kort varsel.  

4.1.6. Produktion 
 
Vi gjorde ett leverantörsbesök och observerade fabrikens produktion av underkläder då vi fick 
följa produktionsprocessens olika steg från materiallager till paketering. Detta har vi valt att 
redogöra för då vi vill uppmärksamma om att Lindex produktionsprocess för underkläder 
innefattade många steg och bidrog till en mer komplex process än om exempelvis en t-shirt 
hade producerats. Vi vill således understryka den problematik som kunde uppstå i 
produktionen.  
 
Processen började med att materialet lämnades in på materiallagret där vi fick berättat för oss 
att det skulle rullas upp och inspekteras för eventuella avvikelser. Nästa steg i processen var 
tillskärningen där materialet lades ut på ett skärbord som sedan skars till enligt produktens 
mönsterdelar. Mönsterdelarna till kupan på en bh pressades sedan ut och formades enligt 
passformen. Under processens gång var avsikten att produkten kontinuerligt skulle 
inspekteras och kvalitetskontrolleras av leverantören. Kvaliteten av produktkontrollerna 
ifrågasattes dock av studiens respondenter då de beskrev det som en utmaning för Lindex att 
få leverantören att hålla en hög standard på kontroller av kvaliteten genom hela processen. 
Vid tidpunkten för studiens genomförande använde sig Lindex av en intern 
kvalitetskontrollant som besökte produktionen och kontrollerade kvaliteten på varorna. 
Kvalitetskontrollanten hade på så vis möjlighet att stoppa felproducerade produkter i tid och 
kunde därför undvika att varorna reklamerades från kunder i butikerna.  
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Efter tillskärningen skickades mönsterdelarna vidare till sömnadsavdelningen där delarna 
syddes ihop. Varje arbetare sydde vanligtvis ett specifikt moment på produkten för att sedan 
skicka produkten vidare till nästa steg i processen. När produkten var färdigsydd gick den 
igenom en sista kvalitetskontroll innan etiketten fästes och produkten paketerades enligt 
Lindex önskemål. Produkterna genomgick även en så kallad nåldetektor som syftade till att 
upptäcka nålar som eventuellt satt kvar i produkten från produktionen. Fabriken som vi 
besökte hade ett eget design- och produktutvecklingsteam vilket enligt 
Produktionskontorschefen förekom hos vissa leverantörer och som vi tidigare nämnt ansåg 
Produktionskontorschefen att detta kunde vara en konkurrensmässig fördel för Lindex. I 
fabriken fanns det även ett testlabb där produkterna testades enligt olika kvalitetsstandarder på 
olika marknader. Det ska dock påpekas att Produktionskontorschefen nämnde att detta inte 
fanns tillgängligt hos alla leverantörer utan att det ofta berodde på leverantörens storlek och 
egna intresse.  
  
Chefen över produktionskontoren påtalade att stora skador kunde orsakas om Lindex inte 
hann stoppa kvalitetsbristande varor från att skeppas till Europa. Detta kunde leda till att 
Lindex tvingades möta både enorma kostnader och försenade leveranser. Efter den slutgiltiga 
kvalitetskontrollen skeppades Lindex varor med båt till Hamburg där varorna lastades om för 
att enligt Produktchefen för underkläder sedan transporteras till Lindex distributionslager i 
Partille. 

4.1.7. Resultatuppföljning 
 
Produktionskontorschefen betonade vikten av att ständigt följa upp leverantören och utvärdera 
dess resultat efter varje order. Områden som Lindex enligt Produktionskontorschefen 
analyserade var orderns slutgiltiga pris, leverantörens leveransprecision, kvaliteten av 
slutprodukten och produktionen, ledtiderna inom de olika momenten, leverantörens nivå av 
socialt ansvarstagande och om leverantören hade tillräckligt med kapacitet för att producera 
produkterna. Produktutvecklaren menade i en intervju att personalen på Lindex var tvungen 
att uppdatera sig om föregående försäljning med jämna mellanrum och betonade vikten av att 
ha en ständig kommunikation mellan huvudkontoret och produktionskontoret om vad som 
hade sålts bra och vad som hade sålts mindra bra för att de skulle kunna följa upp arbetet inför 
framtiden. Produktionskontorschefen poängterade dessutom att en utvärdering av 
leverantörernas prestationer var nödvändig för att kunna planera kommande säsonger, 
utveckla leverantörsbasen och förbättra inköpsarbetet. Produktutvecklaren ansåg att det även 
var vikigt att dela med sig av resultaten till leverantörerna för att de skulle få en inblick i vilka 
produkter som hade genererat ett bra resultat. Respondenten förklarade att denna typ av 
samarbete kunde främja Lindex kommande leverantörssamarbeten.  

4.2. Lindex produktionskontor i Hongkong 
 
Då fenomenet produktionskontor är en väsentlig del av studien har vi valt att redogöra för 
bakgrunden till Lindex produktionskontor i Hongkong och förtydliga dess ansvarsområden 
avseende pris, ledtid, leveransprecision, kvalitet samt kapacitetsplanering för att ge läsaren en 
djupare förståelse om ett produktionskontors betydelse.  

4.2.1. Produktionskontorets bakgrund 
 
Informationen som vi fick ta del av från respondenterna angående bakgrunden till Lindex 
produktionskontor ämnar ge läsaren ett större djup och förståelse kring avsikten med att 
etablera denna typ av kontor. Chefen över produktionskontoren, Produktionskontorschefen 
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och Chefen över inköpsutvecklingen ansåg alla att anledningen till att modeföretag började 
med inköp från Kina var den billiga arbetskraften och de låga produktionskostnaderna. Till en 
början använde sig Lindex av agenter och handelshus som skötte all kontakt med 
leverantörerna. Inköparna fick åka till Hongkong och lägga ordern hos agenten men 
nackdelen var att det endast var agenten som visste vilken leverantör som producerade Lindex 
produkter. Chefen över produktionskontoren beskrev ett led av mellanhänder som viskleken 
där kunden befann sig i ena änden och den som producerade i andra. Risken var stor att 
informationen skulle förvrängas på vägen och att slutresultatet inte skulle matcha det som från 
början efterfrågades. På frågan om det skulle vara möjligt att anta en annan typ av 
inköpsstrategi än direkt inköp och produktionskontor svarade Chefen över 
produktionskontoren att det förmodligen skulle vara möjligt rent tekniskt men att det hade 
upplevts som att Lindex tog ett steg bakåt i utvecklingen om de exempelvis skulle gå tillbaka 
till användningen av en agent då respondenten betonade att Lindex etablerade ett 
produktionskontor av en anledning. Ett annat problem som enligt Chefen över 
produktionskontoren fortfarande kvarstod vid studiens genomförande för modeföretag var 
något som kallades för ”sub-contracting”. Med detta menade respondenten att leverantörerna 
som ursprungligen fått en order kunde sälja sitt kontrakt vidare till en annan leverantör på 
grund av kapacitetsbrist. Detta skedde enligt Produktionskontorschefen och Chefen för CSR-
avdelningen i största hemlighet vilket var problematiskt då det blev omöjligt att veta vem som 
producerade varorna och under vilka omständigheter. Lindex implementerade företagets 
uppförandekod i början av 1990-talet och anledningen var att företaget var tvungna att veta 
exakt vart produktionen ägde rum, under vilka omständigheter samt för att komma närmre 
leverantörerna. Chefen över produktionskontoren, Produktionskontorschefen samt Chefen för 
CSR-avdelningen förklarade vidare att Lindex öppnade sitt första produktionskontor i 
Hongkong för att komma närmre leverantörerna och kunna kontrollera transparens, kvalitet 
och pris. 

4.2.2. Produktionskontorets ansvarsområden 
 
Chefen över produktionskontoren och Produktionskontorschefen beskrev att syftet med 
produktionskontoren var det samma vid tillfället för studiens genomförande som när det en 
gång startades men att arbetsuppgifterna hade förändrats och utvecklats väldigt mycket. 
Produktionskontorschefen ansåg att anledningen till detta var att marknaden och branschen 
hade förändrat sig mycket och således hade produktionskontoret i Hongkong över tid fått mer 
ansvar i inköpsprocessen. Mönsterkonstruktören menade i en intervju att det var viktigt med 
tillit mellan de båda kontoren för att inköpskontoret skulle våga lämna ifrån sig 
ansvarsområdena. Respondenten betonade även vikten av att träffas och utbyta kunskap och 
lära sig att se saker på samma sätt för att uppnå det önskade resultatet. Chefen över 
produktionskontoren förklarade att produktionskontorets utveckling av leverantörsval hade 
bidragit till en snabbare inköpsprocess då produktionskontoren vid tillfället för studiens 
genomförande tog ansvar för allt som skedde efter det att en order hade lagts. Detta hade 
enligt Produktionskontorschefen genererat många fördelar för ett modeföretag som Lindex. 
Nedan redogör vi för olika ansvarsområden som Lindex produktionskontor hade i 
inköpsprocessen vid tillfället för att således kunna besvara studiens frågeställning om vilka 
ansvarsområden ett modeföretags produktionskontor har i en internationell inköpsprocess. 
Pris 
Produktionskontorschefen poängterade att ett av produktionskontorets ansvarsområden var att 
få fram rätt vara till rätt pris. Dock beskrev Produktionskontorschefen att nackdelen med att 
bedriva ett produktionskontor var att det kostade företaget pengar men att syftet var att de 
prisfördelar som produktionskontoret kunde generera för företaget samtidigt skulle täcka 
kostnaderna och skapa bättre marginaler för Lindex. Inköpsteamet bestämde budgeten och 
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marginalerna som i sin tur gav produktionskontoret en riktlinje gällande det slutgiltiga priset. 
Det var produktionskontoret som förhandlade med leverantörerna om priset för att hjälpa 
inköparen att hålla sin budget. Merchandisern beskrev att denne kunde pressa priserna med 
leverantören direkt eftersom att Merchandisern visste vilka alternativ som fanns på 
marknaden, både ur material- och leverantörssynpunkt. Om en leverantör erbjöd ett visst 
material kunde Merchandisern direkt informera leverantören om det var passade för Lindex 
avseende rätt pris och till rätt kvalitet. Produktutvecklaren nämnde i en intervju att om en 
leverantör erbjöd ett visst material som var bra i kvalitet men för dyrt i pris, kunde 
respondenten istället leta efter billigare material direkt hos materialleverantören och försöka 
pressa priserna på andra sätt. Dessutom betonade Produktutvecklaren vikten av att det måste 
finnas en kontinuitet i orderplaceringar för att kunna förhandla om lägre priser. På så vis 
menade både Merchandisern och Produktutvecklaren att företaget kunde spara på 
kostnaderna. Senior Merchandiser 1 argumenterade för att de som arbetade på den lokala 
marknaden ofta visste vilka prislägen olika leverantörer kunde erbjuda och vad 
marknadspriserna var. På så vis visste teamet på produktionskontoret även vilka leverantörer 
som hade högst marginaler. Senior Merchandiser 1 beskrev att när respondenten förhandlade 
med en leverantör begärde denne oftast ett lägre pris än det som inköparen hade frågat efter 
för att kunna få att kunna uppnå den bästa affären. Produktionskontorschefen beskrev att 
närheten till leverantören, marknadsförståelsen och fokus på kostnadsnerskärningar gjorde att 
produktionskontoret kunde utvärdera leverantörernas erbjudanden och komma med egna 
förslag på förbättringar om det vore nödvändigt. Senior Merchandiser 1 menade att istället för 
att inköpskontoret i Göteborg skulle ansvara för det där många andra ansvarsområden redan 
behandlades kunde en funktion som produktionskontoret fokusera på detta och generera bättre 
resultat för Lindex.  
 
Produktionskontorschefen beskrev att Lindex hade fyra olika produktlinjer inom underkläder 
med olika ändamål som riktade sig till olika kunder med olika behov. Därför menade 
respondenten att det var en fördel att produktionskontoret och teamet kände till sina 
leverantörer i mån av teknisk kunskap samt prisnivå för att kunna para ihop rätt produkt med 
rätt leverantör. 
 
Ledtid och leveransprecision 
Produktionskontorschefen poängterade i en intervju att ett modeföretag måste jobba med så 
korta ledtider som möjligt för att kunna behålla sin konkurrenskraftighet på marknaden. 
Produktionskontorschefen förklarade en ledtid som den tid det tog från det att ordern lades till 
det att varorna skeppades. Respondenten förklarade vidare att frakten med båt från Kina tog 
sex till sju veckor vilket fördröjde processen. Merchandisern beskrev att ledtiderna hade 
förkortats mycket under de senaste fem åren då detta hade blivit viktigare för företagets 
affärsstrategi men att de vid tillfället för studiens genomförande fortfarande var för långa. 
Enligt respondenten var det på grund av att produktionskontoren hade tagit mer ansvar från 
inköpskontoret och att de således kunde ta snabba beslut som ledtiderna hade kortats ned. Det 
var produktionskontorets ansvar att förhandla om snabbare ledtider med leverantören och 
Chefen över produktionskontoren hävdade att ett produktionskontors funktioner kunde korta 
ned ledtiderna på olika sätt. Ett sätt beskrevs som att produktionskontoren kunde ge 
inköpsteamet i Göteborg trendinspiration från den asiatiska marknaden. Detta styrkte även 
Senior Merchandiser 1 då respondenten menade att produktionskontorsteamet kunde guida 
inköpsteamet innan de verkligen visste vad de vill köpa in och processen kunde därför ta fart 
snabbare. Chefen över produktionskontoren menade även att detta bidrog till att inköpsteamet 
kunde fokusera mer på trender och förarbete inför kommande säsonger. En annan faktor var 
den gemensamma tillit som under tiden utvecklades mellan produktionskontoret och 
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inköpskontoret, det menade Senior Merchandiser 1. Respondenten fortsatte att förklara att det 
var viktigt för Lindex att båda kontoren såg på en produkt med samma ögon och hade samma 
mål och vision. Genom att utveckla en gemensam strategi hade produktionskontoren fördelen 
att kunna godkänna många leverantörsprover utan att behöva skicka dem till Sverige. Senior 
Merchandiser 1 beskrev att om ett prov skulle skickas till Sverige med post tog det tre dagar 
för provet att komma fram. Dock var det inte alltid som inköpsteamet i Sverige hade tid att 
kommentera provet direkt. Dessutom var de tvungna att ta den rådande tidsskillnaden i 
beaktning och när provet skulle skickas tillbaka till Hongkong tog frakten ytterligare tre 
dagar. Resultatet blev då att den totala processen kunde ta mer än en vecka att genomföra. 
Genom att istället kunna godkänna vissa prover i Hongkong genom exempelvis färgtester, 
passform och kvalitet kunde således produktionskontoret bidra till kortare ledtider och att 
produkten levererades i tid. Produktionskontorschefen uppmärksammade problematiken med 
försenade varuleveranser då scenariot skulle komma att bli att butiken stod utan varor och 
Lindex missade försäljningstillfällen. En fördel med att ha produktionskontor var därför att 
kunna hålla en kontinuerlig kontakt med leverantören och besöka dem med jämna mellanrum. 
Både Senior Merchandiser 2, Merchandisern och Mönsterkonstruktören beskrev att de 
tidigare hade jobbat hos leverantörer innan de började arbeta på Lindex. De beskrev detta som 
en fördel då det hade gett dem erfarenhet av produktionen och hur lång tid de olika 
processerna tog. På så vis menade de att produktionskontoret kunde pressa leverantörerna till 
att hålla sig till den överenskomna leveranstiden. 
 
Kvalitet  
Chefen över produktionskontoren menade att kundernas krav på kvalitet hade ökat de senaste 
15 åren. Kunden accepterade enligt respondenten sämre kvalitet förr än vad de gjorde vid 
tiden för studiens genomförande och respondenten påstod att det således inte gick att sälja vad 
som helst i butiken.  Produktionskontorschefen beskrev att Lindex hade en intern 
kvalitetskontrollant som besökte leverantörerna med jämna mellanrum för att inspektera 
produkterna och kvaliteten i produktionen. Dessutom kontrollerade kvalitetskontrollanten hur 
produkterna var packade, att produkterna hade de rätta etiketterna och att produkterna höll 
den kvalitetsnivå som Lindex eftersträvade. Däremot argumenterade både Chefen över 
produktionskontoren och Produktionskontorschefen för att det var att föredra leverantörer 
som själva kunde kontrollera och testa produktkvaliteten eftersom att det ledde till mindre 
arbete och kostnader för produktionskontoret och att de istället kunde fokusera på att ta fler 
ansvarsområden från huvudkontoret. Produktionskontorschefen förklarade att alla 
kvalitetsmål och restriktioner bestämdes av kvalitetsavdelningen på huvudkontoret i Sverige 
och det sedan var produktionskontorets ansvar att se till att dessa förverkligades. Om inte 
varorna hade testats och överensstämt med Lindex standarder fick inga varor skeppas från 
Kina. Chefen över produktionskontoren menade att det var av största vikt att stoppa en 
leverans som inte höll sig till Lindex kvalitetsstandarder. Om inte detta upptäcktes i tid 
menade respondenten att det kunde leda till otroliga kostnader och det kunde blir en besvärlig 
process och diskussion kring vem som skulle stå för skadan och kostnaderna i slutändan. 
Mönsterkonstruktören klargjorde tydligt att passformen kunde förbättras på 
produktionskontoret genom att de var nära produktionen och kunde göra snabba förändringar. 
Mönsterkonstruktören beskrev att de kunde kontrollera och justera ändringar som annars hade 
varit tvungna att göras på inköpskontoret. Produktutvecklaren beskrev sin roll som viktig då 
det var produktutvecklaren som letade efter nya material och menade att det var i materialet 
stora delar av kvaliteten på den färdiga produkten speglade sig. Respondenten kunde utifrån 
Lindex behov leta efter lämpliga material som harmonierade med det pris som inköparen hade 
budgeterat samt den kvalitet som efterfrågades.  
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Kapacitetsplanering 
Produktionskontorschefen beskrev att produktionskontoret kapacitetsplanerade utefter 
inköpsteamets planering för de olika varugrupperna. Baserat på den informationen kunde 
produktionskontoret utvärdera leverantörsbasen och sedan planera hur många order de skulle 
placera hos respektive leverantör varje månad. Chefen över produktionskontoren berättade att 
produktionskontoret kunde boka kapacitet hos leverantören innan ordern lades. Detta gjordes 
för att försäkra att ordern kunde produceras och att Lindex hade möjlighet att följa 
tidsschemat. Det var också viktigt ur leverantörens synpunk då leverantören ville veta hur 
mycket kapacitet de skulle reservera för respektive order. Produktchefen för underkläder 
beskrev problematiken med kapacitetsplanering då det kunde vara svårt att boka kapacitet 
vissa perioder vilket gjorde att planering och framförhållning blev avgörande för att Lindex 
skulle kunna producera sina order och undvika leveransförseningar. 

4.3. Relationer 
 
För att kunna uppnå studiens syfte om att ge ett modeföretags syn på leverantörsrelationer och 
vidare analysera hur de påverkar inköpsprocessen är det relevant att beskriva vilken betydelse 
relationer spelar för ett svenskt modeföretag och dess inköpsprocess samt hur studiens 
fallföretag Lindex menade att goda relationer kan skapas.  

4.3.1. Lindex syn på leverantörsrelationer 
 
Produktionskontorschefen beskrev att förutom produktionskontoret ansvarsområden avseende 
pris, ledtid, kvalitet och kapacitetsplanering var respondentens strategiska ansvarsområde på 
ett mer långsiktigt plan att se över den rådande leverantörsbasen och driva en strategi som 
följde företagets framtidsvision. Respondenten beskrev vidare att det var viktigt att planera 
sin relation med leverantörerna och ställa sig frågan vilka leverantörer Lindex ville växa med 
och samtidigt fundera över om det var någon de skulle bli tvungna att avveckla. 
Produktionskontorschefen argumenterade för att det hade blivit mer och mer betydelsefullt för 
modeföretag att hålla goda relationer med sina leverantörer på en ständigt föränderlig 
marknad och att ett produktionskontor kunde bygga en grund för goda affärsrelationer, vilket 
styrker studiens första delfråga. Respondenten poängterade vikten av att vara först med det 
som förväntas bli modernt framöver och menade vidare att det var viktigt att ha stöd från 
Lindex leverantörer så att produktionskontoret kunde ta snabba beslut och starta snabba 
processer, vilket beskrevs som viktiga faktorer för företag som jobbar inom modeindustrin. 
En positiv aspekt som nämndes med att arbeta med ett produktionskontor var att nå den lokala 
kompetensen på marknaden som respondenten annars menade kunde vara svår att få med 
enbart experter, det vill säga svensk personal som skickas ut av ett företag på kontrakt. 
Produktionskontorschefen menade vidare att företaget hade bättre förutsättningar för att skapa 
goda relationer med leverantörerna i och med att den lokala personalen kunde diskutera och 
förhandla med leverantörerna eftersom att de talade det lokala språket. Det var vid tillfället 
för studiens genomförande få leverantörer som pratade engelska i Kina och därför menade 
även Chefen över produktionskontoren att språket spelade en avgörande roll i 
kommunikationen mellan produktionskontoret och leverantörerna.  Både 
Produktionskontorschefen samt Chefen för produktionskontoren menade att de kulturella 
aspekterna var viktiga att förstå för att kunna bygga en bra grund i relationen. Vidare beskrev 
Produktionskontorschefen att relationer över lag var en viktig del av den kinesiska 
affärskulturen och som värderades högt.  
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4.3.2. Tillit, engagemang och samarbete med Lindex leverantörer 
 
Produktionskontorschefen beskrev uppbyggnaden av tillit mellan kund och leverantör som en 
långvarig process över tid. Respondenten menade då att leverantören var tvungen att prestera 
efter det som överenskommits och visa bra resultat. Detta förklarades av 
Produktionskontorschefen som en utvecklingsfas där Lindex gav leverantören mer och mer 
ansvar inom vissa områden under tiden som tilliten byggts upp. Detta beskrevs vidare som 
större leverantörsansvar inom exempelvis kvalitets- och laboratorietester. Produktutvecklaren 
beskrev förtroendet mellan kund och leverantör som något en produktutvecklare strategiskt 
var tvungen att bygga upp. När Lindex sökte efter nya produkter eller nya material beskrev 
respondenten att detta således borde ske hos en leverantör som också sågs som en potentiell 
producent av varan. Produktutvecklaren förklarade vidare att det inte var alltid som en 
leverantör var tillräckligt kvalificerad i produktionen även om den var dukig på 
produktutveckling. Om Lindex då valde att endast använda leverantören till att utveckla nya 
produkter och sedan inte lade ordern där skulle leverantörens tillit för Lindex komma att 
minska. Produktutvecklaren argumenterade även för vikten av att båda parter kunde vinna på 
att ha en affärsrelation tillsammans. Dessutom menade respondenten att det var viktigt att föra 
en rak och ärlig dialog mellan parterna och att kunden måste vara tydlig med vilka mål de 
hade inför framtiden. Lika viktigt ansåg Produktutvecklaren i Hongkong att det var att 
produktionskontoret hade en förståelse för produktionen och de problem som kunde uppstå 
hos leverantören.  
 
Produktutvecklaren menade att om det fanns engagemang från båda sidor av relationen kunde 
de utvecklas tillsammans och skapa konkurrenskraftighet. Produktutvecklaren beskrev att 
Lindex kunde skapa engagemang hos leverantören genom att skicka respons på produkter 
som hade använts vid kampanjer och dylikt för att leverantören lättare skulle kunna skapa sig 
en uppfattning om Lindex koncept och inte bara se till produkten. Att visa leverantören en 
produkt som sålt bra kunde också engagera leverantören mer i relationen, menade 
Produktutvecklaren. Chefen över produktionskontoren, Produktionskontorschefen i 
Hongkong samt Chefen för CSR-avdelningen beskrev att engagemang inte enbart kunde 
skapas genom goda relationer utan att det krävdes rätt förutsättningar och att båda partner 
strävade efter samma mål. Produktionskontorschefen ansåg att Lindex var tvungna att 
storleksmässigt välja rätt leverantör för att kunna bli en betydelsefull och inflytelserik kund. 
Respondenten beskrev vidare att de största leverantörerna var de som hade möjlighet att 
producera alla olika typer av produkter och kunde erbjuda ett helt koncept men det var också 
dessa leverantörer som var dyrast. Dessa ville dock ha stora ordar och kunder som genererade 
mycket pengar. Även om Produktionskontorschefen menade att det fanns många fördelar med 
att arbeta med en stor leverantör avseende hög teknik, kapacitet och kvalitet menade 
respondenten samtidigt att det kunde vara svårt att bli en betydelsefull kund för leverantören 
och få leverantören engagerad i relationen. Fördelen som Produktionskontorschefen beskrev 
med de små leverantörerna var att även om de var små så kunde de ofta erbjuda en hög 
servicegrad för Lindex då Lindex betraktades som en stor och betydelsefull kund. 
Respondenten förklarade vidare att det gick att skapa engagemang från båda sidor i 
relationen, men att det var tvunget att vara baserat på rätt grund och att båda parter hade 
samma tankesätt och vision. Produktionskontorschefen poängterade även att ständig 
kontinuitet, stabilitet och partnerskap var det som leverantörerna eftersträvade hos en kund 
samt att det måste finnas ett långsiktigt perspektiv men framför allt att det fanns pengar att 
tjäna på relationen. Respondenten förklarade vidare vid studiens genomförande att 
leverantörerna letade efter kunder som sökte tillit, engagemang och samarbete och ville skapa 
kontinuitet i orderläggningen. Produktionskontorschefen förklarade att många 
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textilleverantörer i Kina hade blivit mer långsiktiga i sina val av kunder för att kunna planera 
mer stabilt inför framtiden. 
 
Produktchefen för underkläder och Senior Merchandiser 2 menade att Lindex eftersträvade ett 
bra samarbete med leverantörerna och genom det hitta ett bra sätt att utvecklas tillsammans. 
Båda menade att samarbetet var en viktig del i relationen mellan kund och leverantör. Lindex 
produktionskontor bjöd därför in leverantörer till workshops där leverantören kunde lära sig 
om sin kunds arbetssätt, mål och visioner. Senior Merchandiser 2 menade även att om det 
uppstod problem i produktionen kunde Lindex anställda åka till fabriken och lösa problemet 
direkt. Respondenten förklarade vidare att det handlade mycket att ge och ta, att båda parter 
var tvungna att hjälpa varandra och samarbeta. Senior Merchandiser 2 belyste vikten av att ha 
ett produktionskontor nära produktionen då det var lättare att besöka leverantören och att 
närheten bidrog till att många problem kunde lösas tillsammans på plats.  

4.3.3. Lindex och långsiktigt perspektiv  
 
Produktionskontorschefen betonade att det fanns många fördelar genom att arbeta med ett 
långsiktigt perspektiv med leverantören. Det beskrevs vidare att om en trend dök upp väldigt 
snabbt och Lindex hade en långvarig relation till en leverantör kunde detta betyda att 
leverantören lättare kunde hjälpa Lindex med material, kapacitet och snabba ledtider. Om 
Lindex var i behov av mer tekniska och innovativa produkter fanns möjligheten att 
leverantören anskaffade speciella resurser inom produktutveckling för att tillgodose Lindex 
behov. Ett långsiktigt perspektiv kunde även leda till ett samarbete inom ett större projekt som 
i slutändan gynnade båda parter och kunde ses som en investering. Produktionskontorschefen 
menade även att om Lindex hade växlat mycket mellan olika leverantörer och endast haft som 
syfte att pressa priser hade detta inneburit en stor arbetsbelastning för teamet och de hade inte 
kunnat fokusera på sina huvudsakliga områden. Produktionskontorschefen ansåg att det kunde 
vara gynnsamt för modeföretaget att bygga en långsiktig och öppen relation med de viktigaste 
leverantörerna som kunde främja idéer för framtiden, utveckla arbetsmetoder, korta ned 
ledtiderna och erbjuda en god service. Samtidigt påpekade Produktionskontorschefen att det 
var nödvändigt att prova nya leverantörer med jämna mellanrum för att inte gå miste om 
innovation och för att hålla nere priserna på marknaden. Respondenten menade även att 
Lindex förmodligen tjänade mest på att satsa på goda och långvariga relationer med de 
leverantörer som ansågs vara viktigast för företaget, vilket skulle kunna ses som ett 
motargument till studiens frågeställning. 

4.4. Lindex sociala ansvarstagande  
 
Socialt ansvarstagande beskrevs av Chefen över inköpsutvecklingen som en viktig och allt 
mer uppmärksammad del av inköpsprocessen. För att kunna besvara uppsatsens andra 
delfråga om vilka förutsättningarna är för att ett modeföretag ska kunna arbeta med en 
uppförandekod hos leverantörerna är det viktigt att förstå bakgrunden till fallföretagets arbete 
med socialt ansvarstagande, hur processen går till när en ny leverantör väljs ut samt hur en 
inspektion av en ny leverantör utförs. 

 4.4.1. Lindex bakgrund till socialt ansvarstagande 
 
Både Chefen över produktionskontoren och Chefen över inköpsutvecklingen berättade att det 
främsta motivet för att starta produktionskontoret i Hongkong var att kunna kontrollera 
produktionen ur olika aspekter. Chefen över inköpsutvecklingen berättade vidare i en intervju 
att arbetsförhållanden i Kina ifrågasattes när västerländska företag flyttade sin produktion dit 
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och använde sig av agenter och handelshus. Detta betydde att företagen inte hade någon direkt 
kontakt med leverantörerna och kunde heller inte kontrollera produktionen vilket blev ett 
uppmärksammat problem i media. Respondenten fortsatte att beskriva att Lindex ville ha mer 
insyn i vart de producerade sina varor och hur arbetsförhållandena såg ut hos leverantörerna. 
Båda respondenterna nämnde transparensen som något Lindex ville komma åt och företaget 
blev då tvunget att komma närmre produktionen och inköpen. Chefen över 
inköpsutvecklingen menade att det var i den fasen som Lindex började arbeta med sin egen 
uppförandekod inom företaget, förebygga barnarbete samt jobba proaktivt med socialt 
ansvarstagande inom den textila industrin. Respondenten beskrev scenariot som ett 
uppvaknande för företaget och att de ville börja ta ansvar för sina handlingar och det främsta 
området de kunde påverka direkt var produktionen och där inköpen skedde. Chefen över 
produktionskontoren menade att de till en början inte kom så mycket närmre själva 
produktionen men att de kunde få en mycket större insyn i agenternas arbete och påverka 
produktionen indirekt. Respondenten beskrev att produktionskontorens arbete lade grunden 
till det CSR-arbete Lindex hade vid studiens genomförande men fortsatte att beskriva 
problemtiken med arbetet med uppförandekoder då respondenten förklarade Kina som en 
väldigt otransparent marknad i jämförelse med andra asiatiska länder. Dessutom beskrev 
respondenten politiken och samhällsstrukturen som komplexa bidragande faktorer till detta då 
det kunde vara svårt att se en tydlig ägarstruktur i vissa företag. Det är vanligt att det finns 
många olika intressenter hos en leverantör och detta beskrevs vidare som komplicerat då 
många intressenter inte hade något genuint intresse i fabrikens produktion, framtida mål och 
värderingar utan endast såg det som en investering som skulle generera pengar.   

4.4.2. Lindex uppförandekod  
 
Chefen för inköpsutvecklingen berättade i en intervju att Lindex blev medlem i 
organisationen BSCI år 2004. Respondenten beskrev vidare att syftet med medlemskapet i 
BSCI var sedan starten att kunna öka transparensen i leverantörsledet. Respondenten fortsatte 
argumentera för att transparensen var en viktig del av industrin då modeföretag vid tidpunkten 
för studiens genomförande hade betydligt fler krav på sig att vara öppna med vad de gjorde 
och hur de gjorde det. Respondenten menade att om företaget skulle kunna leva upp till sina 
egna krav på CSR var de även tvungna att kunna kontrollera sina uppförandekoder hos 
leverantörerna och vara ärliga mot kunden och tala om hur processen gick till.  Chefen för 
inköpsutvecklingen och chefen för CSR-avdelningen i Shanghai beskrev båda problematiken 
med att olika företag hade olika uppförandekoder och krav på samma leverantörer. De 
menade att leverantörens perspektiv måste tas i beaktning då det blev nästintill omöjligt att 
leva upp till olika krav från olika kunder som ständigt förändrades. Det kostade leverantören 
tid och pengar och till slut kanske engagemanget inte fanns kvar då CSR-arbetet endast 
betraktades som ett problem. Därför menade respondenten att det underlättade om flera 
företag hade samma gemensamma krav som leverantören kunde utgå ifrån. Både chefen för 
inköpsutvecklingen och chefen för CSR-avdeleningen i Shanghai argumenterade för att en 
sådan strategi hade en större genomslagskraft och kunde förbättra de övergripande resultaten i 
branschen. Dock menade chefen för CSR-avdelningen i Shanghai att BCSI har vissa 
nackdelar då de endast använder sig av externa inspektörer. Problematiken uppstår då de 
externa inspektörerna inte håller en jämn kvalitetsnivå och kvaliteten på inspektionerna av 
leverantörerna blev ojämn. Detta resulterade i att Lindex i vissa fall var tvungna att göra om 
inspektionerna med sina egna inspektörer vilket blev en extra kostnad och syftet med 
uppförandekoden uppnåddes inte.  
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4.4.3. Lindex uppförandekod i leverantörsledet 
 
Chefen över inköpsutvecklingen betonade vikten av att skapa en förståelse hos leverantören 
till varför kunden engagerade sig i att arbeta med socialt ansvarstagande. Respondenten 
menade att om inte leverantörerna förstod syftet med det skulle bli svårare att genomföra ett 
proaktivt arbete. Respondenten ansåg att en dialog och kontinuerlig diskussion mellan Lindex 
och deras leverantörer var grundläggande för att kunna skapa en förståelse mellan båda parter. 
Vid intervjutillfället ansåg Chefen över inköpsutvecklingen att många leverantörer började 
förstå syftet med att jobba med CSR och kunde se fördelarna med det. Många använde det 
som ett säljargument för att anskaffa nya kunder då kraven från intressenterna hade ökat 
radikalt jämfört med förr. Inspektör 2 nämnde även att det var viktigt att personalen på Lindex 
var väl införstådda med Lindex uppförandekod och företagets värderingar för att sedan kunna 
implementera detta hos leverantörerna. Produktchefen för underkläder instämde med 
Inspektör 2:s argument och menade att CSR-arbetet var tvunget att genomsyra det dagliga 
arbetet på alla nivåer inom organisationen. Respondenten menade att det inte bara var 
inspektionerna som var viktiga utan också att skapa en bra kontakt med leverantören och 
erbjuda hjälp och support för att båda skulle vinna på relationen. Han nämnde att företaget 
kontinuerligt hade workshops och träningar på Lindex kontor i Shanghai då de bjöd in 
leverantörerna för möten och diskussioner. Han menade att relationer och resultatet kunde 
förbättras genom denna typ av träning och samarbete med leverantörerna.  
 
Chefen över produktionskontoren betonade även vikten av att arbeta med leverantörer som 
hade en tydlig ägarstruktur och som drevs av en stark intressent. Respondenten menade att det 
då blev lättare att samarbeta och föra affärsrelationen mot ett och samma mål som dessutom 
blev mer tydligt och fokuserat för båda parter. Respondenten menade vidare att det inte 
spelade någon roll om en intressent ville jobba aktivt med uppförandekoder inom 
organisationen om de andra ägarna inte hade samma intresse. Produktionskontorschefen, 
Chefen över produktionskontoren och Chefen över inköpsutvecklingen betonade alla tre 
vikten av att jobba med de viktigaste leverantörerna och försöka implementera hållbara 
strategier främst hos dem. De påstod vidare att om de även kunde ta reda på vilka andra 
företag som var kunder hos dessa leverantörer kunde ett gemensamt arbete och en långsiktig 
strategi tillämpas där alla hjälptes åt för att skapa fördelar.  

4.4.4. Lindex godkännandeprocess av en ny leverantör 
 
Chefen för CSR-avdelningen menade att när produktionskontoret skulle välja ut en passande 
leverantör för en order var en ny leverantör tvungen att godkännas utifrån de krav som Lindex 
hade i sin uppförandekod. Processen beskrevs av Chefen för CSR-avdelningen som en tre 
månader lång process innan ordern kunde läggas då leverantören tvingades gå igenom olika 
faser. Respondenten berättade att det första steget utgjordes av en primär utvärdering av 
leverantören då Lindex tog ställning till om det var en leverantör som kunde tillverka 
produkten, till ett bra pris och under goda omständigheter. Produktionskontorschefen menade 
att om inte en leverantör hade samma tankesätt och grundvärderingar som Lindex så fanns det 
ingen poäng att börja jobba med en sådan leverantör. Chefen för CSR-avdelningen menade 
detsamma och påpekade att fokus inte skulle ligga på att ändra en leverantörs tankesätt utan 
snarare att fokusera på de leverantörer som var likasinnade och försöka inleda en långsiktig 
relation och samarbete hos dessa istället. Om en leverantör hade potential bjöds de in till ett 
möte där Lindex Merchandisers och uppförandekodsteamet gav leverantören en introduktion 
om vilka startkriterier som var tvungna att uppfyllas för att få bli Lindex leverantör. Sedan 
introducerades de för leverantörsinstruktionerna vilka bestod av olika dokument inom 
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uppförandekoden och kriteriet var att leverantören skulle förstå vilka krav som förväntas av 
den. Efter mötet tvingades leverantören noggrant gå igenom de krav och förväntningar som 
Lindex hade inom uppförandekoden och fysiskt förbereda fabriken för en första kontroll. Om 
det var så att leverantören blev godkänd på den första kontrollen kunde den skriva kontrakt 
med Lindex och en order kunde placeras. Om det däremot var så att leverantören blev 
underkänd på inspektionen hade de ungefär två månader på sig att förbättra sig med 
påtryckningar från Lindex. Leverantören fick en andra chans att bli godkända på en extra 
inspektion, men om de inte lyckades med det så avslutades samarbetet då det innebar onödig 
tid och kostnader för Lindex att slösa energi på en leverantör som inte uppfyllde de standarder 
som Lindex krävde.  

4.4.5. Inspektion av en ny leverantör 
 
För att kunna besvara studiens andra delfråga om vilka förutsättningarna är för att ett svenskt 
modeföretag ska kunna arbeta med sin uppförandekod hos leverantörerna observerades därför 
hur en inspektion av en potentiell leverantör till studiens fallföretag gick till i praktiken. Den 
första kontrollen observerades steg för steg för att få en större förståelse för hur 
uppförandekoderna kontrollerades i alla moment hos den potentiella leverantören. Syftet med 
inspektionen var att Inspektör 1 skulle kontrollera om leverantören hade förberett sig inför 
inspektionen och om den uppfyllde de krav som Lindex ställde på sina blivande leverantörer. 
 
Inspektionen började med ett öppningsmöte då fabrikens representant var närvarande, vilket 
också var den person som presenterade fabriken under inspektionen. Under öppningsmötet 
introducerade Inspektör 1 inspektionsprocessen och båda parterna diskuterade Lindex krav på 
uppförandekoden och gick igenom de punkter som BSCI tog upp. Sedan ombeddes 
leverantörens fabriksrepresentant att förbereda vissa dokument som var tvungna att redovisas 
för att Lindex skulle kunna utvärdera leverantören ur olika aspekter. Dokumenten som 
analyserades angav bland annat hur många anställda leverantören hade, månadslöner, 
arbetstimmar per dag, övertid, business licens, försäkringar, arbetsmiljö, arbetarhandbok, hur 
hög procentandel av de anställda som kom tillbaka efter ledighet och en redogörelse för vilka 
andra företag som använde sig av leverantören. I denna process kontrollerade även Inspektör 
1 att dokumenten var äkta vilket kunde kontrolleras genom att exempelvis jämföra kapacitet 
mot antal anställda.  
 
Efter öppningsmötet startades inspektionen med en introduktion till processen och fabrikens 
utformning. I detta skede kontrollerades hela processen steg för steg, från tillskärning till 
materiallager. Inspektör 1 kontrollerade maskinerna och vilka skyddsredskap som användes 
vid respektive maskin. Vissa arbetsprocesser bestod av limning vilket krävde att arbetaren 
använde någon typ av skyddsmask. Inspektör 1 kontrollerade också att skyddsmaskerna var 
tillräckligt säkra och att de byttes ut tillräckligt ofta. Vidare kontrollerades fabrikens 
nödutgångar och de utplacerade brandskåpen så att det var lämpligt utrustade för fabrikens 
utformning och storlek. Fläktsystemen inspekterades av hälsomässiga skäl samtidigt som 
Inspektör 1 också kontrollerade att utrymningsplanen stämde överens med fabrikens 
utformning. Toaletterna avsynades avseende hygien och storlek vilket jämfördes med hur 
många anställda som jobbade på fabriken.  
 
Efter inspektionen av produktionen och fabrikens utformning valde Inspektör 1 ut sex stycken 
anställda som sedan gruppintervjuades i två omgångar. Frågor som bland annat ställdes var 
hur många år den anställde hade jobbat på fabriken, hur många övertidstimmar den anställde 
arbetade varje vecka, om de hade fått någon utbildning angående kemikaliehantering, hur lång 
lunch de hade och om de någonsin blivit utsatta för tvångsarbete. De svar som uppkom på 
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intervjuerna jämfördes sedan med de svar som fabrikens representant hade angivit på 
öppningsmötet för att bedöma trovärdigheten och transparensen hos leverantören. När 
intervjuerna var klara avslutades dagen med ett avslutande möte då Inspektör 1 presenterade 
resultaten för dagen. Vidare diskuterade Inspektör 1 resultaten med fabriksrepresentanten och 
gjorde upp en plan för hur leverantören skulle kunna uppnå de krav som ännu inte var 
uppfyllda. Inspektionen följdes enligt Inspektör 2 upp en vecka senare med en sammanställd 
rapport av det slutgiltiga resultatet som leverantören, Lindex CSR-team och Merchandisers 
skulle få ta del av för att kunna utvärdera om framtida produktion var aktuell eller inte.  
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5. Analys 
 
 
I analysen kommer vår tolkning av studiens empiri att framställas då den samtidigt ställs mot 
den insamlade teorin för att kunna se likheter och eventuella olikheter dem emellan. I 
analysens gång förs samtidigt en diskussion kring tolkningen och en kritisk granskning utförs 
av det empiriska materialet. 
 

5.1. Ett modeföretags produktionskontors ansvarsområden i 
inköpsprocessen 
 
Lindex inköpsprocess beskrevs som en integrerad kedja där alla aktiviteter påverkades av 
varandra och därför var det viktigt att utföra samtliga steg i inköpsprocessen korrekt. 
Produktionskontorschefen beskrev att ett bra förarbete var nyckeln för att lyckas med de 
efterföljande aktiviteterna och menade att den första fasen var den viktigaste. Respondenten 
får stöd av van Weele (2010) som instämmer med att den första fasen påverkar prestationerna 
i kommande faser, vilket kan ses som en generell regel i modebranschen där ett noggrant 
trendarbete resulterar i nöjda kunder. Van Weele (2010) menar att det är viktigt att det blir rätt 
från början och för att uppnå ett bra slutresultat krävs det att alla faser är integrerade med 
varandra. Trendarbetet beskrevs av Produktionskontorschefen som en av de största 
utmaningarna i inköpsprocessen då respondenten menade att det är svårt att förutsäga redan 
ett år i förväg vad som kommer att hända på marknaden framöver och fånga en passande 
trend för Lindex målgrupp. Bruce och Daly (2006) håller med om att ett traditionellt 
trendarbete som börjar ett år i förväg kan leda till att företaget går miste om trender som dyker 
upp i säsong och de föreslår istället att modeföretag som arbetar med snabbt mode bör arbeta 
med trender frekvent under hela inköpsprocessen och korta ner sina ledtider för att få med så 
många trender som möjligt i kollektionen. Denna teori är relevant då det är viktigt för ett 
modeföretag att ständigt hålla sig uppdaterade om vad som sker på marknaden och håller med 
om att Lindex riskerar att gå miste om viktiga trender som kan uppkomma i säsong. Lindex 
beskrev att produktionskontoret kunde hjälpa till att korta ner ledtiderna och planera 
produktionskapacitet leverantörerna., vilket skulle kunna ses som ett alternativ för att främja 
ett modeföretags trendarbete. 
 
Den svåra frågan blir således hur ett modeföretag ska lyckas senarelägga sitt trendarbete och 
korta ner sina ledtider för att inkludera snabba trender i kollektionen, då både studiens 
fallföretag vid tidpunkten för studiens genomförande och van Weele (2010) ansåg att 
planeringsfasen var den viktigaste i hela inköpsprocessen. Produktionskontorschefen menade 
att produktionskontoret bidrog till trendarbetet genom att analysera vilka trender som 
leverantörerna trodde på inför kommande säsong. Produktionskontorets kunskap om 
leverantörsbasen var fördelaktig då Lindex kunde dra fördelar av att använda sig av 
leverantörer som produktutvecklade och designade internt vilket i sin tur kunde korta ner 
ledtiderna i inköpsprocessen. Även Produktutvecklaren beskrev sin roll som en hjälp till 
inköpskontoret då även respondenten i fråga analyserade vilka trender inom material och 
modeller som skulle komma att bli aktuella inför kommande säsong. Detta argument för stöd 
av Bruce och Daly (2006), Goh och Lau (1998) samt Nassimbeni och Sartor (2006) då även 
de menar att fenomenet om att låta leverantören utveckla produkten och designen kan korta 
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ner ledtiderna. I takt med modebranschens ständiga förändring skulle det kunna vara 
fördelaktigt för ett modeföretag att överlåta mer ansvar till leverantören i design och 
produktutvecklingssyfte för att inköpskontoret ska kunna fokusera på att göra ett mer 
grundligt trendarbete. Produktionskontoret har potential till att kunna utvecklas och utföra 
arbetsuppgifter som tidigare inköpskontoret ansvarat för. Då inköpsprocessen syftar till att 
svara på kundens efterfrågan skulle en balans mellan kontoren för hur detta ska uppnås 
avseende modegrad, pris, kvalitet och ledtid därför kunna ses som fördelaktigt. För att ett 
modeföretag ska kunna analysera och bestämma kundens behov kan det trots allt vara 
gynnsamt att befinna sig nära kunden. Då personalen på fallföretagets produktionskontor till 
största del bestod av lokalt anställda kan det finnas en risk med att de anställda saknar 
kunskap om företagets marknad och kund.  
 
Om huvudkontoret fokuserar på ett grundligt och noggrant trendarbete kan det förmodas att 
Lindex således kan svara på modebranschens allt kräsnare kunders behov. 
Produktionskontorschefen beskrev att efter det att inköparen hade bestämt sig för vad den 
ville köpa in skickades en förfrågan till produktionskontoret som ansvarade för att välja en 
leverantör som var kapabel att producera den vara som inköparen efterfrågade. Respondenten 
menade att när en leverantör skulle utses vore det högst lämpligt att välja den leverantör som 
kunde erbjuda Lindex rätt vara till rätt pris för slutkunden. Merchandisern i Hongkong hade 
vid tillfället en direkt och kontinuerlig kontakt med leverantören och kunde på så vis pressa 
priserna genom att respondenten visste vad den kinesiska leverantörsmarknaden kunde 
erbjuda för olika alternativ. Denna strategi stöds av Nassimbeni och Sartor (2006) samt av 
Nordstrom (2000) som menar att en lokal befintlighet nära marknaden kan underlätta 
förhandlingar av kontrakt och priser och uppnå bättre slutresultat. Genom att 
produktionskontoret bestämde vart ordarna skulle placeras kunde prisläget pressas ytterligare 
då produktionskontoret placerade fler order hos ett mindre antal leverantörer och således 
skapade större orderkontinuitet. Denna typ av situation skulle även kunna ses på ett mer 
problematiskt sätt då det kan diskuteras att konkurrensen mellan leverantörerna inte blir lika 
stor på en mindre leverantörsbas och då modeföretaget delvis blir begränsade till färre antal 
leverantörer. Vi ser en viss risk med detta då ett modeföretag som befinner sig i en sådan 
situation eventuellt går miste om nya material, ny produktveckling, snabbare ledtider och 
lägre priser som kan komma att spela roll för ett modeföretag i en ständig föränderlig bransch. 
En lösning för modeföretag som ställs inför denna typ av problematik skulle kunna vara att 
utvärdera sina leverantörer och välja att arbeta med de leverantörer som kan leverera bäst 
resultat och ge modeföretaget det bästa erbjudandet. Då kvalitetsnivån beskrevs som en annan 
faktor att beakta i valet av leverantör kunde produktionskontoret bidra med sin kunskap om 
leverantörsbasen då Produktionskontorschefen och Chefen för produktionskontoren menade 
att Lindex mål var att använda sig av leverantörer som själva kunde kontrollera och testa 
produktkvaliteten. Ett sätt att vinkla problemet skulle kunna vara att om leverantörerna tog 
allt ansvar för produktkvaliteten skulle produktionskontoret möjligen kunna ägna sig åt att ta 
mer ansvar från huvudkontoret så att de i sin tur kunde ägna sig mer åt trendarbete. Detta 
tankesätt stöds av Bruce and Daly (2006) då de beskriver att företag med en lokal befintlighet 
på marknaden har goda förutsättningar att utbilda leverantörerna för att de ska kunna ta mer 
kvalitetsansvar. Att välja denna typ av utvecklingsstrategier skulle kunna innebära fördelar för 
ett modeföretag då högre produktkvalitet från leverantörens sida reducerar 
produktionskontorets och huvudkontorets arbete med kvalitetssäkring vilket kan tänkas ha en 
positiv inverkan på ledtiderna.  
 
Ett annat ansvarsområde som fallföretagets produktionskontor hade var att välja rätt 
leverantör utifrån socialt ansvarstagande. Chefen för CSR-avdelningen menade att inga order 
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kunde placeras hos en leverantör innan leverantören hade blivit godkänd enligt Lindex 
uppförandekod. Respondenten menade även att detta endast kunde kontrolleras genom att 
Lindex befann sig nära leverantörerna då produktionskontoret fått en stor betydelse i detta 
arbete. Detta stöds av teorin då Björklund (2010) menar att ett företag måste kunna 
kontrollera att uppförandekoden följs kontinuerligt för att kunna påstå sig arbeta med den.  
 
I Lindex process om att välja rätt leverantör ingick också ansvaret om att planera kapacitet 
hos de olika leverantörerna och boka upp kommande order. Detta baserades på inköpsteamets 
planering, produktionskontorets utvärdering och resultatuppföljning av de olika 
leverantörerna. Vidare planerades vilka order och hur många som skulle läggas hos respektive 
leverantör. Det kan tänkas att detta ansvarsområde kommer att bli ännu viktigare för 
produktionskontoret i framtiden. Då studiens fallföretag som många andra modeföretag 
strävar efter att senarelägga ordern för att kunna inkludera så många aktuella trender som 
möjligt i kollektionen kan produktionskapaciteten eventuellt komma att behöva bokas i ett 
tidigare skede för att säkra produktionen. Ett sätt att se det skulle kunna vara att planering av 
kapacitet bli mer betydelsefullt för ett produktionskontor i framtiden. Van Weele (2010) 
menar i sin teori att det är inköparens uppgift att välja rätt leverantör till produkten medan 
Lindex beskrev att detta vore att ta ett steg tillbaka i utvecklingen av internationellt inköp. 
Alla modeföretag står förmodligen inte inför denna typ av problematik inom internationellt 
inköp, men studiens fallföretag är ett exempel på ett svenskt modeföretag som möter dessa 
problem och som således valt att tillämpa strategin om att etablera produktionskontor som en 
lösning till problematiken. 
 
Det tredje steget i Lindex inköpsprocess beskrevs som provhanteringsfasen. Detta är ett steg i 
inköpsprocessen som teorin inte tar upp men som för Lindex beskrevs som en fas som 
påverkade efterföljande aktiviteter i inköpsprocessen. Produktionskontoret beskrevs som en 
tydlig anledning till att ledtiderna kortades ner i de situationer då det uppstod problem med 
leverantörsproverna. I dessa fall kunde produktionskontoret påskynda 
provhanteringsprocessen då proverna skickades mellan produktionskontoret och leverantören 
istället för att skickas ända till huvudkontoret i Göteborg. På grund av att produktionskontoret 
hade kompetens och utbildad personal inom området kunde vissa prover justeras och 
godkännas i Hongkong och på så vis kunde ledtiderna kortas ner. Dock ansåg 
Produktionskontorschefen att denna aktivitet skulle kunna förflyttas helt och hållet till 
produktionskontoret i Hongkong. Kakouris, Polychronopoulos och Binioris (2006) håller med 
om att detta område i inköpsprocessen måste utvecklas men att ansvaret helt och hållet borde 
ligga på leverantörerna och att provhanteringsprocessen hade kunnat undvikas om 
instruktionerna från början hade varit tydliga och om rätt leverantör hade valts ursprungligen. 
Det kan diskuteras hur denna typ av problematik borde hanteras även om det skulle kunna 
vara gynnsamt för modeföretaget att ha i åtanke att förändringar kan ske successivt under en 
period. 
 
Chefen över produktionskontoren beskrev att varor med kvalitetsbrist kunde generera många 
problem för Lindex. Respondenten beskrev ett problematiskt scenario som att om 
kvalitetsbristande varor skulle skeppas från Kina till Europa skulle Lindex ställas inför stora 
problem. Kostnader och leveransförseningar hade då blivit ett faktum och respondenten 
förklarade vidare att en dispyt med leverantören skulle komma att uppstå avseende vem av 
parterna som borde ställas till svars för problemen. Teorin tar som lösning till problemet upp 
kontrakteringsfasen som en del av inköpsprocessen då van Weele (2010) beskriver ett 
kontrakt som en juridisk grund till den affärsmässiga relationen. Syftet enligt honom är att 
skapa trygghet och tillit i relationen och menar således att ett tydligt kontrakt är att 
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rekommendera samt att båda parter bör värdesätta kontrakteringsfasen. I denna del av 
inköpsprocessen skiljer sig teorin och empirin från varandras synsätt angående vad som anses 
vara en fas i inköpsprocessen. Lindex diskuterade inte denna fas som en aktivitet i företagets 
inköpsprocess och ingen av respondenterna argumenterade för vilken betydelse Lindex 
leverantörskontrakt hade för företaget. Vi tror att det är viktigt att varje modeföretag formar 
sin egen inköpsprocess och inkluderar de processer som är viktigast för företaget. Studiens 
fallföretag saknade fokus på denna fas även om Chefen över produktionskontoren uttalade sig 
om de konsekvenser kvalitetsbristande varor kunde bringa samt vilka problem som kunde 
uppstå i relationen till leverantörerna.  
 
Orderläggningsfasen beskrevs som den fas som efterföljde provhanteringsprocessen och 
ordern lades av Lindex inköpskontor i Göteborg. Produktionskontorschefen argumenterade 
för att produktionskontoret i framtiden borde få ansvaret för detta då respondenten menade att 
produktionskontoret hade större möjlighet att förhandla om kortare ledtider och få 
leverantören att gå med på en senare orderläggning med samma slutresultat. Dock beskrev 
produktionskontorschefen denna fas som kritisk då ledtiderna på material fortfarande var ett 
stort problem. När orden hade lagts var det efterfrågade materialet tvunget att produceras och 
färgas enligt Lindex önskemål vilket kunde ta upp till åtta veckor. Detta gjorde att 
produktionen inte kunde startas innan materialet var färdigproducerat vilket betydde att åtta 
veckor som hade kunnat läggas på trendanalys gick till spillo på materialproduktion. 
Produktionskontorschefen menade att ett drömscenario hade varit om alla material redan hade 
funnits till hands och det bara hade varit färgningen som återstod. Detta hade kunnat korta ner 
ledtiderna avsevärt och fler trender hade kunnat inkluderas i kollektionen. Detta stöds i teorin 
av Bruce och Daly (2006) som menar att ett modeföretag som kan senarelägga sina order och 
använda leverantörer med kortare ledtider kan agera snabbare på kundens efterfrågan och 
minska risken för onödiga lager och inaktuella varor. Således skulle detta kunna ses som en 
fördelaktig strategi för de modeföretag som strävar efter att uppnå kortare ledtider. 
 
Produktionen var ett moment som innefattade viktiga aktiviteter då ett av de viktigaste 
ansvarsområdena som produktionskontoret hade var att kontrollera produktens kvalitet i 
produktionen. I denna fas spelade kvalitetskontrollanten en stor roll då denne befann sig nära 
produktionen och hade tillgång till leverantörerna. Kvalitetskontrollanten hade på så vis 
möjlighet att stoppa produktionen om någonting gick fel för att undvika kvalitetsbristande 
varor som sedan skulle kunna resultera i reklamationer från kunden i butiken. Detta problem 
understryks av van Weele (2010) och Nassimbeni och Sartor (2006) som ett vanligt problem 
inom internationellt inköp. Därför betonar de vikten av att rapportera felaktigheter omedelbart 
när dessa upptäcks för att förebygga framtida problem, vilket går i linje med fallföretagets 
användning av produktionskontoret. Merchandisern beskrev att ytterligare en av 
produktionskontorens fördelar var att många av de anställda tidigare hade jobbat hos 
leverantörerna vilket gjorde att teamet på produktionskontoret hade kunskap om hur lång tid 
processerna i produktionen krävde och kunde på så vis pressa leverantörerna till att hålla sig 
till de överenskomna leveransdatumen och korta ner ledtiderna. Genom att ha anställda på ett 
produktionskontor som har erfarenhet inom branschen kan det utifrån det empiriska och 
teoretiska materialet förmodas att ett modeföretag på ett bättre sätt kan kontrollera och följa 
leverantörernas arbete. 
 
Det steg som avslutade Lindex inköpsprocess var resultatuppföljningen. 
Produktionskontorschefen menade att denna fas var grundläggande för ett produktionskontor 
då de följde upp och utvärderade leverantörens slutgiltiga resultat efter varje prestation för att 
kunna planera kommande produktion och utveckla leverantörsbasen. Detta styrks av van 
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Weele (2010) som argumenterar för vikten av att ordern följs upp och bevakas och att 
företaget utvärderar vilken leverantör som levererat varorna med bästa kvalitetsmässiga och 
tidsmässiga resultat. Produktutvecklaren beskrev vikten av att ett modeföretag delar med sig 
av försäljningsresultaten till sina leverantörer för att de ska kunna veta vilka produkter som 
genererar bäst respektive sämst försäljningsresultat. Detta argument styrks av Nassimbeni och 
Sartor (2006) samt van Weele (2010) som båda menar att detta är betydelsefullt för att kunna 
förbättra och förebygga fel inför kommande säsonger. Detta skapar värde för företaget då de 
på så vis kan minska sin leverantörsbas och välja att satsa på de leverantörer som gett 
företaget det bästa resultatet. Produktionskontorschefen beskrev att det strategiska ansvaret 
handlade om att utvärdera den rådande leverantörsbasen och se till att den var i linje med 
företagets övergripande strategi. Det kan argumenteras för att denna fas är minst lika viktig 
som den inledande fasen i inköpsprocessen då utvärderingen av leverantörsbasen borde påvisa 
vilka leverantörer som är mest lämpliga för modeföretaget att arbeta med i framtiden. 
 
Som analysen beskriver hade fallföretagets produktionskontor i Hongkong många 
ansvarsområden och kunde generera många fördelar för företaget. Samtidigt beskrev 
produktionskontorschefen att nackdelen med att driva ett produktionskontor var den kostnad 
som det skapade för företaget. Dock menade respondenten att syftet var att de prismässiga 
förmåner som kunde uppnås genom att befinna sig nära sina leverantörer skulle täcka 
produktionskontorets kostnad och samtidigt bidra till högre marginaler för Lindex. 
Respondenten får stöd av teorin då även Nassimbeni och Sartor (2006) menar att ett 
produktionskontor innebär en hög startkostnad men att det samtidigt bör ses som en 
investering över tid där fördelar kan utvinnas.   

5.2. Ett modeföretags syn på relationer i leverantörsledet   
 
Produktionskontorschefen menade att det var viktigt för Lindex att se över leverantörsbasen 
och planera vilka leverantörer Lindex skulle arbeta med och hur relationerna skulle planeras 
framöver då respondenten argumenterade för att detta hade blivit mer betydelsefullt och 
viktigt än var det tidigare varit. Detta uttalande stöds av Salmi (2006) och Cavusgil, Yaprak 
och Yeoh (1993) då samtliga menar att det är fördelaktigt att ha en mindre leverantörsbas och 
istället satsa på närmre affärsrelationer. Produktionskontorschefen menade att samtliga av 
produktionskontorets ansvarsområden pris, ledtid, kvalitet och kapacitetsplanering hade en 
direkt anknytning till leverantörerna vilka teamet på produktionskontoret hade daglig kontakt 
med. Därför menade produktionskontorschefen att leverantörsrelationer var en grundläggande 
förutsättning för att produktionskontoret skulle kunna uppnå bästa resultat inom de 
ovanstående ansvarsområdena. Detta menar även Fang, Gunterberg och Larsson (2010) som 
påpekar att modeföretag kan uppnå lägre priser, bättre leveransvillkor och kortare ledtider 
genom goda relationer. Även om goda relationer beskrivs som en förutsättning för att 
produktionskontoret ska kunna uppfylla sina ansvarsområden kan goda relationer förmodligen 
inte lösa alla typer av problem. Produktionskontorschefen betonade att goda relationer var 
grunden till bättre förhandlingsmöjligheter och respondenten upplevde att dessa lättare kunde 
uppnås genom att Lindex befann sig nära leverantörerna. Samtidigt som 
produktionskontorschefen menade att det var viktigt att ta vara på dessa betonade 
respondenten att en relation som inte båda parter kan vinna på inte borde fortlöpa. Utifrån 
detta kan det tänkas att lika viktigt som det är att skapa en god relation, är det att avsluta en 
relation som inte är gynnsam för företaget. Produktionskontorschefen och Chefen över 
produktionskontoren beskrev att Lindex förutsättning för att skapa goda relationer med 
leverantörerna var att ha lokalt anställda på produktionskontoret som lättare kunde diskutera 
och förhandla på det lokala språket. Fredriksson och Jonsson (2009) beskriver att den sociala 
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aspekten av relationen har minst lika stor betydelse som den affärsmässiga i den kinesiska 
kulturen då rätt kommunikation är en förutsättning för att skapa en bra grund till relationen. 
Detta teoretiska påstående är i linje med Produktionskontorschefen och Chefen över 
produktionskontorens argument då språket och den sociala aspekten går hand i hand.  
 
Produktionskontorschefen beskrev uppbyggnaden av tillit till leverantören som en långvarig 
process över tid. Respondenten menade att leverantören måste visa prov på goda resultat för 
att Lindex ska kunna ge leverantören mer ansvar. Ju mer ansvar som Lindex kan ge desto mer 
tillit kan byggs upp under tiden. Prior (2012) och Trimarchi, Liesch och Tamaschke (2004) 
menar att tillit är något som bildas över tid och kräver resurser och investeringar. 
Produktutvecklaren i Hongkong betonade vikten av att inte tära på förtreondet till 
leverantören och menade att det var viktigt att lägga order hos de leverantörer som även stod 
för produktutvecklingen då risken annars var att leverantören skulle tappa intresset för 
framtida produktion och samarbeten. Produktutvecklaren betonade även vikten av att ha en 
rak och ärlig dialog med sin leverantör samt att förtydliga företagets mål, visioner och 
förväntningar på leverantören. Salmi (2006) menar att synkroniserade kunder och leverantörer 
är grundläggande då produkten är komplex och består av många olika komponenter vilket så 
är fallet för Lindex i Hongkong. För att leverantören ska vara medveten om vad kunden 
förväntar sig av relationen kan det vara lämpligt att framföra kundens krav till leverantören. 
 
Produktutvecklaren beskrev att engagemang kunde skapas genom att Lindex delade med sig 
av goda resultat till leverntören och gav kontinuerlig respons. Samtidigt beskriver Prior 
(2012) att en relation som bygger på tillit och engagemang resulterar i att båda parter delar på 
kunskap och resurser vilket leder till högre innovation och produktutveckling. Dock beskrev 
Produktionskontorschefen att det kunde vara svårt att skapa engagemang i relationen om 
Lindex hade involverat sig i en relation med en allt för stor leverantör. Respondenten beskrev 
fördelen med mindre levrerantörer som att Lindex genom dem kunde få hög service, en 
närmre kommuniktion och lägre priser. Detta stöds av litteraturen då Salmi (2006) och Prior 
(2012) menar att kommunikationsflödet främjas av tillit vilket i sin tur kan leda till att 
kundens krav kan uppfyllas. Produktionskontorchefen betonade vikten av att även 
leverantören blivit mer långsiktig för att kunna planera inför framtiden. Respondenten beskrev 
vidare att måste finnas en kontinuitet och stabilitet i ett modeföretags orderläggning för att 
kunna skapa en god relation. Då det i modebranschen blivit allt viktigare att samarbeta med 
sina leverantörer skulle en god relation inte bara kunna generera lägre priser och god service 
utan förmodligen också en gemensam framtidsvision. 
 
Då modebranschen som vid tidpunkten för studiens genomförande var under ständig 
förändring menade Produktionskontorschefen att det var viktigt att ha långvariga relationer 
med sina leverantörer då respondenten upplevde att leverantören ofta var mer villig att hjälpa 
studiens fallföretag med problemlösningar av olika slag. Detta kunde avse snabba behov av 
produktionskapacitet, leveranser och ny produktinnovation. Ganesan (1994) menar att 
hållbara och långsiktiga relationer kan bidra till konkurrensfördelar i den snabba 
modeindustrin. Samtidigt som Produktionskontorschefen betonade vikten av långvariga 
relationer menade respondenten att det var viktigt att prova på nya leverantörer med jämna 
mellanrum för att inte gå miste om ny innovation och för att hålla konkurrensen uppe mellan 
leverantörerna. Produktionskontorschefen påpekade att det lönade sig mest att satsa på 
långvariga relationer med de leverantörer som var viktigast för Lindex. Ett resonemang som 
skulle kunna föras kring detta är att en god relation inte bör skapas för skapandets skull utan 
istället ha en betydelsefull mening. Produktionskontorschefen tog upp de fördelar som kunde 
nås av långvariga relationer men påpekade samtidigt att långvariga relationer inte var det 
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företaget strävade efter med alla sina leverantörer. Ganesan (1994) och Kalwani och 
Narayandas (1995) menar att en långvarig relation kan betyda snabbare ledtider, högre 
kvalitet och lägre priser om båda parter anpassar sig efter varandras behov vilket stödjer 
Produktionskontorschefens uttalande. 

5.3. Ett modeföretags förutsättningar för att arbete med socialt 
ansvarstagande 
 
Chefen över inköpsutvecklingen menade att förutsättningarna för att ett modeföretag som 
Lindex skulle kunna implementera uppförandekoden i leverantörsledet var att skapa en 
förståelse hos leverantören till varför denna skulle engagera sig och att företagets inspektörer 
förklarade syftet med det. Inspektör 2 menade att det var viktigt att personalen var väl 
införstådd med företagets uppförandekod och vilka värderingar företaget hade för att de skulle 
kunna överföra detta till leverantörerna. Produktchefen för underkläder instämde och menade 
också att CSR-arbetet borde vara väl integrerat i hela organisationen och genomsyra det 
dagliga arbetet. Björklund (2010) instämmer med att det är viktigt att alla inom företaget är 
medvetna om hur företaget jobbar med CSR och vilka mål som ska uppnås för att 
leverantörerna ska kunna utbildas. Under dessa argument går teorin och empirin i linje med 
varandra då det argumenteras för att ett företags anställda måste vara införstådda med kraven 
på uppförandekoden för att kunna sprida detta vidare till leverantörer och intressenter. Chefen 
över inköpsutvecklingen beskrev att om Lindex skulle kunna leva upp till sina egna krav på 
CSR var de också tvungna att kontrollera uppförandekoden vilket de gjorde genom att vara 
medlemma i BCSI. Inspektör 2 menade att det inte bara var inspektionerna som ansågs 
viktiga utan att det också var viktigt att skapa en bra kontakt och vara en support för 
leverantörerna. Därför erbjöd Lindex sina leverantörer att komma till produktionskontoret för 
att delta i workshops och utbildningar om uppförandekoden. En diskussion som skulle kunna 
föras kring detta är att inspektioner är viktiga som Björklund (2010) förespråkar i teorin men 
att problemet samtidigt bör lösas från grunden då leverantörerna inte bara måste ändra sitt 
arbetssätt utan även sitt sätt att tänka. Chefen över inköpsutvecklingen poängterade att syftet 
bör vara att skapa en förståelse hos leverantören och med detta argument kan det även tänkas 
att ett modeföretags kontroller såsmåning om skulle kunna avvecklas och att leverantörerna 
blir kapabla till att jobba självständigt med socialt ansvarstagande. Kontroller skulle kunna 
betraktas som nödvändiga tills dess att leverantörerna är väl införstådda med Lindex krav 
samt att tankesättet är fullt implementerat hos leverantörerna. Problematiken med detta 
beskrevs av Chefen över inköpsutvecklingen som att olika kunder hade olika krav på samma 
leverantör och respondenten menade att leveratörens situation måste tas i beaktning då det 
blev svårt för denna att leva upp till de oeniga krav som kunderna ställde. Därför var Lindex 
vid tidpunkten för studiens genomförande medlem i BCSI som syftade till en gemensam 
uppförandekod och underlättade CSR-arbetet för företag i branschen. Chefen för CSR-
avdelningen i Shanghai poängterade att förutsättningen för att syftet med BCSI skulle kunna 
uppnås och att organisationen skulle kunna fylla sin funktion var att de externa inspektörerna 
höll samma kvalitetsstandard och hade samma bedömningskriterier vid inspektionerna som de 
interna. Dock argumneterade respondenten för att det inte alltid såg ut så i verkligheten. 
Konsekvensen av detta beskrev respondenten som att Lindex egna inspektörer blev tvungna 
att göra om inspektionerna vilket kostade företaget tid och pengar.  
 
Chefen över produktionskontoren uppmärksammade en annan förutsättning som var 
grundläggande för att modeföretag skulle kunna arbeta med sina uppförandekoder i 
leverantörsledet, vilket var att det skulle finnas en tydlig ägarstruktur i företaget och att 
investerarna var intresserade av socialt ansvarstagande hos leverantören. Chefen för CSR-
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avdelningen berättade att när en leverantör betraktades som en potentiell leverantör till Lindex 
var denna alltid tvungen att genomgå en kontroll och bli godkänd inom uppförandekodens 
kriterier. Om leverantören lyckades bli godkänd på den första inspektionen kunde ordern 
placeras och produktionen kunde startas. Om inte leverantören blev godkänd hade denna två 
månader på sig att förbättra sig till nästkommande inspektion. Björklund (2010) menar att det 
är viktigt att följa upp resultatet och utvärdera detta då det kan komma att spela roll inför 
kommande produktion. Om inte leverantören kan nå upp till kundens förväntningar är det 
viktigt att en plan görs för hur det kan uppfyllas. Dock poängterar Björklund (2010) att om 
inte leverantören kan uppfylla detta lönar det sig att avsluta relationen. Detta går i linje med 
Produktionskontorschefens argument om ett en relation som inte genererar några fördelar för 
företaget inte är värd att fortsätta med. Detta innebär endast onödiga kostnader, slöseri med 
tid och engagemang. Chefen över CSR-avdelningen menade att CSR-arbetet hade fått en 
större genomslagskraft under de senaste åren och att leverantörerna var mer positiva vid 
tillfället för studiens genomförande till CSR-arbetet än tidigare och att leverantörerna använde 
detta som ett säljargument då många kunder på marknaden efterfrågade detta koncept. En 
leverantör som använder CSR-arbetet som en marknadsföringsstrategi skulle eventuellt kunna 
få fler kunder och förmodligen leda till ett lönsamt resultat för branschen. Kriterier är dock att 
leverantören förstår modeföretagets tankesätt om CSR och delar detta då huvudsyftet är att 
implemntera en grundläggande förståelse hos leverantören till varför de ska arbeta med socialt 
ansvarstagande.  
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6. Slutsats 
 

 
I slutsatsen redogör vi för de resultat och slutsatser som studien genererat och som vidare 
bidragit till att vi har kunnat besvara studiens frågeställning och uppnått studiens syfte.  
 
 

6.1. Vad har ett modeföretags produktionskontor för 
ansvarsområden i inköpsprocessen?   
 
Utifrån de resultat som vi kommit fram till genom vår studie av fallföretaget Lindex kan vi se 
att produktionskontoret i Hongkong vid tillfället för studiens genomförande ansvarade för 
pris, kvalitet, ledtider och kapacitetsplanering och att dessa faktorer var ständigt aktuella 
under inköpsprocessens gång. I analysen fann vi ett tydligt samband mellan de problem som 
både teori och empiri beskrivit inom internationellt inköp, vilket kan sammanfattas som långa 
ledtider, minskad flexibilitet hos leverantörer, prisförhandlingar samt kontroller av kvalitet 
och CSR. Produktionskontoret bidrog i Lindex fall med lösningar till många av problemen 
och minskade svårigheterna med att göra inköp från Kina. Produktionskontoret förhandlade 
med leverantören om priset då de kände till marknaden och prisläget samtidigt som många av 
de lokalt anställda hade arbetat hos leverantörerna och kände till priser och ledtider. 
Ledtiderna kunde kortas ner genom att produktionskontoret kunde ge inköparna förslag på 
nya trender som florerade hos leverantörerna samtidigt som produktionskontorets närhet 
bidrog till att många leverantörsprover kunde justeras och godkännas i Hongkong. På så vis 
kunde även kvaliteten och passformen på produkterna öka som annars hade hanterats av 
inköpskontoret. Genom att produktionskontoret hade en ständig och kontinuerlig kontakt samt 
att flera av de anställda hade tidigare relationer med vissa leverantörer kunde de boka 
produktionskapacitet och planera produktionen innan ordern var lagd och leverantörerna var 
mer flexibla gällande ledtider och produktion. Även om inte alla modeföretag som arbetar 
med internationellt inköp står inför samma problematik som studiens fallföretag är ändå 
problemen med ledtider, flexibilitet, kvalitet och priser som florerar i branschen vanligt 
förekommande för modeföretag. Ett produktionskontor visade sig vara en lösning för Lindex 
vid denna typ av problem och vi anser att det även skulle kunna vara till hjälp för andra 
modeföretag under samma omständigheter. Dock går det inte att generalisera resultaten på 
alla svenska modeföretag, även om vi tror att resultaten skulle kunna vara till hjälp och 
användning för liknande företag i branschen. 
 
Vi kunde genom uppsatsens gång se att produktionskontoret spelade en viktig roll för Lindex 
i deras inköp från Kina men att alla ansvarsområden spelade olika stor roll inom 
inköpsprocessens aktiviteter. De ovanstående faktorerna beskrevs av respondenterna som 
viktiga att uppnå för att behålla sin konkurrenskraftighet på marknaden och för att som i 
Lindex fall kunna erbjuda kvalitet och mode till ett rimligt pris. Vi menar att även om ett 
produktionskontor innebär en hög startkostnad för ett modeföretag kan det generera många 
fördelar och fylla en viktig funktion i inköpsprocessen. Vi vill dock poängtera att denna 
strategi förmodligen är bäst lämpad för företag i Lindex storlek som har råd att etablera denna 
typ av kontor då det trots allt borde ses som en investering över tid. Även om 
produktionskontoret fyllde en viktig funktion för fallföretaget vid tidpunkten för studiens 
genomförande vill vi understryka att detta inte är en garanti för framtiden. Som både empirin 
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och teorin menar är det viktigt att integrera alla led i inköpsprocessen och se den som en 
ständigt utvecklande process, särskilt i en bransch som modeindustrin där förändringar är 
vanligt förekommande. Om ett modeföretag liknande Lindex ska kunna leva upp till sin 
vision om att vara ett modeföretag kan det vara fördelaktigt att utveckla produktionskontoret i 
takt med branschen och helst vara i framkant för att produktionskontoret ska kunna arbeta 
effektivt med pris, kvalitet, ledtider och kapacitetsplanering. Genom att ansvarsområdena för 
produktionskontoret ses över kontinuerligt skulle produktionskontoret kunna ta ännu mer 
ansvar från huvudkontoret eftersom att de har bättre förutsättningar för att göra ett effektivare 
arbete inom allt som har med leverantören att göra. Fallföretagets inköpskontor i Göteborg 
ansvarade vid tillfället för att analysera kommande trender, skapa kollektionen och godkänna 
leverantörsprover från Hongkong medan produktionskontoret i Hongkong ansvarade för allt 
som hade med leverantörerna att göra. Om leverantören skulle ta på sig mer ansvar för 
produktkvaliteten och produktutveckling samt design hade båda kontoren förmodligen kunnat 
avlastas och produktionskontoret i Hongkong hade kunnat ta över ansvarsområden från 
inköpskontoret i Göteborg som exempelvis provhantering. Således kan det tänkas att 
ledtiderna hade kunnat förkortas, ordern hade kunnat senareläggas och inköpskontoret i 
Göteborg hade kunnat koncentrera sig på en mer grundlig och välarbetad trendanalys. Vi vill 
dock belysa att en omorganisering av ansvarsområden måste övervägas och diskuteras noga 
för att inte riskera att något går fel i processen. Om en inköpare och designer skulle flyttas 
från inköpskontoret till produktionskontoret för att korta ner ledtiderna skulle ett modeföretag 
som Lindex troligtvis riskera att förlora kompetens på huvudkontoret då inköparen och 
designern kommer längre ifrån marknaden. Vår förmodan är att så länge ett svenskt 
modeföretags marknad befinner sig i Europa måste de som analyserar kundbehovet vara nära 
kunden. Trots riskerna med att flytta ansvar från inköpskontoret till produktionskontoret tror 
vi ändå att en sådan förändring hade kunnat göra just Lindex till ett snabbare modeföretag då 
ledtiderna hade kunnat omvandlas från ett problem till en konkurrensfördel i en industri där 
snabba beslut blir allt viktigare.  

6.2. Hur ser ett modeföretag på leverantörsrelationer i 
inköpsprocessen? 
 
Studiens resultat visade att leverantörsrelationer i inköpsprocessen var viktigt för Lindex och 
respondenterna beskrev detta som allt viktigare för modeföretag rent allmänt i en industri som 
är under ständiga och snabba förändringar. För att lyckas med internationellt inköp och 
överleva i den konkurrensutsatta branschen kunde vi dra slutsatsen att ett svenskt modeföretag 
som Lindex kan dra fördelar av att ha stöd från sina leverantörer för att bättre kunna svara på 
kundens efterfrågan. Vi kunde se ett enhetligt mönster hos respondenterna då de flesta 
menade att goda leverantörsrelationer var nyckeln till att produktionskontoret kunde förhandla 
till sig bättre priser, högre produktkvalitet, kortare ledtider och produktionskapacitet. Dock 
menade de flesta att relationsuppbyggnad endast lönade sig med de leverantörer som ansågs 
vara viktigast för ett modeföretag då det krävdes tid och engagemang från båda parter för att 
bygga upp en givande relation. Dessutom betonades vikten av att arbeta med leverantörer som 
hade samma tankesätt, mål och vision då rätt grund till relationen var en förutsättning för att 
relationen skulle kunna resultera i ett bra samarbete. Då alla modeföretag har olika arbetssätt 
och strategier, långsiktiga som kortsiktiga, vill vi belysa att långa och goda 
leverantörsrelationer förmodligen inte passar alla modeföretag i samma mån. Dock kan vi se 
att vikten av att hålla goda relationer mellan kund och leverantör blivit allt viktigare i 
modeindustrin och då kan ett produktionskontor främja uppbyggnaden av 
leverantörsrelationer, som i Lindex fall. Fallföretagets respondenter beskrev det bästa sättet 
att skapa tillit som att lägga kontinuerliga order så att leverantören blev medveten om att 
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kunden hade avsikten att skapa en långvarig relation. För att skapa engagemang arbetade 
fallföretaget med att delge goda resultat till leverantören och dela med sig av kampanjmaterial 
avseende en viss produkt som leverantören hade producerat. Fallföretaget menade att det var 
lättare att skapa engagemang med en mindre leverantör där företaget betraktades som en stor 
kund. För modeföretaget Lindex handlade det mycket om att hitta rätt typ av relation med rätt 
typ av leverantör för att skapa ett bättre samarbete som kunde leda till bättre 
produktinnovation, kvalitetssäkring och kortare ledtider. För ett långsiktigt modeföretag är det 
förmodligen gynnsamt att följa strategin om att skapa goda relationer med sina huvudsakliga 
leverantörer för att säkra sin framtid i den allt mer osäkra modebranschen. Genom att ett 
långsiktigt modeföretag har goda leverantörsrelationer och kan få stöd och hjälp av 
leverantörerna i kritiska situationer är vår tro att bättre resultat inom pris, kvalitet, ledtider och 
kapacitetsplanering kan uppnås. För modeföretag som vill utveckla produktionskontorens och 
leverantörernas ansvarsområden kan långsiktiga leverantörsrelationer betraktas som en 
lämplig strategi att följa då det kan tänkas att detta skapar vinning för båda parter och att 
framtida utveckling kan främjas.    

6.3. Vilka är förutsättningarna för att ett modeföretag ska kunna 
arbeta med socialt ansvarstagande hos en leverantör? 
 
Att vara en aktuell aktör på modemarknaden är synonymt med att arbeta med socialt 
ansvarstagande för att svara på kundens efterfrågan och kravet från intressenter. Lindex var 
vid tillfället för studiens genomförande en av många aktörer på modemarknaden som arbetade 
aktivt med socialt ansvarstagande men det krävde vissa förutsättningar. Den viktigaste 
förutsättningen för att lyckas med socialt ansvarstagande var att skapa en förståelse hos 
leverantören då denna var tvungen att veta vad syftet med uppförandekoden var. Kriteriet var 
även att företagets personal var utbildad och uppdaterad inom området för att i sin tur kunna 
sprida kunskapen vidare till leverantörsbasen, vilket kan tänkas vara en generell förutsättning 
för modeföretag som ägnar sig åt socialt ansvarstagande. Fallföretaget arbetade i linje med 
hur teorin föreslog att det sociala arbetet skulle kontrolleras hos leverantörer för att företaget 
skulle kunna försäkra sig om att leverantören följde kraven om socialt ansvarstagande. Dock 
tror vi att kontroller antagligen inte kan lösa problemet i längden då vår uppfattning är att 
modeföretag som har ambitionen om att ta socialt ansvar istället borde lösa problemet från 
grunden. Syftet beskrevs trots allt av fallföretaget som att leverantören ska få en förståelse om 
varför denna arbetar med uppförandekoden och att leverantören ska dela Lindex tankesätt 
inom området. Visionen för modeföretag bör således vara att leverantörerna ska kunna arbeta 
självständigt med den sociala koden och att kontroller i framtiden ska kunna avvecklas helt. 
Kriteriet för att detta ska kunna uppnås är att modebranschen är enig om vad som verkligen 
anses vara socialt ansvarstagande och att alla följer samma riktlinjer och uppförandekod. 
Detta skulle troligtvis underlätta för både leverantören och modeföretaget men då är även 
förutsättningen att branschorganisationen BCSI fungerar på ett korrekt sätt och att det finns en 
jämn kvalitetsnivå på utförandet av leverantörsinspektionerna. Lindex betonade att vikten låg 
i att samarbeta med leverantörer som intresserade sig för att arbeta med socialt 
ansvarstagande och som delade kundens tankesätt. Vi samtycker i detta avseende då detta kan 
ses som grundläggande för att ett långsiktigt arbete inom socialt ansvarstagande ska kunna 
skapa hållbarhet för hela modeindustrin. Det ska även poängteras att olika svenska 
modeföretag arbetar med socialt ansvarstagande i olika grad och att det inte ligger i alla 
företags intresse att arbeta med denna typ av frågor. Som vi klargjort tidigare kan vi inte på 
något vis hävda att våra slutsatser är generella för alla svenska modeföretag men vi vill ändå 
tro att studiens resultat är intressanta och relevanta för svenska modeföretag under liknande 
omständigheter som fallföretaget att ta del av. 
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Vi anser att vi genom ovanstående tre frågeställningar har kunnat besvara studiens syfte om 
att skapa en förståelse kring ett svenskt modeföretags produktionskontors ansvarsområden i 
inköpsprocessen. Studien påvisar genom fallföretaget Lindex hur ett produktionskontor kan 
vara en viktig funktion för ett svenskt modeföretaget i inköpsprocessen och att andra 
modeföretag med liknande omständigheter skulle kunna dra nytta av denna typ av 
inköpsstrategi då det kan innebära lösningar till kritiska faktorer som pris, kvalitet, ledtid och 
kapacitetsplanering. Studien syftar även till att skapa en förståelse kring ett 
produktionskontors syn på leverantörsrelationer i inköpsprocessen vilket uppnåtts då studiens 
fallföretag tydligt förespråkade att leverantörsrelationerna påverkade företagets prestationer 
och att relationer kunde uppnås genom tillit, engagemang och samarbete. Enligt studiens 
resultat var förutsättningarna för att ett modeföretag ska kunna arbeta med socialt 
ansvarstagande att leverantörerna förstod syftet med uppförandekoden, att de hade samma 
tankesätt som modeföretaget i fråga och att de anställda var väl utbildade inom området vilket 
också besvarar studiens syfte. 
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6.4. Förslag på vidare forskning  
 
Det finns ett tomrum inom forskningen avseende produktionskontor och dess ansvarsområden 
då det endast är ett fåtal forskare som under det senaste tio åren publicerat forskning kring 
området. Det hade varit av intresse att göra en kalkylering på två svenska modeföretag i 
liknande storlek där det ena arbetar med produktionskontor och det andra inte gör det och 
vidare jämföra kostnader och lönsamhet företagen emellan. Det vi konstaterat i studien är att 
om ett modeförteg som Lindex fortsätter att utveckla sitt produktionskontor har det goda 
möjligheter till att fortsätta fylla sin funktion i inköpsprocessen och följa branschens 
utveckling. Därför anser vi även att det hade varit av stort intresse att utforska ett svenskt 
modeföretag som flyttat över ansvarsområden från inköpskontoret till produktionskontoret 
och sina leverantörer. Ett forskningsförslag är att undersöka ett modeföretag som överlåtit 
design- och produktutvecklingsfasen till leverantören och således jämföra ett sådant 
modeföretags prestationer med ett modeföretag som fortfarande sköter design och 
produktutveckling från inköpskontoret.  Det hade även varit av intresse att jämföra ett 
produktionskontor som har en inköpare på plats med ett som inte har kommit så långt i 
utvecklingen och jämföra modeföretagens prestationer inom ledtider, kvalitet och priser. Då 
vår tidsram var begränsad hade vi endast tid att studera ett fallföretag och därför ser vi att vår 
studie skulle kunna utökas genom att titta på fler företag i samma bransch och under liknande 
omständigheter som studiens fallföretag Lindex. Detta tror vi skulle kunna bidra till en större 
förståelse av internationellt inköp och hur ett produktionskontor kan maximera sin funktion i 
inköpsprocessen för att svenska modeföretag ska kunna svara på branschens efterfrågan på ett 
mer effektivt sätt.  
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