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Abstract 
 

Purpose – The purpose of this study is to investigate and describe how security tagging of 

retail clothing is carried out in Swedish prime-location stores and to analyse how the 

outsourcing of this activity would affect time budgeting and profitability. The two key issues 

discussed are: How does the placement of the security tagging process in the value chain 

affect the time budgeting of stores? And: How is the profitability of stores affected by moving 

the security tagging process to an earlier stage of the value chain?  

 

Method – The empirical study is conducted in three parts; the first is an observation in the 

form of a quantitative time and motion study performed in three stores; the second is a 

qualitative interview with six store managers; and third is a quantitative interview with head 

offices of selected fashion companies. 

 

Findings – The time and motion study has shown that it takes on average 7.7 seconds to 

perform the security tagging of one garment. In an example presented in the analysis a store 

receives 4 000 pieces each week resulting in a total of 8.6 hours of man-hours per week. If the 

security tagging activity was to be outsourced the store could redistribute their time to focus 

on more value adding and brand-building activities such as integrated information-exchange 

between the retail store and the head office, customer service and sales. The hours could also 

be cut to save costs. The example presented in the analysis also showed that when quantified 

the larger effects of outsourcing the security tagging activity could be substantial. When 

quantifying the results to enclose 100 stores during a one year period the saving of costs could 

be up to 8 452 100 SEK for a chain of stores. The study therefore indicates that the reduced 

costs could positively affect the company’s overall profit margins.  

 

The research paper is written in Swedish. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords: Du Pont Model, Efficiency, Management, Organizational Structures, 
Outsourcing/Offshoring, Retail Industry, Security tagging, Supply Chain Management 
(SCM), Time and Motion Studies. 
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Sammanfattning 
 
Outsourcing har blivit en mycket vanlig företeelse i det moderna samhället och 

textilbranschen anses vara den geografiskt mest spridda industrin i världen med produktion 

oftast belägen i Asien. Outsourcing till trots finns det fortfarande vissa moment i värdekedjan 

som i stor utsträckning utförs i butik i Sverige trots att i stort sett alla andra tillverkande och 

sammansättande moment utförs i fabrik i låglöneländer. Ett av dessa moment är larmning av 

varor. Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur larmning av konfektionsplagg går 

till i svenska A-läge butiker samt analysera om förflyttningen av momentet bakåt i 

värdekedjan skulle kunna påverka detaljhandelns tidsbudgetering och lönsamhet. 

Frågeställningarna för studien är: På vilket sätt påverkar larmningsmomentets placering i 

värdekedjan butikens tidsbudgetering? Samt: Hur påverkas butikers lönsamhet av att 

larmningsmomentet förflyttas bakåt i värdekedjan? 

 

Den empiriska studien är indelad i tre delar; kvantitativa observationer i form av tidsstudier 

utförd hos tre butiker; kvalitativa intervjuer med sex tillfrågade butikschefer; samt kvalitativa 

intervjuer med huvudkontor från valda modeföretag.  

 

Tidsstudien har visat att larmningsmomentet av ett plagg i genomsnitt tar 7,7 sekunder. I ett 

presenterat exempel där en butik tar emot 4 000 plagg i veckan blir det totalt 8,6 timmar som i 

en butik lägger på larmningsmomentet per vecka. Studien har visat att om larmningsmomentet 

skulle outsourcas från butik till fabrik skulle tidsbudgeteringen i butik kunna omfördelas så att 

mer tid läggs på varumärkesbyggande åtgärder som integrerad informationsflöde från detaljist 

till huvudkontor, kundservice, försäljning samt vård av butik och lager. De insparade 

timmarna skulle också kunna tas bort från budgeten om butiken önskade, vilket inneburit en 

direkt kostnadsbesparing.   

 

I analysen presenteras ett exempel baserat på tidsstudien där de 8,6 timmar som läggs på 

larmningsmomentet multipliceras med en uppskattad personalkostnad per timma. Kvantifierat 

till ett år och med 100 butiker i fokus blev besparingen så stor som 8 452 100 kr för en 

butikskedja, förutsatt att inga oanade kostnader skapades. Studien har därmed kunnat visa att 

förflyttningen av larmningsmomentet bakåt i värdekedjan kan minska butikers kostnader och 

därmed påverka företagets Vinstmarginal (VM) och i förlängningen skulle det kunna generera 

högre Räntabilitet på Totalt Kapital (RTOT), även om det är med en hundradels eller 

tusendels procentenhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Detaljhandel, Du Pont Modellen, Effektivisering, Larmning av varor, 
Management, Organisationsstrukturer, Outsourcing/Offshoring, Supply Chain 
Management (SCM), Tidsstudier. 
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1. Introduktion 
 

I kapitel 1 introduceras läsaren för uppsatsens ämne i form av en bakgrund och 

problemdiskussion som mynnar ut i ett syfte samt en frågeställning. Vidare presenteras en 

avgränsning för studien, vanliga begrepp definieras och en dispositionsöversikt förklarar 

upplägget i uppsatsen.  

 

1.1 Bakgrund 

 

Fram till industriella revolutionen utfördes huvuddelen av klädesproduktionen och sömnaden 

av kläder för hand i hemmet eller i ateljéer och salonger. Kläderna var skräddarsydda och 

mode samt exklusiva tyger var förunnat ett fåtal priviligierade. Världsomvälvande 

uppfinningar som ångmaskinen, “spinning Jenny” samt vävmaskinen “den flygande skytteln” 

förändrade klädsömnaden för all framtid. Urbanisering och industriell tillverkning av 

konfektionsplagg blev under 1800-talet vardag för västvärlden och maskintillverkade plagg 

började successivt ersätta de handgjorda och skräddarsydda plaggen (Lehnert, 2000).  

 

Sverige hade fram till 1970-talet inhemsk produktion av textilier och konfektion men den 

svenska textilindustrins lönsamhetskris ledde till att stora delar av industrin förflyttades 

utomlands till låglöneländer. I dagens samhälle lägger majoriteten av västvärldens 

textilindustri sin produktion på entreprenad i låglöneländer som Kina, Bangladesh och Indien 

med flera (Fernie et al, 2009) i syfte att sänka sina kostnader och leverera prisvänligt mode till 

sina kunder. 

 

Outsourcing har blivit en mycket vanlig företeelse och forskare som Cronin et al (2004) och 

Bahrami (2009) menar att de allra flesta företag tillämpar någon form av outsourcing eller 

offshoring idag, oavsett om det är IT-support, produktion av kläder eller lokalvård. Fernie och 

Azuma (2004) påstår att textilbranschen är den geografiskt mest spridda industrin i världen. 

Outsourcingtrenden medför att svenska modeföretag verkar på en global marknad där 

huvudkontoren befinner sig på den inhemska marknaden men produktionen är oftast 

lokaliserad till fabriker i Asien.  

 

Trenden gentemot ökad outsourcing till trots finns det fortfarande vissa moment i värdekedjan 

(supply chain) som i stor utsträckning fortfarande utförs i butik i Sverige oberoende av att i 

stort sett alla andra tillverkande och sammansättande moment utförs i fabrik i låglöneländer. 

Ett av dessa moment är larmning av varor.  

 

1.2 Tidigare forskning och Problemdiskussion 

 

Supply Chain Management (SCM) och outsourcing eller offshoring är enligt Janvier-James 

(2012) två tätt sammankopplade områden med effektivisering och kostnadsreducering i fokus 

för hela värdekedjan. Elmuti et al (2008) och Storey et al (2006) lyfter fram SCM som ett 

kooperativ där alla aktörer ska gynnas av ett sammarbete där information flödar mellan 

intressenterna. Janvier-James (2012) beskriver SCM som hantering och styrning av varuflödet 

så att rätt produkter anländer till rätt plats, i rätt mängd och i rätt tid för att tillgodose kundens 

behov. Storey et al (2006) lyfter fram likheter mellan SCM och ett “Just in Time” (JIT) 

koncept där tid anses vara en stor konkurrenskraft. Kundnöjdhet borde enligt Janvier-James 
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(2012) alltid vara i fokus vid SCM då det är kunden som i slutändan avgör om produkten blir 

framgångsrik eller inte och huruvida priset är korrekt.  

 

SCM och JIT är två områden som visar på vikten av informationsflöde och att rätt produkt 

anländer på rätt plats vid rätt tid och till rätt pris vilket kan vara avgörande för om en kund 

köper en vara eller ej (Kotler et al, 2008). Om kläder anländer till butik utan att behöva 

bearbetas skulle de kunna hängas ut direkt där en potentiell kund kan köpa dem vilket innebär 

snabbare kapitalomsättning (KOH) som påverkar räntabiliteten på totalt kapital (RTOT) 

positivt enligt Du Pont Modellen (Little et al, 2009).  

 

Outsourcing syftar enligt Cronin et al (2004) samt Bhowmik (2004) till att skapa 

kostnadsfördelar genom att låta tillverkning eller andra företagsfunktioner utföras av extern 

aktör, dock inom samma värdekedja. Outsourcingen läggs ofta i låglöneländer men inte 

nödvändigtvis. Grundfilosofin ligger enligt forskarna i att den aktör som kan producera en 

vara på bästa sätt till billigast pris bör utföra tillverkningen. Förutom kostnadsfördelarna 

menar Cronin et al (2004) att outsourcing är populärt då det erbjuder möjligheten till en mer 

innovativ produktutveckling (R & D) eller till utnyttjande av en kompetens företagen inte 

själva har.  

 

Modern forskning visar att merparten av alla västerländska företag outsourcar en eller flera 

företagsfunktioner till externa aktörer. Forskningen visar också att de företag som gynnas 

mest av outsourcing och SCM är aktörer på den globala marknaden (Cronin et al, 2004). Ur 

SCM- och outsourcingperspektiv bör alltså larmningsmomentet ske hos den aktör som kan 

utföra det på bäst sätt och till lägst kostnad. Eftersom att svenska modeföretag i stor 

utsträckning redan outsourcar sin produktion till externa leverantörer i låglöneländer och 

därmed får en global närvaro skulle momentet teoretiskt kunna ske i samband med 

produktionen i fabrik. Outsourcing av larmningsmomentet kan påverka Räntabiliteten på 

Totalt Kapital (RTOT) positivt i form av höjd Vinstmarginal (VM) enligt Du Pont Modellen 

(Little et al, 2009).  

 

Företag outsourcar för att uppnå kostnadsbesparingar (Bhowmik, 2004). Varför inte outsourca 

larmningsmomentet från butik till fabrik i låglöneländer där kostnaderna inte bara är lägre, 

utan där stationen tillägnad momentet kan antas vara bättre anpassat för dess syfte? 

Fabriksmiljöer kan ur SCM- och organisationsstrukturell synpunkt antas ha välutformade 

stationer där varje moment skall utföras så effektivt som möjligt för att underlätta 

produktgenomströmning och hålla nere kostnaderna (Glock & Kunz, 2005). Butiksmiljöer är 

inte uppbyggda på samma sätt som fabriker vilket kan medföra att larmningen av varor inte 

sker lika effektivt. Butiker har ofta begränsad lageryta med nödutgångar och 

säkerhetsutrustning som inte får blockeras. I praktiken kan det innebära att den fysiska 

butiksmiljö som varor larmas i inte har utvecklats i samma takt som ökningen av varuflödet 

genom åren och därmed inte är lika lämpade att hantera larmning lika effektivt som det var 

tänkt. Även om författarnas egna observationer visat att många företag försöker att efterlika 

en fabriksmiljö med stationsuppbyggnad är butiksmiljön inte lika lämplig som fabriksmiljön 

där det ofta finns utrymme för en bättre stationsuppbyggnad.  

 

Författarna kan utefter etablerad forskning se en klar fördel med att utföra momentet i fabrik 

istället för i butik i Sverige. Vi uppmärksammar dock att det finns aspekter som påverkar 

beslutet och som vi författare inte nödvändigtvis har kunskap om. Det finns problematik och 

en del infallsvinklar kring utförandet av larmningsmoment i fabrik som behöver tas i 

beaktande. En aspekt kan vara kostnaden, att larm inhandlas separat till fabrik och 
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transporteras fram och tillbaka mellan butiker och fabriker i ett kontinuerligt flöde. Det kan 

också finnas kostnader relaterade till tull eller annat som skulle kunna hindra ett 

transportflöde med import och export av larm. Skulle transportkostnaden påverkas om även 

larm ska adderas på plaggens vikt? Ett annat kan vara att företag uppdaterar sina larm i 

förebyggande syfte för att motverka stöld, vilket kan leda till en högre kostnad för att köpa in 

larm i fabriksländer.  

 

En annan aspekt gällande vart larmningsmomentet bör ske i värdekedjan är antagandet att 

butikerna där larmningen idag sker, inte alltid är fullt belastade utan att det finns så kallad 

”dötid” för butikspersonalen då det exempelvis är ont om kunder. Butiker har inte alltid ett 

jämt och konstant kundflöde utan det varierar beroende på löneutbetalningar, väder, veckodag 

samt säsong. Kundflödet är dessutom olika mellan butiker och vissa butiker kan antas ha mer 

”dötid” än andra. Om butikspersonalen inte har kunder att expediera bör det finnas andra 

arbetsuppgifter att ägna sig åt där uppackning av varor med galgning samt larmning kan 

kvalificera. Larmning av varor kan också antas ha en flerfacetterad nytta då syning av plaggen 

kan ske samtidigt. Dessa frågor vägs förmodligen in i beslutet gällande var 

larmningsmomentet bör ske i värdekedjan och besparingen som sker i butik bör ur 

kostnadssynpunkt inte överstiga kostnaden för att outsourca momentet. 

 

Outsourcing och Supply Chain Management är två mycket välstuderade områden. Detta till 

trots har det visat sig mycket svårt att identifiera forskning som belyser nyttan eller 

kostnadsfördelar med att outsourca ytterligare ett moment då en stor del av produktionen, om 

inte hela redan utförs av extern leverantör. Trots ett ihärdigt och systematiskt letande har inte 

en enda studie som behandlar området identifierats. Det område som ligger närmast till hands 

är tekniken Radio Frequency Identification (RFID) som medför att varor larmas eller märks i 

fabrik innan transport mot butik (Visich et al, 2009). Systemet RFIDs främsta syfte är enligt 

Fernie och Sparks (2009) att optimera kontroll av varuflöde i värdekedjan snarare än att 

förhindra stöld eller svinn i butik även om det kan användas för det ändamålet genom 

larmning av varor.  

 

Avsaknaden av resultat av etablerad forskning kring outsourcing av larmning kan bero på att 

författarna inte har access, att forskningen bedrivits av företag där informationen inte är 

offentlig och därmed inte granskad av extern expertis. En annan möjlighet är urvalsfel i form 

av felaktig sökning. Den sekundära datainsamling visar dock en realitet där outsourcing av 

larmningsmomentet kringgåtts eller förbisetts och om det skulle finnas studier på området kan 

det antas att dessa inte är tillgängliga i det publika rummet. Det ger författarna motivation att 

driva frågan kring outsourcing av larmningsmomentet från butik till fabrik vidare med hjälp 

av vedertagen forskning kring SCM och outsourcing med flera. 

 

Vi författare har genom forskning kring SCM och outsourcing utgångspunkten att 

omlokaliseringen av ett moment från en del av värdekedjan (detaljistledet) till en annan 

(leverantörsledet) borde leda till att tid kan frigöras från butik och skapa utrymme för att 

istället korta ner arbetstimmar eller ge utrymme för att fokusera på merförsäljning. Det blir 

därför intressant att undersöka hur uppackningsprocessen med fokus på larmningsprocessen 

går till i butik för att kunna se hur mycket tid som skulle kunna sparas i detaljistledet samt hur 

butikernas lönsamhet skulle kunna påverkas av att förflytta larmningsmomentet bakåt i 

värdekedjan. 
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1.3 Syfte och Frågeställning 

 

Syftet med studien är att undersöka och beskriva hur larmning av konfektionsplagg går till i 

svenska A-läge butiker samt analysera om förflyttningen av momentet bakåt i värdekedjan 

påverkar detaljhandelns tidsbudgetering och lönsamhet.  

 

1. På vilket sätt påverkar larmningsmomentets placering i värdekedjan butikens 

tidsbudgetering? 

2. Hur påverkas butikers lönsamhet av att larmningsmomentet förflyttas bakåt i 

värdekedjan? 

 

Studien är relevant för det svenska näringslivet då den belyser larmningsprocessen som trots 

en stor mängd forskning inom ämnena Supply Chain Management och Outsourcing 

fortfarande utförs i butiker.  

 

Nyttan för akademin ligger i att omvandla ett praktiskt problem inom detaljhandeln och 

belysa det ur företagsekonomisk forskningssynpunkt. Författarna ser också påbyggnaden av 

diskussioner och forskning kring outsourcing som en nytta för akademin då vi identifierat ett 

gap inom den etablerade forskningen i ämnet. 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Författarna avgränsar studien till att inte beskriva larmningsmomentets utförande i 

fabriksmiljö då vi tyvärr inte har access till sådan. Kostnadsberäkningar kommer inte heller 

kunna utföras på larmningsmomentets utförande i fabrik på grund av avsaknaden av 

verifierbar data i form av kostnadskalkyler. Det är enbart larmningsmomentet i detaljhandeln 

som studeras med fokus på konfektionsplagg som berörs, larmning av andra varor faller 

utanför ramen av studien. 

 

Författarna kommer inte undersöka eller uttala sig om exakt vilken larmningsmetod eller 

larmningsprocess som ur effektiviserings- och lönsamhetssynpunkt vore lämpligast. 

Larmningsprocessens ultimata utförande och metod förtjänar en egen djupgående studie och 

kommer inte behandlas i uppsatsen. Vilken typ av larm som bör användas för effektivare 

larmningsprocess kommer inte heller behandlas i studien. 

 

I problemdiskussionen presenteras teknologin Radio Frequency Identification (RFID) som ett 

alternativ för svenska modeföretag som vill optimera sin värdekedja. Studien avgränsas dock 

till att inte behandla RFID då det enbart belyser delar av det larmningsorienterade område 

relevant för uppsatsen.  

 

Det finns aspekter med outsourcing som i många år varit under debatt (Bahrami, 2009). Det 

gäller låglöneländernas situation, det etiska i att lägga mindre önskvärda jobb på mer utsatta 

länder och utnyttja deras resurser istället för den inhemska nationens. Andra aspekter är de 

ekonomiska; vad händer med vår inhemska produktion om vi outsourcar den till billigare 

länder? Författarna har valt att avgränsa studien här, den kommer inte gå in på etiska eller 

moraliska aspekter av outsourcing och offshoring. Inte heller kommer studien gå in på 

nationell eller global påverkan av företeelsen. 
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1.5 Begreppsdefinitioner 

 

A-läge butiker: Butiker inhyrda i attraktiva lokaler belägna längs med huvudgator eller 

shoppingcentrum med hög genomströmning av människor samt närhet till god kollektivtrafik.  

 

Larmningsmomentet: Momentet inom uppackningsprocessen som börjar med att operatören 

som ska larma varan tar emot en hög varor alternativt styckvaror från antingen den tidigare 

operatören eller då larmningsoperatören själv plockat upp varorna ur kartong/låda/kolli med 

avsikt att påbörja larmningsmomentet. Momentet avslutas då operatören överlämnar de 

larmade varorna till nästa operatör eller då larmningsoperatören själv påbörjar ett nytt 

moment.  

 

Operation/moment: Process med tydlig början och slut med syfte att utföra en funktion. 

Termerna är synonymer och kan användas istället för varandra. 

 

Outsourcing och Offshoring: Placerandet av en eller flera företagsfunktioner på extern aktör 

inom samma värdekedja med syftet att uppnå kostnadsfördelar. Offshoring antyder att den 

externa aktören befinner sig i annat land eller på annan kontinent. Grundfilosofin säger att den 

aktör som kan producera en vara på bästa sätt till billigast pris bör utföra tillverkningen 

(Bhowmik, 2004; Cronin et al, 2004). 

 

Supply Chain/Värdekedja: Process som utförs vid framställandet av en produkt; från 

utvinning av råmaterial till det färdiga utförandet. Alla moment tillför värde på produkten. 

 

Supply Chain Management (SCM): Hantering, styrning och integrering av värdekedjan så att 

rätt produkt anländer till rätt plats, i rätt mängd och i rätt tid för att tillgodose kundens behov 

med fokus på informationsflöde (Elmuti et al, 2008; Janvier-James, 2012). 

 

Tidsbudgetering: Den tid företagen budgeterar för de olika arbetsmomenten i butik samt hur 

lång tid dessa får ta. Tidsbudgetering är en vedertagen budgeteringsmetod inom detaljhandeln 

för att beräkna och fördela kostnader.  

 

Tidsstudie: Metod som dokumenterar rörelser och mäter tiden som krävs att utföra hela eller 

delar av en operation med syftet att effektivisera den (Thomas, 2006). 

 

Timmar: Termen ”timmar” som används i studien syftar på en timmas arbete för en anställd. I 

samband med kostnad förklarar termen den timlön och andra kostnader direkt kopplade till 1 

timmas arbete för en anställd.  

 

Uppackningsprocess: Den process som sker i butik efter mottagning av varor från logistiker 

eller speditör fram till att varorna är redo att hängas ut i butiken. I processen ingår 

uppackning, galgning/vikning och larmning men momentet i processen kan variera mellan 

företag. Uppackningsprocessen börjar då en operatör plockar upp varan ur kartong/låda/kolli 

med syfte att bearbeta produkten och göra den redo för försäljning i butik. 

Uppackningsprocessen avslutas då varorna transporteras ut i butik eller då varorna placeras på 

lagret i inväntan på transport till butik. 
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1.6 Disposition 

 

I detta inledande kapitel presenteras uppsatsens ämne i form av en bakgrund och 

problemdiskussion som mynnar ut i ett syfte samt en frågeställning. Vidare presenteras 

läsaren för studiens nytta och relevans, både för akademin och för näringslivet. En 

avgränsning för studien redovisas och begrepp definieras för att underlätta läsarens förståelse. 

 

I kapitel 2 förklarar författarna studiens praktiskta tillvägagångssättet samt vilka 

vetenskapliga metoder som tillämpats. Andra relevanta metoder som kunnat användas i 

studien presenteras och den valda metoden motiveras. Vidare diskuteras det vetenskapliga 

förhållningssättet till forskningen och uppsatsens trovärdighet samt validitet. 

 

I kapitel 3 presenteras den teori som är relevant för studiens frågeställning, resultat, analys 

samt slutsats och diskussion. Teorier som presenteras är organisationsstrukturer, Supply 

Chain Management (SCM), Quick Response (QR), Just In Time (JIT), outsourcing, 

detaljhandeln, tidsstudier och Du Pont Modellen. 

 

Kapitel 4 presenterar studiens empiri strukturerad i tematisk följd för läsarens bekvämlighet. 

Kapitlet är uppdelat i tidsstudiens resultat, resultat från intervjuer med butikschefer samt 

resultat från intervjuer med huvudkontor.  

 

I Kapitel 5 analyseras resultatet och slutledningar dras från empirin presenterad i kapitel 4 och 

teorin från kapitel 3. Kapitlet är uppdelat i tematisk ordning.  

 

Avslutningsvis redovisas studiens slutsatser tillsammans med en diskussion i Kapitel 6. 

Slutsatserna härleds ur resultatet och analysen och presenteras i kortfattad form. I 

diskussionen delar författarna med sig av egna tankar och funderingar kring studien och dess 

resultat. Författarna ger förslag på vidare forskning relevanta för det akademiska området. 
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2. Metod 
 

I kapitel 2 ämnar författarna förklara det praktiskta tillvägagångssättet under studien samt 

vilka vetenskapliga metoder som tillämpats. Andra relevanta metoder som kunnat användas i 

studien presenteras. Det vetenskapliga förhållningssättet till forskningen och uppsatsens 

trovärdighet och validitet diskuteras. 

 

2.1 Val av forskningsmetod 

 

Inom studien skall teoriproduktion och verklighet relateras till varandra. I den här 

dimensionen finns två synsätt; induktion och deduktion (Bryman, 2002). Författarna följer i 

den aktuella studien det induktiva angreppssättet som enligt Bryman (2002) följer ett 

filosofiskt förfaringssätt där slutsatser härleds från empiriska erfarenheter och 

undersökningar. 

 

Initialt börjar studien med en insamling av sekundärdata från tidigare eller relaterad forskning 

följt av en empirisk observation i form av en tidsstudie samt intervju med butikschef om hur 

larmningsmomentet går till i A-läge butiker med attraktiva belägenheter i städer runtom i 

Sverige. Med tidsstudiens stöd ämnar författarna mäta den tid larmningsmomentet tar i 

förhållande till uppackningsprocessen i en öppen observation (Bryman, 2002) samtidigt som 

butikschefers attityder gentemot larmningsmomentet undersöks. Intervjun är strukturerad med 

öppna frågor. I den öppna observationer som utförs i berörda butiker samlas det in kvantitativ 

primärdata, där den kontinuerlig variabel (larmningen) förklara sambanden (Dahmström, 

2011) till uppackningsprocessen. Efter genomförd tidsstudie samt intervju med butikschefer 

och analys av resultatet, vänder sig författarna till berörda butikers huvudkontor med frågor 

angående val av larmningsmomentets utförande i värdekedjan.  

 

De betydande faktorer som ämnas identifieras kommer hållas på en relativt hög 

abstraktionsnivå, en mer djupgående studie skulle bli alltför komplex och omfattande och inte 

platsa inom den resursmässiga ramen för studien.  

2.1.1 Tidigare forskning 

 

Vid insamling av sekundärdata har fokus legat på att ge läsaren en så tydlig bild över 

relevanta områden som möjligt, exempelvis Supply Chain Management, Outsourcing och 

Offshoring, Tidsstudier med flera tas upp i Teoridelen. Syftet har varit att belysa större teorier 

och idéströmningar samt nyttan med varje område. Databaserna ABI/Inform Complete och 

Business Source Elite är tillgängliga via Högskolan i Borås och det är främst dem som 

använts även om fri sökning på internet via Google Scholar och liknande hemsidor har 

förekommit.  

 

Målet med sekundärdataundersökningen har varit att identifiera tidigare forskning med direkt 

koppling till valda forskningsområdet men dessvärre utan framgång. Varken studier kring att 

outsourca ytterligare ett moment där de flesta andra momentet redan utförs hos extern part 

och inte heller studier direkt kopplade till att outsourca larmning av varor har identifierats. 

Det enda uppmärksammade området som delvis belyser frågan är forskning kring RFID. Det 

medför tyvärr att det finns lite forskning direkt kopplat till studien. Författarna kan inte uttala 

sig om ifall avsaknaden av direkt relaterad forskning beror på egna tillkortakommanden, att 
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det inte utförts studier på området eller om forskningen utförts av intressenter bakom stängda 

dörrar. Uppsatsskribenterna valde dock att se avsaknaden av direkt relaterad forskning till 

ämnet som att ett tidigare outforskat ämne belyses och studien gör en ansats att fylla en lucka 

inom akademin och forskningsvärlden baserad på större vedertagna teorier. 

2.1.2 Tidsstudie 

 

Vid genomförandet av observationen i form av en tidsstudie tillämpades en struktur 

presenterad av Thomas (2006) i artikeln The Golden Standard. I artikeln presenteras flera 

tillvägagångssätt och en enkel mer traditionell infallsvinkel som enbart kräver en klocka, 

papper och penna valdes. Fokus ligger på hur lång tid larmningsmomentet tar, utan 

dokumentation av de olika rörelserna inom momentet, för att kunna mäta kostnaden för hela 

operationen. Thomas (2006) presenterar i samma artikel djupare studier med fokus på 

förbättring och effektivisering men studien har avgränsats till att inte behandla det ultimata 

sättet att larma en produkt utan fokus ligger på hur lång tid hela operationen i genomsnitt tar 

att genomföra i butiksmiljö. Valet att använda Thomas’ (2006) presenterade struktur före 

andra forskares ligger i att hans forskning är modernare samtidigt som den enkla strukturen är 

av traditionell karaktär och trogen tidsstudiens klassiska struktur framtagen för över 100 år 

sedan (Wrege & Perroni, 1974). Forskning inom ämnet har presenterat homogena 

tidsstudiestrukturer under många år men det slutgiltiga valet av Thomas (2006) baserades på 

den överskådliga presentationen av strukturen vilket tilltalade författarna. Beslutet att utföra 

tidsstudien baserades på avsaknaden av tidigare forskning inom området outsourcing av 

larmning. Gapet inom den etablerade forskningen lämnar ett tomrum tidsstudien samt dess 

analys ämnar fylla och samtidigt ge validitet dels till studiens syfte men också ge kvantitativ 

primärdata i kontakten med modeföretagens huvudkontor.  

 

Undersökningen inleddes med en pilotstudie (Bryman, 2002) av tidsstudien utförd av 

författarna själva i syfte att se ungefär hur lång tid larmningsmomentet tar för att få ett värde 

att relatera observationerna till och avgöra dess rimlighet. Pilotstudien utfördes i simulerad 

butiksmiljö med en stående operatör vid ett högre bord med 15 plagg och 15 larmbrickor 

uppdelade i övre och undre larmdelar på vardera sidan om högen med de 15 plaggen. Valet av 

15 larm var baserat på bekvämlighet och access då dessa lånades från en av författarnas 

arbetsplats. Operatörerna turades om att larma de 15 plaggen och hela larmningsprocessen 

filmades och klockades. Pilotstudien visade att larmningsmomentet i genomsnitt tog 8,3 

sekunder per plagg. Värdet blir en måttstock för att bedöma rimligheten i tidsstudiens resultat. 

 

Tidsstudierna i butik var rena observationer där uppackningsprocessen med fokus på 

larmningsmomentet iakttogs och dokumenterades (se Begreppsdefinitioner) under en timme 

hos tre butiker. Fler butiker tillfrågades men det var dessa butiker som tackade ja till 

deltagandet i studien. Syftet var att kunna se hur mycket tid av hela uppackningsprocessen 

som larmningsmomentet tog upp genom att få ett värde på den totala tid det tog att utföra hela 

uppackningsprocessen och hur stor del av den tiden som gick åt till att larma varorna.  

 

Det visade sig problematiskt att följa den tänkta strukturen med att bevaka hela 

uppackningsprocessen; från mottagning av leverans till varornas säljplats i butik, då olika 

butiker utför uppackningsprocessen på olika sätt och i olika miljöer. En del utför hela 

processen på lagret, andra delar upp processen och utför delar av uppackningsprocessen i 

butik där kunder vistas och kan behöva assistans. Enligt Alvesson och Sköldberg (2005) finns 

det en problematik med att jämföra processer, fenomen et cetera utförda i olika miljöer då de 

medför olika förutsättningar. Det var även problematiskt att agera ren observatör då 
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operatörerna ställde frågor och inledde samtal som kan ha påverkat deras prestation och 

därmed data enligt den oönskade intervjuareffekten presenterade av Alvesson och Sköldberg 

(2008).  

 

En ytterligare aspekt som försvårade observationen var det faktum att vi författare inte fick 

närvara i butiken utanför öppettiderna vilket medförde att mottagningen av varorna inte kunde 

observeras eller mätas. Vi fick svar på frågor rörande mottagning av leverans i intervjuerna 

med butikscheferna, men i själva tidsstudien uteblev delmomentet i uppackningsprocessen. 

Även transport till varornas säljplats i butiken gick inte att observera fullt ut inom tidsramen 

för observationen då varorna ofta blev liggande i väntan på transport efter 

uppackningsprocessens utförande, antingen på lagret eller i backar/på stänger i butik. 

Tidsaxeln nedan visar de moment som resulterade i mätbara data som gick att relatera till ett 

plagg (grön) och de delmoment som inte resulterade i data relaterad till ett plagg (grå). De grå 

delmomenten i figuren nedan kunde inte tas med i studien då observatörerna av olika 

anledningar, inte fick fram den tid det tog att utföra delmomentet för ett plagg. Om data inte 

kunde relateras till ett plagg kunde det inte användas i resultatet då det inte fanns möjlighet att 

relatera momentets tid till helheten. De tre gröna delmomenten är det vi författare definierat 

som ”uppackningsprocessen” (se begreppsdefinitioner 1.5) och det är också de delmomenten 

som undersökts.  

 

2.1.3 Intervju med butikschefer 

 

Efter observationen utförs en intervju med butikschefen i den berörda butiken för att 

undersöka dennes inställning till larmningsmomentet. Att använda sig av intervju som strategi 

syftar till att fånga in respondenternas föreställningar om ett ämne (Ahrne & Svensson, 2011) 

och det är då butikschefens unika synvinkel som eftersöks. För att undersöka likheter och 

skillnader mellan A-läge butikers larmningsmetod har uppsatsskribenterna valt att göra 

samtalsintervjuer med fem butikschefer i Göteborg. 

 

Studien utgår från kvalitativa metoder, presenterade av bland andra Bryman (2002) där 

intervjuerna har öppna frågor. Enligt Alvesson och Sköldberg (2008) skildras tre typer av 

oönskad effekt intervjuaren kan ha på respondenten vid intervjuer; medveten påverkan från 

intervjuaren för att erhålla eftertraktade svar; omedveten påverkan från intervjuaren i form av 

till exempel kroppsspråk, betoningar och selektiv uppmärksamhet; samt anpassningar från 

respondentens sida för att tillgodose upplevda önskemål från intervjuaren. För att minimera de 

oönskade effekterna försökte författarna vid intervjutillfällena förmedla ett neutralt intryck. 

Uppsatsskribenterna betonade också för respondenterna att det inte fanns några svar som var 

mer rätt eller fel än andra, samt att deras svar skulle behandlas helt konfidentiellt om de så 

önskade. 

 

Att använda sig av intervjuer med öppna frågor som metod syftar enligt Ahrne och Svensson 

(2011) till att fånga in respondenternas föreställningar om ett ämne. Intervjuerna genomfördes 

med hjälp av en intervjuguide innehållande ett fåtal tematiska frågor och frågeföljden fick 

avgöras av respondenternas utsagor så att frågeföljden blev logisk för dem. Enligt Bryman 

Figur 2.1 Tidsstudiens moment 
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(2002) tillråds att respondenter i sådana kvalitativa intervjuer själva ska tillåtas att styra 

utvecklingen av intervjun för att de egna föreställningarna på bästa sätt ska avslöjas. Intervjun 

ämnar undersöka fenomenet om dem berörda butikscheferna är medvetna om att ett 

delmoment i uppackningsprocessen kan outsourcas. Men intervjuaren frågar inte specifikt om 

larmningsmomentet förrän i slutskedet av intervjun, på så sätt undersöks om 

larmningsmomentet är något butikscheferna själva önskar åtgärda utan att påverka dem eller 

styra in dem på just det momentet inom uppackningsprocessen. 

 

Som komplement till de fem intervjuerna utfördes i slutskedet av studien ytterligare en 

intervju med butikschefen från KRISS Sweden på Frölunda Torg. Syftet med den 

kompletterande intervjun var att få en generell kostnadskalkyl och därmed den ungefärliga 

kostnaden för en anställd under en timme. Kostnadskalkylen presenteras i empirin och 

används sedan i analysen där ett exempel baserat på kostnadskalkylen presenteras. Kalkylen 

är baserad på en anställd i 25 årsåldern och utan hänsyn till arbete under obekväm arbetstid. 

2.1.4 Intervju med huvudkontor 

 

I slutet av primärdataundersökningen tar författarna ett steg utanför intervjuramen beskriven 

ovan för att mäta kännedomen hos huvudkontoret om tiden det tar att utföra 

larmningsmomentet i relation till uppackningsprocessen samt kännedom om möjligheten att 

outsourca momentet från butik till fabrik. Syftet är att analysera medvetenhet hos de högre 

befattningshavarna om fenomenet samt undersöka huvudkontorets inställning och kunskap 

om tiden larmningsmomentet tar av butikspersonalen och hur huvudkontoret resonerar kring 

denna tid i förhållande till kostnader och andra faktorer.  

 

De berörda företagens huvudkontor har geografisk spridning (Dahmström, 2011) vilket 

innebär att personliga intervjuer blir resursmässigt svåra att utföra, både ekonomiskt samt 

tidsmässigt. Därför har författarna valt att kontakta huvudkontoren via telefon med hopp om 

att få utföra kvalitativa telefonintervjuer.  

 

Trots påtaglig och frekvent kontakt via telefon och mail med alla berörda huvudkontor fick 

författarna bara möjlighet att utföra en intervju med en av företagens högre befattningshavare, 

det företaget var H & M. Vid kontakt med de resterande företagen presenterade författarna sig 

och studiens syfte, men hänvisades till media- eller marknadsföringsavdelningar där det inte 

fanns någon som kunde besvara författarnas frågor. Somliga företag hänvisade till sina e- 

mailadresser för generella frågor och svar. Författarna fick tyvärr aldrig svar från dessa 

mailutskick, trots ihärdiga försök inom utsatt tidsram. Vad avsaknaden av fler intervjuer 

innebär för hela studiens resultat diskuteras i kapitel 6. 

 

2.2 Andra relevanta metoder 

 

Ett alternativ förfarande gentemot intervjuerna kan härledas ur ett sammanställt nationellt 

klusterurval av butikschefer i A-läge butiker runtom i Sverige baserat på Dhamströms (2011) 

teorier. En primärdataundersökning via post eller enkäter som distribueras via elektronisk post 

skulle kunna vara en alternativ metod för studien (Dahmström, 2011). Frågeställningar i 

postenkäten med semistrukturerad karaktär skulle kunna fånga in attityder om 

uppackningsprocessen och larmningsmomentet. Vid en enkätundersökning är det svårt att 

säkerställa vem som svarar på frågorna samt förmedla vikten av respondentens svar för 

undersökningen, då fel respondent enligt Bryman (2002) kan sakna engagemang och kunskap 

i undersökningen. Risken med bortfall, alternativt bias i enkätundersökning föreföll större då 
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alla våra frågor inte passar i en enkätundersökning, eftersom det inte finns någon intervjuare 

närvarande som kan hjälpa respondenterna vid eventuella oklarheter. Fundamentet i 

undersökningen är öppna frågor samt följdfråga och sondering (Bryman, 2002). Med den här 

metoden blir det svårt att observera uppackningsprocessen och därmed larmningsmomentet, 

då supplering av enkät inte är simultant eller i anslutning till utförande av larmningsmoment. 

 

Bryman (2002) med flera menar att det finns risker med enkätundersökningar varav ett är 

bortfall, i förbyggande syfte skulle en postenkät med frankerat svarskuvert (Smith & McVie, 

2003) vara ett alternativ för att minska antalet bortfall för undersökningen. Andra skälet enligt 

Bryman (2002) är att en enkätundersökning bli mycket tidskrävande för en begränsad 

tidsstudie. Det essentiella och centrala valet att tillämpa en annan metod än enkät är 

intervjueffekten samt tidsbegränsningen. Bryman (2002) och Dahmström (2011) hävdar dock 

att samspelet mellan intervjuare och respondent påverkar de utsagor som kommer fram under 

en intervju, det är dock en risk vi får ta som forskare. 

 

Gällande tidsstudien så hade författarna kunnat utföra en djupare och bredare tidsstudie med 

fler iakttagna moment samt fler tidmätningar. Thomas (2006) presenterar som sagt flera vägar 

att gå. På grund av tidsrestriktioner och karaktären av studien ansågs den valda metod mer än 

väl belysa larmningsmomentet och dess förhållande till uppackningsprocessen och inte 

behöver gå djupare eller observera fler moment. Hade syftet med studien däremot varit att 

effektivisera larmningsmomentet eller hela uppackningsprocessen hade den mer ingående 

metoden varit att fördedra då den har mer analytisk karaktär. 

 

Ytterliggare en alternativ metod hade kunnat te sig enligt följande: att gå direkt till källan, det 

vill säga huvudkontoren (Alvesson & Sköldberg, 2008) och genom djuplodande kvalitativa 

intervjuer besvara frågeställningen. Metoden föll dock bort i och med den stora avsaknaden 

av etablerad forskning kring ämnet, något som tidsstudien är ämnad att fylla med kvantitativ 

primärdata. En annan aspekt är att access till huvudkontoren ofta är begränsad. 

 

2.3 Urval 

 

Intervjuer anses enligt Alvesson och Sköldberg (2008) vara det främsta sättet att fånga in 

empirisk material i en forskningsprocess. Valet av intervjuer är förskaffade i enlighet med det 

vetenskapliga förhållningssättet i ett resultat av teknikens karaktär; kvalitativ och kvantitativ 

metod. Inom intervjumetodiken fokuserade uppsatsskribenterna på övergripande mål och 

syfte med forskningsurvalet som strategiskt ingriper ett försök att skapa överenskommelse 

mellan forsknings frågor och urval (Bryman, 2002). Konstellationen av urvalet är mellan 

metoderna snöboll och en mildare grad av bekvämlighetsurval, vilket medför att alla 

observationer och intervjuer sker i Göteborg. I snöbollsurvalet har vi författare frågat 

respondenter i vår närhet om vi kan observera dem eller deras kollegor i deras dagliga arbete, 

dessa personer saknar en konkret urvalsram (Miller & Slater, 2002). Under observationen 

kommer författaren att inta en passiv etnografisk position enligt Van Maanens (1987) teorier. 

Bryman (2002) hävdar att en bekvämlighetsintervju är en följd av organisationens restriktion 

och dess val av intervjupersoner, där författarna inte fått fria tyglar i undersökningen att välja 

respondenter med direkt koppling till outsourcing och effektivisering vilket hade varit 

önskvärt (Bryman, 2002).  

 

Urvalet har fått anpassas utefter de förutsättningar kopplade till budget, tid samt 

tillgänglighet. I urvalets teoretiska samplingsmetoder kommer författarna inte kunna utveckla 

iterativ mättnad i teori (Bryman, 2002), då den mättnad som metodböckerna belyser blir svår 
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för författarna att uppnå. Butikschefers ålder, bakgrund samt storleken på organisation har en 

stor betydelse för den iterativa mättnaden av studien. På grund av sekretess och att känslig 

intern information kan vara skadlig för företag, har författarna gett dem möjligheten att vara 

osignerade och därmed anonyma, men alla respondenter har valt att ange företagsnamn. 

 

2.4 Bearbetning av data 

 

Bryman (2002) beskriver bearbetningen av data som en uppdelning av analys, tolkning och 

rapportskrivning. Analysen får ordning på data, tolkningen får fram en värdering och 

rapportskrivningen är ett försök att få fram ett resultat. Med tolkning och analys vill 

författarna ge en adekvat bild av interaktionen. Det är ett flertal parametrar som bör ses över 

gällande insamlandet av data och personalens utförande av uppackningsprocessen. Ahrne och 

Svensson (2011) rekommenderar en teori där moderatorn bör vara passiv, detta var 

förhållningssättet under observation och intervjuerna angående input då respondenten inte 

riktigt uppfatta vissa ställda frågor.  

 

Observationerna ägde rum i dem berörda A-läge butikerna, där varje planerad observation 

varade i cirka en timme. Primärdata från observationerna har insamlats och dokumenterades 

med papper, penna och tidtagare som hjälpmedel vid dataregistrering i “form av scanning 

med optisk teckenigenkänning” (Dahmström, 2011). Bearbetningen och analysen i den 

beskrivande undersökningen inleds med att “lära känna materialet” (Dahmström, 2011) här 

har författarna bestämt frekvensfördelningen ur de kvalitativa intervallegenskaperna. Vidare 

vill författarna uppmärksamma några variabler som finns i värdena i tidsstudiens metod och 

resultat.  

 

Data ställdes upp i tabellformat för att ge tydlig översikt och omvandlades sedan till diagram. 

Data över tid som inte kunde relateras till ett plagg kunde inte användas i resultatet då det inte 

fanns möjlighet att relatera momentets tid till helheten. Variabler insamlade som databas från 

Cubus och Lindex har ett partiellt bortfall på grund av förhindrad medverkan under 

observationdagen i form av sjukdom. Variabeln H & M antar många värden och Lindex och 

Cubus antar ett fåtal värden på grund av bortfall genom en inkomplett personalstyrka. 

Författarna hade inom tidsramen inte möjlighet till en omobservation för att mäta hur 

resultaten hade ändrats vid en komplett medverkan (Bergman et al, 1978). Bortfall innebär 

alltid en försämrad kvalitet, eftersom uteblivna observationer bidrar till en variansökning. 

 

2.5 Källkritik 

 

Den sammanlagda effekten av all källkritik som kan ha inverkat på undersökningen kan till 

slut visa sig påtaglig; det värsta tänkbara scenario är den totala negativa effekten källkritiken 

får på studiens resultat vilket medför att den inte blir tillförlitligt (Bryman, 2002). Den främsta 

potentiella felkällan för studien kan utgå från insamlingsrelaterade fel som kan bero på 

uppmärksamhetseffekten, det vill säga respondenter som utsätts för vetenskaplig bevakning 

och därmed agerar annorlunda. Mäteffekter som påverkar människors attityder och inställning 

är intervjuar- och förväntanseffekter. Påverkan kan te sig negativ där intervjuaren medvetet 

eller omedvetet påverkar resultatet eller där intervjupersonen försöker vara intervjuaren till 

lags (Bryman, 2002). Etablerad forskning som använts i studien kan vara utdaterad eller 

gammal samt utförd på tvivelaktigt sätt vilket kan medföra vinkling eller missvisning av 

resultatet. För att ge en så komplett bild som möjligt av de olika teoretiska områdena har 

forskning med variation av utgivningsår samt infallsinkel presenterats.  
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2.6 Reliabilitet och Validitet 

 

Studiens tillförlitlighet avser förmågan att mäta vad den avser att mäta (Bryman, 2002; Ahrne 

& Svensson, 2011), i undersökningsprocessen är det viktigt att uppmärksamma ett antal 

faktorer som kan ha en direkt påverkan på validiteten. Den kvalitativa mätmodellen för 

rationella mål med fokus på observation, frågestruktur, intervju, samt respondenternas 

öppenhet ligger i fokus för studien (Bryman, 2002). Validiteten kan tryggas genom att 

forskarna ständigt kontrollerar, ifrågasätter och teoretiskt tolkar sina upptäckter. En fara för 

trovärdigheten i intervjuer kan vara om deltagaren inte är uppriktiga i det dem säger. En orsak 

kan vara rädsla att sprida känslig information som kan vara skadligt för organisationen. Det 

finns en förtroendelänk där forskarna visar på professionalism och förståelse för 

informanterna vilket stärker studiens validitet.  

 

Målet med reliabiliteten är att minimera antalet fel och förekomst av förutfattade meningar 

eller ensidighet i en studie (Yin, 1984). En förutsättning för att nå hög reliabilitet är att alla 

data och steg i forskningsprocessen redovisas noggrant. 

 

“The general way of approaching the reliability problem is to make as many steps as 

operational as possible and to conduct research as if someone were always looking over your 

shoulder.” (Yin, 1984) 

 

Ahrne och Svensson (2011) och andra författare hävdar att samspelet mellan intervjuare och 

respondent kan komma att påverkar de utsagor som kommer fram under en intervju. Det bör 

emellertid påpekas att intervjuer ur ett diskursanalytiskt perspektiv är att betrakta som en form 

av social interaktion, varför intervjuareffekter inte upplevs som problematiska utan snarare 

som en naturlig del av intervjun. En viss intervjuareffekt kan således anses oundviklig. I 

studien kan inte intervjuareffekt uteslutas helt, trots att vi författare vid genomförandet av 

intervjuerna och observationerna i möjligaste mån försökte att undvika sådan påverkan. Det är 

dock viktigt att ha i åtanke att inte heller andra metoder kan anses generera helt oberoende 

resultat. Dahmström (2011) menar att författarna bör vara uppmärksamma vid 

tillbakablickande retroperspektiva undersökningar, för att undvika detta har intervjuer spelats 

in i samtycke med berörande butikschefer.  
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3. Teoretisk Referensram 
 

Den presenterade teorin i kapitel 3 belyser de teorier och idéströmningar inom etablerad 

forskning relevanta för studiens frågeställning, resultat, analys samt slutsats och diskussion.  

 

3.1 Organisationsstrukturer 

 

Organisationsstrukturer innebär de formella medel som organisationer använder för att dela 

upp och samordna sitt arbete i avsikt att uppnå stabila beteendemönster (Mintzberg, 1979). En 

organisationsstruktur definieras enligt Mintzberg (1980) som “summan av de sätt på vilka 

arbetsuppgifter fördelas på lika enheter och roller och hur dessa koordineras”. Forskaren 

menar att styrmekanismen är ett av ledningens viktigaste instrument för att kunna utöva 

påverkan i en organisation.  

 

Mintzberg (1980) har i sin forskning under 1970-talet identifierat fem organisationsstrukturer; 

den enkla strukturen, maskinbyråkrati, professionsbyråkrati, den divisionaliserade formen 

samt adhocrati som ligger till grund för hans konfigurationsteori. Organisationsstrukturerna 

används som styrmedel inom management för att bygga upp och kategorisera organisationens 

avdelningar och funktioner. De har alla varierande grad av centralisering och integration samt 

varierande grad standardisering vilket ger dem deras särdrag. Mintzberg (1980) fokuserar på 

två aspekter av organisationen, helheten och byggstenarna. De fem strukturerna används som 

ett hjälpmedel för att förstå hur enskilda organisationer är uppbyggda och hur de tillsammans 

verkar för att generera företagets output. De fem strukturerna byggs upp av de fem 

komponenterna presenterade i Figur 3.1 och 3.2. Beroende på hur dessa kombineras genereras 

olika egenskaper och konfigurationer (Mintzberg, 1980) som kan vara gynnsamma för företag 

inom alla områden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enligt Mintzberg (1980) finns det inga krav på en formell organisationsstuktur hos aktörer 

som verkar på handelsmarknaden. Mindre organisationer anpassar sin organisation till den 

unika verksamheten och ställer färre krav på den operativa källans arbetsindelning, 

samordning och effektivisering. I den mindre organisationen kan en formell struktur bli ett 

hinder för företagets utveckling, då dem mindre företagen ibland måste prova sig fram och 

utveckla metoder som passar organisationens struktur (Mintzberg, 1980). I den moderna 

Figur 3.1 De fem komponenterna. 

Mintzberg (1980) 

Figur 3.2 De fem komponenternas 

placering. Mintzberg (1980) 
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organisationslitteraturen talas nästan uteslutande om strukturen utifrån ett lönsamhets- och 

effektivitetsperspektiv, det handlar i första hand om måluppfyllelse, om kontroll och om makt. 

 

En stark centralisering bidrar enligt Mintzberg (1980) negativt till en medverkande miljö och 

tenderar att reducerar kommunikation, engagemang och delaktighet bland organisationens 

deltagare. Janz och Prasarnphanich (2003) påvisar också att anställda kan vara kapabla att 

själva organisera socialt integrerande nätverk för att lösa problem om dem bara ges 

möjligheten att göra detta. Integration eller decentralisering av organisationens 

underavdelningar skall enligt Mintzberg (1980) i kontrast till centralisering bidra till ett 

varierande och inspirerande arbetsklimat för de anställda med fokus på individuell 

kunskapsutveckling. Integrerat arbete skall enligt forskarna Janz och Prasarnphanich (2003) 

också ge fler anställda möjligheter att dra lärdomar av sina kollegor, genom att arbeta 

tillsammans och dela information kan individer bygga upp kommunikationskanaler och 

utväxla relevant expertis och kunskap. 

 

Formalisering eller “Best practice” refererar till i vilken grad arbetet är standardiserat och om 

den anställdes beteende styrs av regler och processer (Mintzberg, 1980). I en organisation 

med mycket formaliserat arbete finns regleringar av processer som enligt Mintzberg (1980) 

troligtvis minskar den anställdas förmåga att ta egna beslut och se uppgifter på nya sätt. Det 

finns i högt standardiserade organisationer inget behov av att diskutera hur en uppgift ska 

utföras då det finns regelverk uppsatta av företaget. Om ett företag däremot har en låg 

formalisering med få standarder och regleringar tenderar arbetet att bli relativt ostrukturerat 

och deltagarna skall ha större frihet att arbeta med liknande relevanta uppgifter vilket 

troligtvis också ökar den sociala interaktionen (Mintzberg, 1980). Därför menar forskaren att 

en mindre formaliserad arbetsprocess kan stimulera de anställda till ökad kunskap. 

 

3.2 Supply Chain Management (SCM) 

 

Supply Chain Management (SCM) definieras i del 1.5 som; hantering, styrning och 

integrering av värdekedjan så att rätt produkt anländer till rätt plats, i rätt mängd och i rätt tid 

för att tillgodose kundens behov med fokus på informationsflöde (Elmuti et al, 2008; Janvier-

James, 2012). SCM har enligt Storey et al (2006) och forskarduon Garcia-Arca och Carlos 

Prado (2008) blivit ett så pass viktigt konkurrensmedel att företag inte längre konkurrerar mot 

företag utan olika värdekedjor (Supply Chain) konkurrerar mot varandra. Ur det perspektivet 

blir det en konkurrensfördel för ett enskilt företag att vara aktörer inom effektiva värdekedjor 

(Garcia-Arca & Carlos Prado, 2008). Elmuti et al (2008) menar att moderna företag bör ta till 

sig SCM på olika sätt då varje företag har unika kunder och unika förutsättningar att ta hänsyn 

till, vilket enligt forskarna medför att SCM bör anpassas till det specifika företaget eller den 

specifika värdekedjan. En anpassad och integrerad SCM anses medföra konkurrenskraft och 

kostnadsfördelar (Elmuti et al, 2008). 

 

Fernie och Azuma (2004) beskriver textil och modebranschen som en homogen industri med 

stor geografisk spridning med hög personalomsättning vilket enligt forskarna medför 

svårigheter för företag att dels vara innovativa och dels behålla interna resurser och 

kompetenser. I takt med personalomsättningen sprids nya idéer och lösningar gällande SCM 

enkelt till konkurrenter vilket tar bort konkurrenskraften och differentieringen mellan aktörer. 

Detta i kombination med stora globala trender gemensamma för flertalet marknader gör att 

textil och modebranschen får en unik homogen prägel (Fernie och Azuma, 2004). 
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Fernie et al (2010) påstår att det har skett en förskjutning av kontrollen från tillverkare till 

detaljister. Det ska vara en följd av förrändrat konsumentbeteende gällande oförutsägbar 

efterfrågan vilket enligt Fernie et al (2010) medför att butiker har större makt och kontroll 

över vilka varor de får, när och på vilket sätt de levereras. Butikerna har den slutgiltiga 

kundkontakten i värdekedjan och har därför enligt forskarna möjlighet att förutse efterfrågan 

genom närhet till kund. Med den ökade konkurrensen som globaliseringen medför hävdar 

Shah (2005) att företagen bör fokusera på att reducera sin tid till marknad för att förhindra 

lagerbyggnad av osålda varor. Fernie et al (2010) anser att det finns en dynamik och ett stort 

behov för företag av att kunna anpassa SCM utefter vad kunderna efterfrågar och de 

förutsättningar som varje leverantör erbjuder. Men tyvärr finns det enligt Min & Mentzer 

(2004) inte något universellt recept eller en total sanning för en lyckad SCM, allt måste 

anpassas till företagens förutsättningar. 

 

Teorier kring planering och konkret implementering inom värdekedjans alla led lyfts fram av 

Elmuti et al (2008) och Storey et al (2006) som lika viktiga då teorin behöver understöd från 

praktiken för att bli långsiktigt lönsam och framgångsrik. Att teori och praktik inte alltid går 

hand i hand är en realitet som Montgomery (2012) uppmärksammat i sin forskning om 

strategier och ledarskap. Forskarna hävdar att utan praktisk genomförbarhet och relevans 

brister teorin och blir oanvändbar. Forskarna Storey et al (2006) beskriver SCM som en 

“mjuk” forskning då det finns fler teorier kring ämnet än praktisk implementering och 

forskarna kritiserar SCM och hävdar att området lyfts fram som en helhetslösning samtidigt 

som det saknas vedertagna definitioner för dess exakta användning och implementering vilket 

innebär att företag använder spridda definitioner och genomföranden utan konkreta mål eller 

medel att nå dem. 

3.2.1 Quick Response (QR) och Just In Time (JIT) 

 

Modebranschen beskrivs av forskarna Fernie och Azuma (2004) och Janvier-James (2012) 

som särskilt känslig för trendfluktuationer och därmed snabba ändringar i efterfrågan. Det 

skall medföra korta produktlivscykler där kort tid till marknad och korrekt utförda 

trendprognoser blir allt viktigare för modeföretagens överlevnad (Fernie & Azuma, 2004).  

 

Quick Response (QR) beskrivs av Fernie och Azuma (2004) och Birtwistle et al (2003) som 

en metod för företag att anpassa sin SCM och korta ner ledtider så att tillverkningen sker utan 

onödiga pauser eller stopp och därmed sker effektivare och på kortare tid. Syftet skall enligt 

forskarna vara att minska risker kopplade till osålda varor och lång liggtid på lager samtidigt 

som kortare ledtider skall leda till lägre kostnader och därmed lägre slutpris gentemot kund. 

Birtwistle et al (2003) hävdar att QR är en snabb form av SCM med fokus på ledtider och att 

alla aktörer inom värdekedjan, från utvinning och framställning av råmaterial till färdigt 

plagg, skall prestera så effektivt som möjligt på kortast tid.  

 

Just In Time (JIT) beskrivs av Vokurka och Davies (1996) som nästa steg i utvecklingen av 

den traditionella massproduktionen. Traditionellt hävdar forskarna att metoden främst 

tillämpats på tillverkning men att dess popularitet spridit sig och kommit att bli en filosofi och 

ett helhetskoncept för olika former av företag (Vokurka & Davies, 1996). JIT syftar enligt 

Claycomb et al (1999) till att skapa en “pull” effekt där efterfrågan styr tillgången och varor 

anländer till butik i precis rätt tid för kunden att inhandla dem. 
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3.3 Outsourcing och Offshoring 

 

Outsourcing och Offshoring definieras i del 1.5 som; placerandet av en eller flera 

företagsfunktioner på extern aktör inom samma värdekedja med syftet att uppnå 

kostnadsfördelar. Offshoring antyder att den externa aktören befinner sig i annat land eller på 

annan kontinent. Grundfilosofin säger att den aktör som kan producera en vara på bästa sätt 

till billigast pris bör utföra tillverkningen (Bhowmik, 2004; Cronin et al, 2004). Outsourcing 

anses av Bhowmik (2004) och Kremic et al (2006) ha stora ekonomiska fördelar där 

skattelättnader och den låga produktionskostnaden i låglöneländer är två viktiga faktorer. 

Kärnnyttan med outsourcing är enligt Kremic et al (2006) att kringgå höga fasta kostnader 

samtidigt som företaget har tillgång till funktionen och dess prestation. Möjligheten att 

outsourca i så stor global skala som det görs i dag, inte minst inom textilindustrin ska enligt 

Bahrami (2009) ha gjorts möjlig av teknologins snabba utveckling. Bahrami (2009) drar 

paralleller mellan industrialliseringens banbrytande järnväg som gjorde långväga transport till 

realitet och datorernas intåg och därmed utvecklingen av internet som gör kommunikation 

över nationella gränser möjlig. Utan dagens teknologi och kommunikationslösningar menar 

forskarna att den moderna outsourcingen inte vore praktisk genomförbar.  

 

Det finns enligt Cronin et al (2004) indikationer på att de företag som lyckas bäst med 

outsourcing och offshoring är stora, globala företag med mycket resurser. Det beror på den 

snabba teknologiska utvecklingen som Bahrami (2009) diskuterar och som innebär att både 

hård- och mjukvara ständigt måste uppdateras vilket är kostsamt. För mindre företag kan det 

till och med vara omöjligt att hålla sig à jour i sådan hastighet (Cronin et al, 2004). Kremic et 

al (2006) framhåller att stora globala företag är bättre lämpade för att hanterar risker kopplade 

till outsourcing än medelstora eller små företag. Det skall bero på de globala företagens 

resurser och geografiska spridning som tillåter reserver och alternativa kanaler. Cronin et al 

(2004) menar att nyttan med outsourcing också ligger i företagsspeciallisering och innovation.  

 

Hunter och Hall (2011) hävdar att outsourcing originerar från transaktionskostnadsteorier och 

kostnadseffektivisering. Det skall enligt forskarna innebära att outsourcing kan ses som en 

kortsiktig lösning där den leverantör som kan prestera bäst resultat till lägst pris väljs ut före 

leverantörer med förhoppningar om långsiktiga relationer. Hunter och Hall (2011) belyser 

samtidigt att det finns olika strategiska vägar att gå med outsourcing varav en är att 

implementera en tydlig SCM mellan aktörerna och därmed arbeta för hela värdekedjans 

lönsamhet och inte bara det enskilda företagets. 

 

Kumar och Samad Arbis (2008) forskning visar att en effektiv outsourcing i högsta grad är 

beroende av en korrekt E-tailing eller SCM där informationsflödet flyter ohämmat och 

konstant och skapar synergier. Utan informationsutbytet försvinner kontrollen samt 

konkurrensfördelar och det kan till och med skapa stor arbetsbörda för alla inblandade. Kumar 

och Samad Arbi (2008) utförde en fallstudie där de kunde se att korrekt implementerad 

informationsspridning sparade in 30 arbetstimmar i månaden för uppdragsgivaren.  

 

3.4 Detaljhandeln 

 

Enligt Cronin et al (2000) utvecklas och designas detaljhandeln i byggda miljöer för att 

utnyttja kraften av plats; en intuitiv förståelse för struktureringen av utrymme för att 

underlätta konsumtion och därmed förverkligandet av detaljhandelns syfte för företagen, det 

vill säga vinster. Detaljhandeln innefattar samtliga handlingar involverade i förmedlingen av 
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produkter eller tjänster direkt till slutkunden för dennes privata bruk (Cronin et al, 2000). De 

flesta detaljhandlarna består och drivs av företag vars huvudsakligen inkomst består av 

intäkter från återförsäljning. 

 

Riktlinjerna för hur etablering och utformning av butiker skall gå till slås fast av företagens 

ledning, förutsatt att sådan finns, därefter etableras butiker i valda tätorter, stadsdelar och 

förorter i första hand utifrån befolkningsunderlag (Goss, 1993). För den första butiken i ett 

valt område är centrumlägen prioriterade och för eventuellt nästkommande butiker tas ökad 

hänsyn till övriga handelsplatser på orten. Generellt styrs öppettider inom ramen för det lokala 

kundbehovet (Goss, 1993). Hur varje butik ska se ut, vilka produkter som ska erbjudas och 

vad som kommuniceras i butikerna bestäms centralt av ledningen för att leverera ett 

gemensam och homogent varumärke. Strukturen för arbetssättet i butikerna har också 

fastsällts centralt. Utifrån detta byggs varje butik upp till ett av företagens ledning bestämda 

butiksformat (Goss, 1993). Detaljhandelsbutiker kan ha många olika utseenden och storlekar. 

De kan kategoriseras i grupper efter service, bredd och djup av produktlinjer, rekomenderade 

priser och organisationsstruktur. De företagskedjor som behandlas i studien är kedjor, dessa 

butiker säljer samma produkter nationellt och har gemensam ägare och styrning samt är 

belägna i shoppingcentrum. 

 

Brown et al (2011) menar att i takt med att kommunikationen och vardagslivet går i allt högre 

tempo kommer den lokala butiksupplevelsen att bli allt viktigare för en generation 

konsumenter som har växt upp med internet. Den här generationen har ett globalt perspektiv 

samtidigt som den känner lokal tillhörighet i ett alltmer fragmenterat samhälle. Enligt Goss 

(1993) är butiksinredningen och varumärkesstrategin därför avgörande för att fånga 

konsumentens uppmärksamhet och intresse. Många större butikskedjor arbetar intensivt med 

att skapa unika format och koncept i sina butiker. De anpassas ofta till den aktuella platsen på 

så sätt att produktsortimentet, inredningen och konceptet överensstämmer med läget och den 

lokala kulturen. Brown et al (2011) visar på en trend där större kedjor numera vågar ta steget 

ut och bryta sitt invanda mönster med identiska butiker som ökar varumärkeskännedomen. 

Istället anpassar de sina koncept efter de lokala förutsättningarna. Samhällen förändras, 

liksom trender, produkter och konsumentbeteenden. Detaljhandeln måste möta dessa 

förändringar genom att skapa anpassade erbjudanden och kampanjer som tilltalar kunderna 

(Brown et al, 2011). Forskarna menar att det idag är viktigare än någonsin att en butik kan 

förändras över tid, i synnerhet eftersom den föränderliga e-handeln har gjort konsumenterna 

vana vid ständiga uppdateringar. 

 

I takt med att den digitala tekniken gör det allt lättare för konsumenter att jämföra, skapa, 

interagera och handla måste detaljhandeln intensifiera sitt erbjudande. Brown et al (2011) 

frågar sig varför konsumenterna ska ta sig till en fysisk butik när de istället kan beställa 

samma vara enklare och mer bekvämt på internet från sitt hem. Forskaren hävdar att svaret är 

en välplanerad kombination av flera olika kanaler där den fysiska butiken fortfarande spelar 

en viktig roll; konsumtion handlar inte bara om transaktioner utan om att se och uppleva. 

Enligt Brown et al (2011) har den nya generationen större förväntningar på att bli underhållen 

och där spelar butikernas fysiska miljö in då den kan erbjuda kunden en helhetsupplevelse. 

Idag ses butiksutrymmet alltmer som en scen där varumärket och butiks koncept ska nå nya 

svindlande höjder och generera företagen en positiv avkastning på sina investeringar (Brown 

et al, 2011). Framgångsrika företag bör enligt forskarna ha fysiska butiker som fångar 

kundernas intresse med spännande rekvisita och fängslande historier kring varumärket. Därför 

måste företag tänka igenom alla delar av butiken och se till totalupplevelsen, från inredning 

och belysning till service och marknadsföring. 



- 19 - 

 

 

Det är ytterst viktigt för företag att vara kundorienterad, detta innebär att företagen är aktivt 

engagerade i hela organisationen och är lyhörd för alla generationer (Cronin et al, (2000). 

Kundorientering är en term som beskriver företagets kultur som fokuserar på strategisk 

planering. Denna planering bör enligt Cronin et al (2000) vara transparent genom hela 

organisationen då skapar ett igenkännande till förtaget och samhörighet. Forskarna menar att 

den framgångsrika organisationen bör ha en kundorienterad affärskultur vilket ska leda till att 

de kundorienterad företagen överträffa konkurrenterna genom att förutse utvecklingen av 

konsumenternas behov genom ”lärande” och svarar med varor och tjänster som överlägset 

värderas och tillför större tillfredsställelse (Cronin et al, 2000). Cronin et al (2000) antyder 

således i forskningen att kundorientering är grunden för organisations strukturella lärande som 

ska resultera i överlägset levererat värde och ökad kundnöjdhet. 

 

3.5 Tidsstudier 

 

Forskare som Werolin (1942), Williams (1944), Tyler (1988), Thomas (2006), Maddox 

(2006) och McManus (2010) är bara några av många som hävdar att tidsstudier, eller tids- och 

rörelsestudier, är den mest erkända och använda av mätmetoder vid analyser av montering av 

produkter. Metoden utvecklades av Frederik W Taylor (Wrege & Perroni, 1974) i samband 

med implementering av ”det löpande bandet” utvecklad av Henry Ford och har enligt Thomas 

(2006) fram till 2000-talet succesivt anpassats för att belysa ny problematik inom industriell 

management. Thomas (2006) beskriver tidsstudier som en metod där en industriarbetares 

rörelser dokumenteras för att sedan ligga till grund för en effektivisering där rörelser ändras 

eller elimineras för att produktionen skall utföras så snabbt som möjligt. Det medför enligt 

Thomas (2006) att produkten blir tillverkad snabbare vilket medför en lägre 

tillverkningskostnad vilket kan innebära högre lönsamhet i längden enligt Du Pont sambandet.  

 

Werolin (1942) beskriver metoden tidsstudier kortfattat som ”observationen över en metod för 

att se hur den genomförs för att kunna förbättra den”. Tyler (1988) framhåller nyttan med att 

kunna bedöma arbetares och operatörers arbetshastighet då den ligger till grund för deras 

lönenivå. Tidsstudier tillämpas fortfarande i dagsläget i det syftet. Metoden, dess kärnnytta 

och meningen med tidsstudier ser homogen ut trots stor variation av utgivningsår inom 

forskningen. Skillnader mellan forskarnas resultat och rekommendationer ligger främst i 

implementation färgad av samtiden, men även skillnaderna där är små.  

 

Tillvägagångssättet vid tidsstudier är enligt forskarna relativt enkelt och konkret (Thomas, 

2006). En tidsstudie i dess klassiska mening inleds enligt Thomas (2006) med att momentet 

som skall mätas väljs ut och avgränsas då ramarna gör mätningarna tydligare. Metoden 

bygger på observationer där rörelser och output samt tid dokumenteras och redovisas, ofta på 

papper men också i mjukvara. Det finns så kallade standardtider och svårighetsgrader som 

enligt Werolin (1942), Tyler (1988) och Thomas (2006) ligger till grund för bedömningen i 

hur duktig operatören som utför momentet är. Operatörens skicklighet är relevant av främst 

två anledningar; den första för att få en procentsats som används vid multiplikation som 

förklarar svårighetsnivån och den andra för att bedöma operatörens lön (Werolin, 1942; Tyler, 

1988; Thomas, 2006). De olika rörelserna får en svårighetsgradbenämning; fingerrörelser och 

vridningar anses mer krävande och svårare samtidigt som de anses snabbare än exempelvis 

hela armrörelser även om armrörelsen inte bedöms som lika svår (Williams, 1944). 

Operatören iakttas av en manager eller person inom liknande befattning som klockar varje 

rörelse och varje moment med ett stoppur. Det finns även forskning utförd av främst Williams 

(1944) och Maddox (2006) som framhåller att det kan vara fördelaktigt för operatören att 
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själv mäta sin output och prestation då det dels ska leda till plattare organisationsstrukturer 

och innovation samtidigt som det ger operatören förtroende för tidsstudiens resultat vilket kan 

medföra effektivare implementering av de nya rutinerna.  

 

Tidsstudien första del ämnar visa en stillbild av hur ett moment utförs och hur lång tid det tar 

att utföra det. Nästa del av tidsstudien går enligt Williams (1944) ut på att bedöma vilka 

moment som kan elimineras eller ändras för att ge effektivast utförande på kortast tid. I 

dagens industri är det mycket vanligt med så kallade syntetiska tidsstudier där mjukvaror 

används för att bedöma momentets effektivitet, enligt Thomas (2006) finns det för- och 

nackdelar med syntetiska tidsstudier och han påstår att en kombination av traditionella och 

syntetiska tidsstudier är att föredra då det enligt forskning ger en mångfasetterad bild av 

problematiken. 

 

3.6 Du Pont Modellen 

 

Du Pont modellen togs fram i början av 1900 talet av företaget Du Pont Powder Company 

baserat i USA (Little et al, 2009) men anses högaktuell även i dagens samhälle. Syftet med 

modellen är att externt redovisad data i form av exempelvis årsredovisningar skall kunna 

användas av utomstående intressenter för att sammanställa nyckeltal som i jämförelse med 

andra företag visar på hur väl företagets ledning förvaltar investerarnas kapital (Axelsson et 

al, 2002). Du Pont modellen bryter enligt Little et al (2009) ner de relevanta nyckeltalens 

delar på detaljnivå och visar på deras inbördes förhållande. Modellen kan göras mer detaljerad 

vid tillgång till ytterligare data om en mer ingående analys önskas. Modellen kan även 

användas som schablon där ett företags siffror placeras i respektive ruta vilket i slutändan 

påverkar nyckeltalen Räntabilitet på Totalt Kapital (RTOT). På så sätt kan variationer och 

förändringar på en post härledas framåt och dess påverkan på RTOT bli synlig (Aljian, 1984; 

Little et al, 2009). 

 Figur 3.3 Du Pont modellen. 
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Den övre halvan av modellen mynnar ut i nyckeltalet Vinstmarginalen (VM) och hämtas från 

företags resultaträkning, den undre halvan härleds ur balansräkningen och resulterar i 

nyckeltalet Kapitalomsättningshastigheten (KOH). VM och KOH multiplicerat ger nyckeltalet 

Räntabilitet på Totalt Kapital (RTOT) som ofta används vid jämförelse av företags lönsamhet 

(Aljian, 1984; Little et al, 2009), se figur 3.3 ovan. Nyckeltalen KOH, VM och RTOT 

används idag flitigt av företagen själva för att intressenter utan egen ansträngning enkelt ska 

kunna jämföra företagets prestanda med andras. Det innebär att nyckeltalen vanligtvis hittas i 

årsredovisningar presenterad i tabellform löpande över flera år vilket kan göra intressentens 

egen uppställning av Du Pont modellen onödig. Det innebär dock inte att en djupare förståelse 

för modellens tillämpning inte är att eftersträva (Axelsson et al, 2002). 

 

Axelsson et al (2002) framhåller dock att Du Pont modellen enbart blir så tillförlitlig som 

årsredovisningens siffror tillåter; om siffrorna skulle vara missvisande på något sätt blir även 

Du Pont modellens resultat vilseledande. Forskarna hävdar därför att en djuplodande 

förståelse för det granskade företagets verksamhet är att rekommendera.  

 

Du Pont modellens utmynnande post Räntabilitet på Totalt Kapital (RTOT) är alltså ett 

resultat av Vinstmarginalen (VM) multiplicerat med Kapitalomsättningshastigheten (KOH). 

Figur 3.4 nedan visar hur företag med olika VM och KOH fortfarande kan ha samma RTOT 

(Aljian, 1984), så länge företagen ”befinner sig” på samma kurva har de samma RTOT, det 

som varierar är VM och KOH. Aljian (1984) menar att beroende på företagets placering på 

kurvan finns det olika sätt att enklast öka företagets RTOT och det är en av fördelarna med 

Du Pont modellen då den kan fungera som ett verktyg för företags strategiska och 

ekonomiska planering. Axelsson et al (2002) framhåller att Du Pont modellen ur 

inköpssynpunkt kan vara ett konkret och överskådligt verktyg då inköpsfunktionens effekt på 

hela verksamheten blir synlig. Andra företagsfunktioner kan också tillämpa Du Pont modellen 

i syfte att se den egna avdelningens inverkan på helheten (Axelsson et al, 2002). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figur 3.4 Isoräntabilitetsdiagram 
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4. Empiri 
 

Kapitel 4 presenterar studiens empiri strukturerad i tematisk följd. Tidsstudiens resultat, 

resultat från intervjuer med butikschefer samt resultat från intervjuer med huvudkontor 

redovisas.  

 

Med grund ur den litteraturstudie som genomförts syftade insamlingen av empirisk data att 

utreda hur objektet svarar mot teorin. I studien forskars det om hur intervjuobjekten subjektivt 

uppfattar organisationsstrukturens inverkan på effektivisering. Målet vid valet av 

intervjuobjekt var att de skulle representera olika organisationsstrukturer för att få en bred bild 

och olika infallsvinklar. Det dolda kravet var att objektet (butikschefen) ska ha en 

övergripande syn på hur deras organisation verkar och framförallt vara delaktig i 

kunskapsarbetet inom organisationen. Information som delgavs observatörerna under 

tidsstudien presenteras i resultat av tidsstudien medan information delgiven vid intervjun 

presenteras under resultat av intervju med butikschef. 

 

4.1 Resultat av tidsstudie 

 

Dem insamlade empiriska observationerna utfördes på A-läge butiker från Cubus, H & M och 

Lindex. För en mer valid observation tillfrågades fler A-läge butiker om deltagande i studien, 

dessvärre av olika anledningar var det enbart dem ovannämnda företagen som godtog ett 

deltagande i observationen. Syftet med empirin är att iakttaga både butikschefer och personal 

i sina arbetsmiljöer under cirka en timme.  

4.1.1 Mottagning av leverans 

 

Den empiriska observationen visar på skillnader inom leveransprocessens mottagning i de 

berörda butikerna. Tiden för leveransmottagning kan variera för dessa tre företag, detta beror 

till stor del på expeditören samt friktionen och framkomligheten i de centralt belägna 

butikerna. Cubus och Lindex, erhåller leveranser på morgon innan butiken öppnar mellan 

klockan 09-10. H & M å andra sidan tillämpar “Just in Time” leveranser som anländer 

klockan 07 med inplanerade mottagningar alla dagar utom helgdagar och söndagar. 

Varuflödets input och output skall stämma överens. H & M och Lindex använder Posten som 

speditör, leveranserna anländer i form av staplar av boxar vilket indikerar att leveranserna 

behandlats i ett centrallager. Cubus använder Europapallar med obehandlade varor från 

Schenker där allt kommer i sina ursprungliga kartonger från importlandet/inköpslandet. 

 

Alla företag tillämpar digital inleverans, inkomna varor scannas in elektroniskt och 

informationen sickas till huvudkontoret. Genom detta bekräftar den ansvarige för leveransen 

att korrekt boxar har anlänt till rätt butik i enlighet med leveransrapporten. Alla butiker 

erhåller en leveransrapport dagen innan leverans. Lindex och H & M erhåller sina leveranser i 

plastboxar som återanvänds till skillnad från Cubus som får sina leveranser i kartonger på 

Europapallar. H & M tar emot leverans och lämnar tillbaka boxar simultant vid varje 

inleverans av varor. Dessa tomma boxar transporteras tillbaks till centrallagret, där nya 

leveranser ska upphämtas till butikerna. Även Lindex lämnar tillbaka sina använda boxar 

hopvikta vid ny leverans för att returnera dem till distributionscentralen. Mottagning av 

leverans på H & M sker vid lastkaj och transporteras sedan in på lagret där vidare bearbetning 

sker. 
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4.1.2 Uppackningsprocessen 

 

Vid observationen har två tillvägagångssätt efter mottagning av leverans iakttagits. Lindex 

öppnar backarna för sortering och indelning av varugrupp innan fortsatt bearbetning av varor, 

medan H & M inte har någon bearbetning av varor innan uppackningsprocessen då den inleds 

direkt utan varugruppsindelning. 

 

Lindex inleder processen genom att sortera dem mottagna backarna som är klassade efter 

färger, de grå backarna innehåller nyheter och dem röda är påfyllningsvaror. Innehållet i 

boxarna töms och sorteras efter varugrupp, avdelning och kampanj i vagnar. Lindex menar att 

systemet att stycka upp och dela in varor efter grupp underlättar uppackningsprocessen. När 

lådorna är tomma viks de ihop och samlas till en full Europapall, för senare transport tillbaka 

till distributionscentralen i Partille. Efter indelning av varugrupp påbörjas larmning samt 

galgning av varor. De mänskliga faktorerna har en stor betydelse menar butikschefen på hur 

uppackningsprocessen kommer se ut för dagen. Om personalstyrkan är komplett står en 

operatör på lagret och utför uppackning, larmning samt galgning i en följd där processen 

avslutas med att varorna hängs på hästar för transport ut i butiken. Om personalstyrkan inte 

stämmer på grund av sjukfrånvaro eller liknande som på observationsdagen, förblir de flesta 

varor kvar på lagret. Efter hand hämtar personal varorna i vagnar som de transporterar ut i 

butik för larmning och galgning. Mellan dessa moment, att behandla varor i butik måste de 

anställda vara uppmärksamma på kundens individuella behov och vara tillgänglig för kunden. 

 

Cubus tar emot stora kartonger på Europapallar, dessa kartonger innehåller mindre kartonger 

som är obehandlade. Detta moment är tidskrävande då varje enskild kartong måste öppnas, 

tömmas, vikas ihop och källsorteras. Ett alternativt tillvägagångssätt är att de mindre 

kartongerna inte packas upp utan transporteras direkt ut i butik för uppackning, larmning och 

galgning eller vikning. En del av de uppackade varorna delas in i varugrupper, avdelning och 

division innan varorna transporteras vidare till lagrets berörda avdelningar, Cubus har fyra 

separata lager för varje avdelning, herr, dam, barn och en underklädsavdelning. Varor 

transporteras vidare till berörda lager i väntan på vidare arbete och transport till butiken för 

försäljning i efterhand. 

 

H & Ms uppackningsprocess sker i ett flöde med flertalet operatörer närvarande. Vid 

observationstillfället var tio operatörer involverade, alla blev tilldelade specifika uppgifter av 

en övervakare vid anpassade stationer. Uppackningen skedde på butikens lager. Personalen är 

fördelad över två bord som har simultan och parallell uppackning. Två operatörer vid varje 

station packar upp, en operatör larmar, en operatör galgar och hänger sedan upp varorna på 

hästar. Samtidigt kontrollerar en övervakare att processen flyter på och om så behövs avlastar 

denna övervakare en operatör eller stöttar processen genom att fylla på larm, galgar eller 

annat som kan tänkas behövas. Det finns tydliga mål och direktiv på hur lång tid olika 

moment ska ta vilket alla involverade operatörer är införstådda med. 

 

På observationsdagen hade både Cubus och Lindex personal frånvarande på grund av 

sjukdom. Det påverkade förmodligen företagets rutiner för dagen vilket har gett observationen 

en annan bild av den normala uppackningsprocessen. Cubus har som standard två anställda 

närvarande vid uppackning och tömning av Europapall, på observationsdagen var båda sjuka 

vilket medförde att personal från annan enhet fick gå ner och utföra processen. Lindex har 

vanligtvis en anställd på lagret vid mottagning av leverans, men på observationsdagen var 

denna person frånvarande vilket medförde att ingen fanns på plats för att hantera varorna 

enligt praxis och direktiv. 
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4.1.3 Sammanställning av Tidsstudien 

 

Vid beräkning av larmningsmomentets procentuella del av hela uppackningsprocessen 

krävdes att data gick att relatera till ett plagg för att få konsekventa och jämförbara värden. 

Om så inte var fallet kunde data inte användas till det avsedda ändamålet och fick därför 

bortses från enligt punkt 2.4 bearbetning av data. Värden som inte gått att relatera till ett plagg 

är: mottagning av leverans där elektronisk inleverans ingår samt transport av varor mellan 

lager och butik eller varans transport till säljplatsen. Förarbete i form av påfyllning av 

larmbrickor och galgar, städning eller liknande har inte heller kunnat mätas.  

 

Även vissa observerade larmnings- eller galgningsmoment fick bortses från då de utfördes 

sporadiskt i butik av personal som samtidigt hanterade kunder och kassa vilket resulterade i 

extremvärden. Lindex’ uppackning och indelning av varugrupper gick inte att relatera till ett 

exakt antal plagg då informationen ansågs känslig och inte kunde delges författarna. Det 

medför att värdet för uppackningsmomentet från tidsstudien hos Lindex inte kan relateras till 

ett plagg vilket gör observationen inkomplett. I bilaga 8 bifogas all data använd vid 

beräkningar av larmningsmomentets tid i förhållande till uppackningsprocessen, i form av en 

tabell. Nedan visas uppackningsprocessen och dess två eller tre observerade moment, 

redovisade i procent av tiden det tog att bearbeta ett plagg och redovisade efter butik.  
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Figur 4.4 Tidsstudiens Totala Resultat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om medelvärdena från tidsstudieresultatet för respektive moment och butik slås ihop, fås 

studiens totala resultat, se tabell 4.1 nedan. Avrundat till en decimal har 

uppackningsmomentet tagit i genomsnitt 4,4 sekunder, larmningsmomentet har tagit 7,7 

sekunder och galgning/vikning har i genomsnitt tagit 11 sekunder. Ett plagg har alltså i 

genomsnitt tagit 23 sekunder att bearbeta. Snabbast var dock H & M med sina 17 sekunder 

bearbetning jämfört med Lindex’ 20,5 sekunder (utan uppackningsmomentet) och Cubus’ 31 

sekunder.  

 

Total:    Uppackning Larmning Galgning/Vikning 

Tid i Sekunder Cubus 9,12 7,84 14,52 31,48 

  Lindex - 8,18 12,32 20,5 

  H & M 4,134615385 7 6,12987013 17,26449 

    13,25461538 23,02 32,96987013   

            

Medelvärde Hela Studien: 4,418205128 7,673333333 10,98995671 23,0815 

% av Hela   0,191417631 0,332445246 0,476137123   

 

 

 

Figur 4.4 nedan illustrerar hur många procentenheter varje delmoment tagit i tid av hela 

uppackningsprocessen och för alla butiker. Det skall dock poängteras att bortfallet i 

tidsstudien gällande uppackningen på Lindex gör resultatet aningen missvisande men enligt 

studiens resultat tog larmningen en tredjedel av uppackningsprocessen. 

 

 
 

 

Tabell 4.1 Tidsstudiens Totala Resultat 
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4.2 Resultat av intervju med butikschefer 

 

Efter genomförd observation i form av en tidsstudie i butik hölls en kort intervju med 

butikschefen i den aktuella butiken. Frågorna var formulerade för att underlätta öppna svar 

och fri tolkning från respondenten. Detta främst för att hindra styrningen av deltagarnas svar 

men också för att hitta nya infallsvinklar som författarna inte reflekterat över eller funnit i 

litteraturstudien. Syftet med intervjun var att undersöka butikschefernas attityder av 

uppackningsprocessen med fokus på larmningsmomentet utan att uppmärksamma 

respondenten på att det var just larmningsmomentet som undersöktes. Alla intervjuer bifogas i 

sin helhet som Bilagor.  

 

Butiker som intervjuades var: Cubus, Gina Tricot, H & M, KappAhl och Lindex.   

Respondenterna har varit yrkesverksamma inom företagen under varierande tidsrymd, mellan 

tre och 28 år. KappAhls butikschef har arbetat för företaget i cirka 28 år och som butikschef i 

den specifika butiken i nio år. H & Ms butikschef har varit verksam inom företaget i 24 år. 

Lindex’ butikschef har varit på sin position i cirka fem år och inledde tiden på Lindex för 12 

år sedan. Gina Tricots butikschef har varit både regionchef samt butikschef under de senaste 

fyra åren. Cubus’ butikchef har varit anställd sedan 2010 och varit på sin nuvarande position i 

några månader. 

 

Företagen använder olika interna benämningar på sina butiker, alla faller dock under 

begreppsdefinitionen A-läge butik definierad av författarna under rubrik 1.5. Cubus refererar 

till butiken som A-läge, vilket är den högsta benämningen på företagets skala. KappAhl 

använder termen C-butik vilket i deras interna språk är större än en A-butik men inte störst i 

skalan. H & Ms butikschef väljer att definiera butiken som en ”stor familjebutik”, Gina Tricot 

refererar också till butiken som en ”stor” butik. Lindex’ butikschef definierar butikens storlek 

som den fjärde största i regionen gällande omsättning och yta. 

 

Gina Tricot, H & M, Lindex och Cubus får leveranser i genomsnitt varje vardag i veckan. 

Exakt antal plagg som varje butik erhåller ser annorlunda ut mellan butikerna men det är bara 

KappAhl som sticker ut och yttra sig om sina tre leveranser i veckan om ca 1 500 varor, 

jämfört med dem andra företagen som får leveranser nästan varje vardag. Antalet varor per 

leverans varierar mellan företag och säsong, Lindex får flest varor i mars till maj i samband 

med ny säsong medan H & M har ett konstant högt varuinflöde. Dem flesta företagen kunde 

inte specificera antalet varor som varje box innehöll, då antalet varor varierar i relation till 

boxens volym. Under sommarsäsongen erhåller företag tunna och lättare plagg som inte tar 

upp mycket volym i boxarna, på vintern innehåller leveranserna tjockare, mer voluminösa 

kläder och jackor som minskar antalet plagg per box. 

 

På frågan hur butikschefen själv skulle beskriva leverans- och uppackningsprocessen i butik 

angavs varierande svar, Cubus och Lindex angav att de var ganska nöjda med 

leveransprocessen men hade som mål att få ut varorna i butik så snabbt som möjligt även om 

de samtidigt förklarade att det dagliga arbetet inte alltid tillåter det. KappAhl och Lindex 

angav båda två att de helst hanterar varorna så lite som möjligt. Gemensamt för företagen är 

målet att få leveranser så tidigt på morgonen som möjligt för att påbörja 

uppackningsprocessen och få ut varorna till butik snabbt. Alla företag utför inleverans, 

uppackning, larmning samt galgning i sin uppackningsprocess, även om KappAhl och Gina 

Tricot indikerar i intervjun att de även tidvis tar emot färdiggalgade plagg. Alla företag har ett 

lager i direkt anslutning till butik men de har varierande yta vilket medför att några av dem 

utför hela eller delar av uppackningsprocessen ute i butiken innan öppning eller under 
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arbetsdagen. Men alla antyder en vilja att utföra uppackningen på lagret utan kunders insyn. 

Praktiska aspekter kring uppackningsprocessen skiljer företagen åt. Cubus tar emot 

Europapallar och behandlar dessa individuellt, butikschefen själv anser att “det är 

tidskrävande och inte så miljövänligt”. Lindex får plastlådor som efter uppackning viks ihop 

och skickas tillbaka till sin distributions central i Partille. Gina Tricot tar emot sina varor i 

burar från Posten. H & M sticker ut som det företag som får sina Just In Time leveranser 

tidigast på morgonen. Butikschefen från H & M säger att “det är effektivare nu än tidigare 

med det nya uppackningssättet”. Ingen av respondenterna angav långa eller utförliga svar på 

exakt hur deras uppackningsprocess ser ut. 

 

Alla intervjuade företag har direktiv från respektive huvudkontor gällande 

uppackningsprocessens utförande samt budgeterad tid, men de flesta hade en lös ram med hög 

grad individuell anpassning för de olika butikernas unika förutsättningar. H & M och Lindex 

är de företag som har tydligast direktiv från huvudkontoret gällande hur 

uppackningsprocessen av varor ska se ut i butik. H & M har tydligast och mest utförliga 

direktiv för hantering och budgetering av tid. De andra tre företagen angav att de i stort sett 

hade fria tyglar gällande hur processen ska se ut och att den budgeterade tiden för 

uppackningen ingår i den totala budgeteringen för antalet arbetstimmar per butik men de 

svarade samtidigt att det fanns direktiv från högra instans. 

 

På frågan om direktiv och budgetering av timmar från huvudkontoret skiljer sig från det 

praktiska utförandet i butik uppgavs relativt enhetliga svar. Alla butikschefer påstod att 

skillnader mellan direktiv och implementering fanns men att de samtidigt var små. Lindex’ 

butikschef svarade att yttre faktorer påverkar det dagliga arbetet, exempelvis om en anställd 

bli sjuk med kort varsel. Gina Tricot svarade att den största skillnaden mellan direktiv och 

praktisk tillvägagång var leveransrelaterat, att den planerade leveransen innehöll färre eller 

fler varor än beräknat. Om en leverans visar sig vara mycket större än beräknat godkänner 

Gina Tricots huvudkontor att extra personal sätts in för att hantera den utökade arbetsbördan. 

H & M angav att direktiv gällande när varor ska finnas i butik för försäljning måste hållas och 

om det innebär att tid eller arbetskraft tas från annat håll i butiken så godkänns det av 

huvudkontoret. KappAhls butikschef menade att direktiven från huvudkontoret är så fria att 

det inte finns avvikelser. Det svar som sticker ut kommer från Cubus’ butikschef som dels 

angav att huvudkontoret räknar med att en pall ska packas upp på en timma samtidigt som 

butikschefen angav att det i praktiken snarare tar 20 timmar. Butikschefen från Cubus antydde 

dock att situationen var känd från huvudkontorets sida. 

 

Alla butikschefer svarade att de för närvarande är nöjda med sina uppackningsprocesser 

samtidigt som alla hade förslag på förbättringar. Cubus önskar göra processen mer 

miljövänlig i form av färre kartonger samtidigt som butikschefen gärna påverkat valet av 

leveransdagar. Även KappAhls och Lindex’ butikschefer önskar påverka när leveranserna ska 

anlända. H & M och Gina Tricot skulle gärna ha större yta för uppackningen. Gina Tricot 

angav också att större personalstyrka vid uppackning vore önskvärt. KappAhl antydde 

tillsammans med H & M en önskan att slippa hantera varorna så mycket i form av galgning 

och larmning, båda butikscheferna såg gärna att varorna anlände i butik galgade samt 

larmade. 

 

Som sista fråga angavs ett scenariopåstående där butikscheferna fick ta ställning till huruvida 

eliminerandet av larmningsmomentet skulle frigöra tid eller timmar i butik samt vad dessa 

timmar skulle kunna läggas på istället. Alla butikschefer svarade att borttagningen av 

larmningsmomentet skulle frigöra timmar. Lindex, Cubus, KappAhl och Gina Tricot angav att 
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timmarna skulle användas till försäljning och kundservice. Gina Tricot samt H & M angav 

också att de gärna lagt mer tid på vård av butik eller lagerhantering. H & M butikschef var 

ensam om att diskuterade huruvida dessa timmar skulle läggas på försäljning, kundservice 

samt vård av butik och lager eller om de helt enkelt skulle tas bort från budgeten då det är 

kostsamt att hålla en butik bemannad. 

4.2.1 Kompletterande intervju med butikschef angående kostnader 

 

Som komplement till studien utfördes en intervju med butikschef från KRISS Sweden 

angående personalkostnader. De kostnader som fanns förknippade med personalen var; 

Timlönen, eventuellt ob-tillägg, semesterersättning på 12 %, pension och arbetsgivaravgifter 

på 31,42 % (för anställda födda år 1948-1986) samt försäkringar (FORA) på 3,9 %.  

 

Butikschefen uppgav även andra kostnader butiken har som kan relateras till personalen, 

dessa kostnader är tillhandahållen frukt, kaffe, vatten, toalettpapper och liknande. 

Butikschefen ville dock inte lägga in dessa kostnader i kostnadskalkylen nedan då hon istället 

klassificerar dem som omkostnader eller kostnader förknippade med lokalhyran. Nedan visas 

kostnadskalkylen som butikschefen själv använder för att beräkna sin personalkostnad. I 

kalkylen nedan har en timlön på 125 kr använts och viss öresavrundning skett. I kalkylen är 

inte ob-tillägg eller tjänstepension medräknat. 

 

Tabell 4.2 Kostnadskalkyl för personalen 

      

Lön per timme:             125 kr 

Semesterersättning: 12 %          + 15 kr 

    = 140 kr 

Arbetsgivaravgift: 
 

31,42% + 44 kr 

FORA: 3,90 % + 5 kr 

Totalt per timme: = 189 kr 

 

4.3 Resultat av intervju med huvudkontor 

 
Som tidigare nämn i kapitel 2 var författarnas avsikt att efter sammanställd tidsstudie kontakta 

respektive företags huvudkontor för vidare studie kring inställning och attityd på ledningsnivå 

gentemot larmningsmomentets utförande samt dess kostnader. Trots frekvent kontakt via 

telefon och mail med alla berörda huvudkontor fick författarna bara möjlighet att utföra en 

sådan intervju och det var med en shop controller hos H & M som varit anställd i 26 år.  

 

Shop controllern berättar att det viktigaste för att en butik skall gå runt ekonomiskt är inflöde 

av varor och försäljning av dessa. Försäljningen av varor i butiker är den primära inkomsten 

för hela företaget då den genererar likvida medel för att köpa in varor, expandera och generera 

nya arbeten. Allt som butikerna säljer genererar en intäkt till hela kedjan som skall täcka 

leverantörskostnader för produktion och transporter, löner, tullavgifter med mera. H & M har 

även en online shop, men det är butikerna som står för den primära försäljningen. 

 

Respondenten framhåller att allt i en butik kostar företaget pengar då en butik har både interna 

och externa kostnader. Dem interna kostnaderna är utgifter som berör butikens vardag, till 

exempel att köpa in inventarier till skyltfönstren. Dem externa kostnader sköter 
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ekonomiavdelningen på huvudkontoret (HK). Den primära kostnaden i butik anses vara 

personalkostnaden, beståendes av timlön, skatt, arbetsgivaravgifter och försäkringar. 

Respondenten poängterar även att utbildning av personalen kostar, även om denna oftast ses 

som en investering. Beroende på butikens geografiska läge tillkommer olika kostnader men 

generellt anses alla butiker ha likvärdiga utgifter/kostnader. Om butiken är belägen i ett 

shoppingcenter är hyreskostnaderna lite högre än för fristående butiker, sen tillkommer andra 

kostnader som Securitas larm central, elkostnader, telefon räkningar, städpersonal et cetera.  

 

Kostnader för personal i butik redovisas och budgeteras i form av timmar. Dessa timmar som 

butiken får disponera över är baserade på butikens geografiska läge. Butiker i shoppingcenter 

brukar enligt respondenten få fler timmar då öppettiderna är längre och strikt reglerade. 

”Gatubutikers” timmar bestäms centralt i samråd med butikschefen och efter försäljnings 

statistik. Respondenten framhåller att en anställds exakta kostnad är svår att specificera men 

att företaget följer gällande handelsavtal och sätter lönen utefter dem.  

 

På frågan hur varuflödet påverkar butiken ekonomiskt vid exempelvis en försenad leverans 

eller brist på personal svarar respondenten att prioritet nummer ett är att göra varorna 

tillgängliga för kunden, vilket det finns tydliga direktiv från HK för. Respondenten säger att 

butiken helt enkelt får prioritera om dagens aktiviteter för att få ut varor så snabbt som möjligt 

vid sjukdom eller försenad leverans. Försenad leverans är något de försöker undvika så gott 

de kan och det ska enligt respondenten finnas tydliga regler för leverantörerna om att 

förseningar inte tolereras. H & Ms shop controller poängterar att det vid sjukdomsbortfall 

alltid finns utrymme inom budget att ta in extra personal för att packa upp varor till 

försäljning. Respondenten avrundar intervjun med de kloka orden: ”varor som ligger på lager 

genererar ingen inkomst.” 
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5. Analys 
 

I kapitel 5 analyseras resultatet från de empiriska studierna i kapitel 4 tillsammans med 

presenterade teorier i kapitel 3. Analyserna presenteras i tematisk ordning baserad på 

tillämpade teorier med fokus på studiens syfte och frågeställning. 

 

5.1 Analys av Empiri och Organisationsstrukturer 

 

Baserat på de tre tidsstudierna är det svårt för författarna att ur Mintzbergs (1979) 

konfigurationsteorier identifiera vilka exakta strukturer de olika företagen tillämpat. H & Ms 

organisationsstruktur ter sig mer centraliserad och standardiserad i och med deras 

kontrollerade uppackningsprocess. H & Ms organisation indikerar på en mer lönsam och 

effektiviserad metod med fokus på “Best Practice” då de dels var snabbast i sin 

uppackningsprocess (17 sekunder) samtidigt som de tillhandahåller riktlinjer som tydligast 

efterföljs på detaljistnivå. Ett annat tecken på att H & M är mer effektiva än Lindex och 

Cubus i sin uppackningsprocess är att de tillhandahåller tydliga riktlinjer för att 

uppackningsprocessen skall utföras i sin “rätta miljö”, det vill säga på lagret utan kunders 

insyn samt innan öppning av butiken.  

 

Tidsstudien visade att H & M var snabbast i sin bearbetning av ett plagg; det tog dem 17 

sekunder jämfört med Lindex’ 20,5 sekunder (utan uppackningsmomentet) och Cubus’ 31 

sekunder. Lagermiljön på H & M efterliknar stationer i en fabrik där varje moment är 

övervakat och det finns en tydlig kommunikation mellan alla stationer vilket stämmer överens 

med Mintzbergs (1980) teorier om centralisering. Övervakning av processen efterlikna en 

stationschef i en fabrik, via en övervakning minskar gapen mellan stationer, och får ett 

kontinuerligt flöde på hela uppackningsprocessen. Övervakaren ger riktlinjer och 

målsättningar i uppackningsprocessen och en uppskattad tid på när vissa moment ska vara 

klara. I de andra företagen var uppackningsprocessen mer decentraliserad och mer 

ostandardiserad vilket liknar den enkla strukturen där direktiven kommer från direkta chefen 

(Mintzberg, 1980). Det finns en avsaknad av vertikal kommunikation mellan stab och enhet, 

även om dessa företag är mycket starka och konkurrenskraftiga på den svenska marknaden.  

 

En annan aspekt till ineffektivitet hos företegen Cubus och Lindex kan vara att 

uppackningsmomentet förflyttas från sin rätta miljö, det vill säga lagret, till en annan, ute i 

butiken där kunderna också närvarar. Direktiven från företagsledningen skiljer sig beroende 

på vilken miljö den operativa kärnan ska verka i. Prioritering i en butiksmiljö är kunden, där 

de anses vara den primära inkomstkällan för en organisation och därmed främjas kundens 

behov som nummer ett, vilket H & Ms shop controller betonade. Att utföra andra sysslor än 

kundorienterade och säljfokuserade i butiken kan därför ses som ineffektivt och 

kontraproduktivt ur image-synpunkt. Alla butikscheferna angav att sälj och kundfokus var 

viktigast för dem och att därför kommunicera för kunden att bearbetning av varor är viktigare 

än kunden och dennes behov bör undvikas. Att därför hålla bearbetning av varor på lagret 

utan kunders insyn kan vara att föredra. 

 

Enligt Mintzberg (1980) är information och kommunikation ett verktyg inom den vertikala 

“middle linen” (se Figur 3.1) i en organisation oavsett storlek och den har en stor relevans för 

stabens beslutsfattning. Författarna upplever en avsaknad av informationsdelning mellan den 

operativa kärnan och ledningen i två av dem tre observationer som har utförts. Cubus ledning 
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och dess direktiv skiljer sig radikalt från implementeringen. Ledningens direktiv är 

att uppackningsprocessen skall ta en timma per Europapall, men själva processen tar mer är 

20 timmar att utföra enligt Butikschefen. Här saknas “pull to centralise” (se Figur 3.2) som ett 

stort gap mellan kommunikation och information. Även Lindex hade ett gap mellan direktiv 

och implementering, men gapet upplevdes av författarna som mindre än det på Cubus. 

 

5.2 Analys av Empiri och Supply Chain Management (SCM) och 
Outsourcing 

 

Forskning inom SCM visar att det är viktigt att hålla korta ledtider inom modebranschen om 

företagen ska bevara sin konkurrenskraft på marknaden (Fernie och Azuma, 2004). En 

försenad leverans om två veckor kan medföra stora likvida konsekvenser för företagen, då 

företag är beroende av att leverera trendiga produkter inom en viss tidsram. Globalisering 

inom mode leder till homogenitet inom trender tillgängligheten är viktig (Fernie och Azuma, 

2004), företag som är snabba med att transformera efterfrågan till produkt på marknaden 

anses av forskarna ha ett försprång gentemot konkurrenten. Med dessa teorier blir nyttan med 

att outsourca larmningsmomentet synligt då tidsstudien samt intervjuer med butikschefer visat 

att uppackningsprocessen ofta tar längre tid än planerat från huvudkontoren. Det tar längre tid 

än planerat att få ut varorna i butik vilket kan påverka försäljningen negativt, vilket H & Ms 

shop controller framhöll som något mycket negativt då intäkten från försäljning av varor är 

företagets primära inkomst. Om varorna istället anlänt larmade hade ett moment i 

uppackningsprocessen kunnat elimineras och därmed presenteras snabbare i butik, något som 

flertalet butikschefer antydde vore önskvärt även om ingen av dem uppmärksammat att 

larmningsmomentet skulle kunna outsourcas. Tyvärr är skillnader mellan teori och praktik 

inget nytt (Montgomery, 2012) och det fanns enligt butikscheferna ibland stora skillnader 

mellan direktiv och praktiskt utförande. För tidsbudgeteringen medför det att momentet kostar 

mer att utföra än beräknat. Om differentieringen uppmärksammas inom företagen skulle det 

informationsflöde som SCM är beroende av för att fungera friktionsfritt (Storey et al, 2006) 

kunna göra både butik och huvudkontor medvetna om gapet och därmed underlätta 

implementeringen av korrekta strategier. Ett ökat informationsflöde skulle gynna företagen 

enligt Montgomerys (2012) teorier samt bidraga till att korrekt budgetering och 

implementering utförs. 

 

H & M har enligt tidsstudien en tydlig och stationsindelad uppackningsprocess med flertalet 

anställda involverade för att skapa ett konstant varuflöde och snabbt få ut varorna i butik. H & 

Ms uppackningsprocess är jämfört med Cubus och Lindex snabbare, effektivare och mer 

strukturerad. På Cubus kunde varorna bli liggandes i flera dagar utan bearbetning vilket 

strider mot ett SCM perspektiv där liggtid mellan värdeadderande bearbetning bör elimineras 

(Birtwistle et al, 2003). Baserat på teorier kring SCM, QR och JIT där kort tid till marknad 

anses vara konkurrensfördelar kan H & M påstås vara på rätt väg med sin 

uppackningsprocess. Detta förutsätter att alla butikerna i studien har lite dötid som skulle 

behöva fyllas av andra arbetsuppgifter än de direkt kundrelaterade som service och 

kassaförsäljning. 

 

SCM bör enligt Elmuti et al (2008) anpassas till det specifika företaget eller den specifika 

värdekedjan. Det kan tolkas som att olika företag tjänar olika mycket på att outsourca 

larmningsmomentet från butik till fabrik. Å ena sidan skulle företag med redan hög 

kapitalomsättningshastighet och högt varuflöde som exempelvis H & M tjäna mer på 

outsourcingen av larmningsmomentet då deras marknadsposition karaktäriseras av hög 

produktgenomströmning. Om genomströmningen skulle bli ännu snabbare skulle det kunna 
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påverka räntabiliteten på totalt kapital positivt enligt Du Pont sambandet (Little et al, 2009). Å 

andra sidan skulle företag som Cubus med ineffektiv uppackningsprocess kanske tjäna mer på 

outsourcingen då det skulle kunna underlätta hanteringen i butik till sådan grad att 

produkterna kom ut i butik en dag snabbare än med nuvarande metod. Men detta förutsätter 

också att butiken har sådan beläggning att det sällan finns dötid eller outnyttjad tid för 

personalen. Butiker med högre andel dötid skulle teoretiskt tjäna mindre på att outsourca 

larmningsmomentet då butiken behöver närvarande personal under alla öppettider och att ha 

personal som inte sysselsätts kan argumenteras vara slöseri med pengar. Nyttan med 

outsourcingen av larmningsmomentet blir alltså olika stor för olika företag vilket stämmer 

överens med Elmutis et al (2008) forskning angående anpassning av SCM utefter den unika 

värdekedjan. Kostnaden för outsourcingen får med andra ord inte överstiga det insparade 

kapitalet.  

 

5.3 Analys av Tidsbudgetering och Detaljhandeln 

 

Alla butikschefer svarade att borttagningen av larmningsmomentet skulle frigöra timmar att 

distribuera på andra arbetssysslor. Alla butikschefer antydde också en önskan att lägga mer tid 

på kundservice och försäljning. Gina Tricot samt H & M angav som komplement att de gärna 

skulle lägga mer tid på vård av butik eller lagerhantering. H & Ms butikschef ställde sig dock 

frågande till huruvida timmarna helt enkelt skulle tas bort från budgeten då det är kostsamt att 

hålla en butik bemannad. Presenterade teorier om detaljhandeln belyser butiker som ett forum 

för företagen att presentera sina varumärken och sin image genom helhetskoncept (Brown et 

al, 2011; Goss, 1993). Om syftet med detaljhandeln är att förmedla företags varumärkesimage 

bör personalen i butikerna fokusera på att förmedla denna till kunden. Det innebär självfallet 

flertalet arbetsmoment men att hantera larmning av varor som kan beskrivas som en praktisk 

säkerhetsanordning för att avskräcka potentiella lagbrytare faller inte inom ramen för den 

arbetsbeskrivningen. Om varorna istället kunde anlända till butik larmade hade den tiden 

kunnat budgeteras på kundservice, försäljning och vård av butiken; områden mer förknippade 

med varumärkesbyggande än larmning av varor. Tid budgeterad för större säljfokus kan 

korrekt utförd dessutom antas ha positiv inverkan på företags lönsamhet enligt Du Pont 

modellen (Little et al, 2009). 

 

I en värld där trender kommer och går i snabbare takt är det viktigt för företag att anpassa sig 

och följa trender samtidigt som de sticker ut och specialiserar sig (Brown et al, 2011; Elmuti 

et al, 2008). Om personalen inom detaljhandeln kunde lägga mer tid på att känna av 

kundernas behov och önskemål genom närmare kundkontakt skulle informationen färdas 

uppåt mot huvudkontoret genom ”the middle line” (Mintzberg, 1980) och därmed utgöra 

ytterligare en informationskanal för företagen i kampen för att tillhandahålla sina kunder det 

senaste, differentiera sig och vara lönsamma (Brown et al, 2011). Företag har genom 

detaljhandeln en befintlig kanal där personal har direkt kundkontakt. Idag färdas 

informationen ofta nedåt från huvudkontoret till butikerna men korrekt implementerat kan 

informationen även färdas uppåt och stimulera företagens produktutveckling att få fram 

oanade och innovativa varor eller tjänster. Metoden skulle kunna ses som en outnyttjad resurs 

för företagen värd att utforska.  

 

Larmningsmomentet behöver inte outsourcas från butik för att spara in kostnader, ett 

tillvägagångssätt kan vara att öka informationsdelningen mellan detaljhandeln och 

huvudkontor för att på bästa sätt hantera den budgeterade tiden för momentet; helt enkelt se 

till så att den budgeterade tiden för momentet inte överskrids. Nu faller dock effektivisering 
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av larmningsmomentet utanför ramen för studien, men det är en alternativ metod för företagen 

att implementera som inte medför outsourcing av larmningsmomentet.  

 

5.4 Analys av Tidsbudgetering och Kostnadsbesparingar 

 

Butikschefen och shop controllern från H & M angav båda två att personalkostnader är den 

högsta enskilda kostnaden för en butik. Om dessa höga kostnader skulle kunna minskas 

genom eliminerandet av ett arbetsmoment eller minskas genom en effektivare utföring av 

sagda arbetsmoment, skulle det kunna få positiva effekter på företagets lönsamhet enligt Du 

Pont Modellen. Antingen skulle tiden kunna budgeteras för kundservice, försäljning och vård 

av butiken eller så hade timmarna helt enkelt kunnat tas bort från budgeten. I den 

kompletterande intervjun med butikschefen från KRISS Sweden delgavs författarna en 

kostnadskalkyl som vid schablon-timlönen 125 kr resulterade i en personalkostnad på 189 kr 

per timma. För att illustrera den potentiella kostnadsbesparingen outsourcingen av 

larmningsmomentet från butik till fabrik skulle kunna generera för företagen presenterar vi 

här ett kvantifierat exempel där viss avrundning skett. 

 

Exempel:             

Uppackningsprocessens tid/plagg i sekunder: 

  

23 

Larmningsmomentets tid/plagg i 

sekunder: 

   

7,7 

  

      

  

Varor som anländer varje vardag (styck): 

   

800 

Totalt antal varor som anländer per vecka (styck): 

  

4 000 

  

      

  

  

     

Sekunder: Timmar: 

Tid som läggs per butik per vecka på uppackningsprocessen: 92 000 25,56 

Tid som läggs per butik per vecka på larmningsmomentet: 30 800 8,6 

  

      

  

Timlön för en anställd: 

    

189 kr 

Kostnad per vecka för att utföra 

larmningsmomentet: 

  

1 625,4 kr 

  

      

  

Kostnad per år och butik vid mottagning av samma antal varor per vecka:  84 521 kr 

 

Tidsstudien visar att uppackningsprocessen i genomsnitt tar 23 sekunder per plagg. Av de 23 

sekunderna ägnas 7,7 sekunder till larmningsmomentet. Om vi i exemplet antar att det 

anländer 4000 plagg i veckan, det vill säga 800 plagg varje vardag till en butik så innebär det 

att totalt 92 000 sekunder, alltså 25,5 timmar läggs på uppackningsprocessen per vecka. Det 

innebär att butiken lägger 30 800 sekunder, vilket blir cirka 8,6 timmar på larmning av varor 

per vecka. Förutsatt att en anställd kostar 189 kr per arbetad timma skulle en butik kunna 

spara 1 625,4 kr per vecka om larmningsmomentet outsourcades. På ett år skulle en butik 

kunna spara 84 521 kr förutsatt att timlönen och antalet mottagna varor är desamma. Det finns 

självfallet andra omständigheter som kan påverka dessa kostnader men exemplet är till för att 

belysa de ungefärsliga konsekvenserna av larmningsmomentets förflyttning i värdekedjan. 

 

Om vi tar exemplet till större skala och tar med i beräkningen att många av de undersökta 

företagen har flertalet butiker runt om i Sverige. Om vi för argumentationens skull antar att 
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företaget har 100 butiker i Sverige där personalkostnaderna och antalet mottagna varor är 

homogen skulle företaget kunna spara 8 452 100 kr på ett år bara genom att outsourca 

larmningsmomentet från butik till fabrik. Om larmningen skulle ske hos leverantör bör vi utgå 

från att det extra momentet skulle göra inköpskostnaden högre, men även om kostnaden för 

att låta leverantör utföra momentet hamnar på 25 % av kostnaden att utföra momentet i butik i 

Sverige, vilket vore en uppskattning i högkant, sparar företaget fortfarande 6 339 075 kr per 

år. Sådana summor skulle i längden kunna få positiva effekter på företags Vinstmarginal 

(VM) och därmed öka Räntabiliteten på Totalt Kapital (RTOT). Även om effekten enbart blir 

en tiondels procentenhet så medför det en positiv ökning av företagets lönsamhet. 

 

5.4 Analys av Tidsstudien 

 

Under observationen av uppackningsprocessen användes en eller två observatörer vilket 

förmodligen har påverkat resultatet. Hade det funnits resurser till fler observatörer och längre 

observationstid hade fler moment kunnat iakttagas och därmed ge mer användbar data. 

Standardtider och svårighetsgrader som enligt Werolin (1942), Tyler (1988) och Thomas 

(2006) ligger till grund för en matematisk variabel tänkt belysa den enskilda operatörens 

skicklighet har inte kunnat identifieras. Tyvärr har författarna inte utfört tillräckligt många 

observationer eller kunnat ta del av standardtider för hur lång tid momentet bör ta för att 

kunna få fram en variabel för effektiviteten. Variabeln är dock främst till för att fastställa 

operatörens lön vilket inte är syftet med den utförda tidsstudien (Werolin, 1942; Tyler, 1988; 

Thomas, 2006). 

 

Pilotstudien visade att larmningsmomentet tog 8,3 sekunder och tidsstudien visade att 

larmningsmomentet i genomsnitt tog 7,7 sekunder, något snabbare än pilotstudiens resultat. 

Det kan bero på att när författarna själva agerade operatörer så utfördes momentet i en mer 

avslappnad miljö jämfört med en arbetsmiljö med fokus på prestation och att få ut varor i 

butik snabbt. Resultatet från pilotstudien och tidsstudien skiljer sig dock inte mycket från 

varandra vilket medför att studiens resultat kan anses rimligt.   

 

Tidsstudien visade att företagen kan spara in 33 % av uppackningstiden genom eliminerandet 

av larmningsmomentet, men avsaknaden av data från uppackningsmomentet hos Lindex 

påverkar tyvärr tidsstudiens totala resultat och skapar en felaktig vinkling där 

uppackningsmomentet framstår som mindre tidskrävande än det egentligen är. Det bör även 

nämnas att de flesta plagg som observerades var lättare vår och sommar plagg utan nämnvärd 

volym. Hade tidsstudien utförts då varorna som larmades var mer voluminösa, som 

exempelvis på sena hösten då tjocka ytterplagg anländer till butikerna, hade tidsstudien 

kunnat få ett annat resultat. 



- 35 - 

 

6. Slutsats och Diskussion 
 

I kapitel 6 redovisas studiens slutsats tillsammans med en diskussion. Slutsatserna härleds ur 

empirin och analysen. I diskussionen delar författarna med sig av egna tankar och 

funderingar kring studien och dess resultat. Författarna ger förslag på vidare forskning 

relevanta för det akademiska området. 

 

6.1 Slutsats 

 

Syftet med studien har varit att undersöka och beskriva hur larmning av konfektionsplagg går 

till i svenska A-läge butiker samt analysera om förflyttningen av momentet bakåt i 

värdekedjan skulle kunna påverka detaljhandelns tidsbudgetering och lönsamhet. Studien har 

framgångsrikt undersökt och beskrivit larmning av konfektionsplagg i form av en tidsstudie, 

intervjuer med butikschefer samt ett av de tillfrågade huvudkontoren, presenterade i empirin. 

Nedan besvaras frågeställningarna i tematisk följd. 

 

På vilket sätt påverkar larmningsmomentets placering i värdekedjan butikens 

tidsbudgetering? 

 

Om larmningsmomentet behålls i detaljistledet måste timmar budgeteras åt arbetsmomentet, 

något butiker idag redan gör. En problematik som uppmärksammats är gapet mellan direktiv 

och praktiskt utförande där den budgeterade tiden av olika anledningar ofta överskrids i det 

dagliga arbetet. Det påverkar tidsbudgeteringen negativt då budgeten inte överensstämmer 

med verkligheten vilket kan medföra att kostnaden för att utföra momentet är högre än 

beräknat samt att tid måste tas från andra arbetsmoment inom budgeten. Tidsstudien har visat 

att det i genomsnitt tar 7,7 sekunder att larma ett plagg. Exemplet i analysen visade att räknat 

på 4 000 mottagna plagg per vecka ägnas i genomsnitt 8,6 timmar åt momentet. Om 

larmningsmomentet skulle outsourcas skulle tidsbudgeteringen i butik kunna omfördelas så 

att mer tid läggs på varumärkesbyggande åtgärder som integrerad informationsflöde från 

detaljist till huvudkontor, kundservice, försäljning samt vård av butik och lager. Timmarna 

skulle också kunna tas bort från budgeten för en direkt kostnadsbesparing. Tidsbudgeteringen 

skulle således kunna fokuseras mer åt att kommunicera företagets varumärke gentemot 

kunden än att utföra enklare arbetsmoment utan direkt koppling till detaljistledets 

varumärkesbyggande åtgärder.  

 

Hur påverkas butikers lönsamhet av att larmningsmomentet förflyttas bakåt i värdekedjan? 

 

Det presenterade exemplet i analysen visade att en butik kunde spara in 84 521 kr på ett år 

genom förflyttningen av larmningsmomentet bakåt i värdekedjan. Kvantifierat till ett år och 

med 100 butiker i fokus blev besparingen så stor som 8 452 100 kr för en butikskedja, 

förutsatt att inga oanade kostnader skapades. Det medför att butikers lönsamhet påverkas 

positivt av att larmningsmomentet förflyttas bakåt i värdekedjan då kostnader minskar. Nu är 

dessa summor fiktiva, men exemplet illustrerar att de 7,7 sekunderna som varje plagg tar att 

larma får genomslag i större skala. För butiker med hög Kapitalomsättningshastighet (KOH) 

och hög beläggning med frekventa och stora leveranser där kort tid till marknad är viktigt 

enligt Supply Chain Management (SCM) teorier kan de få sekunderna i längden få positiva 

konsekvenser på butikens lönsamhet genom sänkta kostnader och därmed höjd Vinstmarginal 
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(VM). I förlängningen skulle detta kunna generera högre Räntabilitet på Totalt Kapital 

(RTOT) för hela företaget, även om det är med en hundradels eller tusendels procentenhet. 

 

6.2 Diskussion 

 

Metodens utformning i form av utförd tidsstudie samt intervjuer med butikschefer innan 

kontakt med huvudkontoren var tänkt att ge författarna ”kött på benen” vid presentation av 

resultatet samt öppna upp för en intressant dialog och intervju. Det medförde dock att 

tidsramen för kontakten med huvudkontoren krympte och gjorde det svårt för 

uppsatsskribenterna och huvudkontoren att mötas i en intervju. Författarna upplevde också en 

ovilja från huvudkontoren att bemöta oss som studenter och studien. Om tidsramen erbjudit 

mer utrymme hade fler intervjuer med huvudkontor kunnat genomföras förutsatt att 

huvudkontoren var intresserade av att deltaga. Författarna var medvetna om och förberedda på 

att en sådan intervju skulle bli svår att genomföra på grund av informationens känsliga 

karaktär och modeföretags generella motvilja att delge intern kunskap. Författarna fann dock 

studiens område så intressant att risken för huvudkontorets bortfall vägdes upp av studiens 

relevans och unika karaktär. Författarna upplever också att vi genom tidsstudien samt 

intervjuerna med butikscheferna kunnat uppfylla studiens syfte samt besvara dess 

frågeställningar. Intervjuerna med huvudkontoren var således inte nödvändiga för att besvara 

studiens frågeställningar dock hade huvudkontorens deltagande kunnat ge djupare förståelse 

och en mångfacetterad bild av problematiken. 

 
Tidsstudien har genomförts hos tre företag som alla tillämpat olika uppackningsprocesser 

utförda i olika miljöer. Utförandet i lager- eller butiksmiljö påverkar resultatet och skillnader 

mellan företagen kan förvanskas i och med miljöpåverkan. Hade alla företag utfört sina 

uppackningsprocesser i samma miljö hade resultatet förmodligen blivit annorlunda. 

Tidsramen för studien tillät inte återbesök även om flera tidsstudier utförda under olika dagar 

vid olika tidpunkter (förutsatt att uppackning sker vid olika tidpunkter på dagen) hade kunnat 

ge en bredare och mer generaliserad bild av uppackningsprocessens utförande med fokus på 

larmningsmomentet vilket ur validitetssynpunkt hade varit önskvärd. 

 

Vi författare är glada och stolta över att ha uppmärksammat ett tidigare outforskat ämne inom 

akademin och genom den valda metoden har vi gjort en ansats att fylla ett gap den etablerade 

forskningen förbisett.  

 

Hade vi fått möjlighet att utföra studien igen hade vi önskat utföra en mer djupgående 

tidsstudie under längre tid, med fler observatörer och hos fler butiker. Resultatet på en sådan 

studie hade kunnat användas för att effektivisera uppackningsprocesser hos modeföretag och 

identifiera ett ”Best Practice”. Författarna önskar också att alla de kvalitativa intervjuerna med 

huvudkontoren hade kunnat genomföras för att dels besvara frågeställningen mer utförligt ur 

deras perspektiv men också för att kunna undersöka vilka mjuka faktorer som ligger till grund 

för den valda strategin att utföra larmningsmomentet i butik och inte i fabrik. Kontakt med 

huvudkontoren hade i så fall skett parallellt med tidsstudien för att utöka tidsramen och skapa 

mer utrymme för intervjuer med huvudkontor. En större studie hade kunnat erbjuda akademin 

en djuplodande insyn i näringslivets strategiska beslut och parametrar som påverkar det 

beslutet. Framtida forskning på området skulle kunna fokusera på hur larmningsmomentet bör 

se ut i fabriksmiljö för att utföras så tids- och kostnadseffektivt som möjligt. Framtida studier 

skulle också djupare kunna undersöka vilken påverkan outsourcandet av larmningsmomentet 

hade kunnat få på hela värdekedjan och försäljningsresultat vilket i slutändan påverkar 

räntabiliteten på det totala kapitalet och därmed vinsten enligt Du Pont-sambandet. 
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A 

 

Bilagor  
 

Bilaga 1. Intervju Lindex  

Utförd 2013-05-13 

 

Fråga: Hur länge har Du arbetat för företaget? 

                     Svar: Sedan 2001, jag började som praktikant, studerade sedan på handels och 

fick ett vikariat. Jag fick sedan en tillsvidareanställning som säljare och sedan 2008 har jag 

varit butikschef för olika butiker i Göteborgsområdet. 

 

Fråga: Hur skulle Du definiera butikens storlek? 

Svar: Våra butiker är uppdelade i regioner, vår här i Göteborg tillhör region 3. 

Min butik är 4e störst i region 3, både gällande försäljning och yta.                       

                      

Fråga: Hur ser varuflödet ut i butiken? Ungefär hur stort antal leveranser och varor får Ni i 

veckan? 

Svar: Det är mycket olika från dag till dag och mellan försäljningsperioder. 

Perioden mitten av mars till mitten av maj har vi flest varuleveranser. Då får vi ca 40 lådor om 

dagen vilket är mycket. 

 

Fråga: Hur skulle Du beskriva Er leveransprocess i butik? Generellt för företaget och specifikt 

för butiken. 

                     Svar: Vi vill helst undvika att hantera varorna för mycket, vi ska egentligen inte 

dela upp varorna så som vi gjorde idag. När en låda töms ska alla kläder galgas och larmas 

direkt för att vara redo att hängas ut i butik. Varorna ska inte ligga och vänta så som de gör 

nu. Uppackning/leveransmottagningska helst ske så tidigt på morgonen som möjligt. 

 

Fråga: Har Ni specifika riktlinjer från huvudkontoret för hur leveransprocessen ska se ut? Har 

Ni budgeterade timmar för momentet? 

                     Svar: Ja, det har vi, nu kommer leveransen så tidigt som möjligt på 

huvudkontorets inrådan. Helst ska alla varor vara uppackade och ute i butik innan öppning av 

butik eller innan lunch. Jag skulle estimera tiden till ca 4h per dag, från mottagning till att 

plaggen hänger i butik. 

 

Fråga: Finns det någon skillnad mellan direktiv och budgetering av timmar från 

huvudkontoret och det som utförs i butik? 

Svar: Det brukar stämma och flyta på enligt budgetering men ibland påverkar 

yttre faktorer, som idag då en av våra anställda är sjuk. Då får vi improvisera lite mer. 

 

Fråga: Är Du nöjd med Er nuvarande leveransprocess? 

                     Svar: Ja, det är jag. Vi har kommit ganska långt i utvecklingen av den process vi 

har idag, ett stort steg har varit implementeringen av vår nya Distributions Central (DC). 

 

Fråga: Om Du fick fria händer att utforma leveransprocessen som Du ville, hur hade den sett 

ut? 

                     Svar: Jag hade velat få varorna tidigare på dagen. Posten hinner inte med att 

leverera varor till alla butiker i centrum vid samma tider, så tyvärr blir vi lite lidande. Utöver 

det är jag mycket nöjd med det vi har idag. 

 



B 

 

Fråga: Om Du skulle få timmar över från leveransprocessen; hur skulle Du vilja utnyttja dem? 

Svar: Jag skulle vilja lägga mer tid på försäljning! Ha mer service mot kund i 

provrum eller annat, i dagsläget är det mycket sällan vi hinner det. Vi har en stor butik och får 

tyvärr inte den tid till varje kund som mindre butiker kan ha. 

 

Scenariopåstående: Om Ni skulle outsourca ett moment som larmningsmomentet i 

leveransprocessen; tror Du att det hade lett till att fler timmar skulle kunna läggas på annat i 

butik? Vad skulle Du vilja lägga dessa timmar på? 

                     Svar: Ja, det är klart att vi skulle få tid över, larmningen tar ju tid särskilt med 

tanke på att vi larmar allt! Tiden skulle läggas på försäljning och service. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



C 

 

Bilaga 2. Intervju H & M  

Utförd 2013-05-14 

Fråga: Hur länge har Du arbetat för företaget? 

                     Svar: 24 år. 

 

Fråga: Hur skulle Du definiera butikens storlek? 

Svar: Stor familjebutik. 

                      

Fråga: Hur ser varuflödet ut i butiken? Ungefär hur stort antal leveranser och varor får Ni i 

veckan? 

Svar: Jag kan inte säga antal i pieces/plagg, men vi får i snitt 20 - 25 staplar per 

dag dem flesta dagar i veckan (en stapel består av 5 boxar) 

 

Fråga: Hur skulle Du beskriva Er leveransprocess i butik? Generellt för företaget och specifikt 

för butiken. 

                     Svar: Det är effektivare nu än tidigare med det nya uppackningssättet. Det kunde 

kanske bli ännu mer effektivt om man tittade över ytan för uppackningsprocessen.  

 

Fråga: Har Ni specifika riktlinjer från huvudkontoret för hur leveransprocessen ska se ut? Har 

Ni budgeterade timmar för momentet? 

                     Svar: Ja, och de är tydliga. 

 

Fråga: Finns det någon skillnad mellan direktiv och budgetering av timmar från 

huvudkontoret och det som utförs i butik? 

Svar: Den budget som vi har ska vi hålla, man får i butik fördela så att det räcker 

till i uppackningsprocessen också. 

 

 

Fråga: Är Du nöjd med Er nuvarande leveransprocess? 

                     Svar: Ja, det är jag. Förutom den här biten med uppackningsytan som känns för 

liten. Därför flyttar vi ut bord i butiken, men det är inte lika effektivt som att stå inne på lagret 

tyvärr. 

 

Fråga: Om Du fick fria händer att utforma leveransprocessen som Du ville, hur hade den sett 

ut? 

                     Svar: Jag skulle vilja ha allt galgat, allt larmat och sorterat per koncept. 

 

Fråga: Om Du skulle få timmar över från leveransprocessen; hur skulle Du vilja utnyttja dem? 

Svar: Vissa dagar blir det timmar över som idag till exempel då vi fick mindre 

varor än det som vi hade förväntat oss; varför vet jag inte. Då använder vi timmarna ute i 

butiken, eller städa på lagret. Det som man inte hinner med så ofta är att gå igenom de 

befintliga varorna på lager som plocka udda plagg. Eller så går lagerpersonalen ut i butik när 

de är klara då bakas de in i dem vanliga försäljningen. 

 

Scenariopåstående: Om Ni skulle outsourca ett moment som larmningsmomentet i 

leveransprocessen; tror Du att det hade lett till att fler timmar skulle kunna läggas på annat i 

butik? Vad skulle Du vilja lägga dessa timmar på? 

                     Svar: Jag tror inte att vi hade behållit dem timmarna. Om vi säger att allt hade 

kommit galgat och larmat och vi hade sluppit det momentet då hade vi sparat mycket timmar, 

jag tror inte att vi hade lagt dem i butik. Man hade tagit bort dem i budgeten, kanske några 
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timmar hade behållits i butik. Det tror jag eftersom det blir en chans till besparing av 

personaltimmar. Att hålla personal i butiken är dyrt. 
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Bilaga 3. Intervju Cubus  

Utförd 2013-05-15 

Fråga: Hur länge har Du arbetat för Företaget? 

                     Svar: Sedan 2010 på företaget, här i butiken har jag bara varit några månader. 

 

Fråga: Hur skulle Du definiera butikens storlek? 

Svar: Vi kallar den för A-butik.               

                      

Fråga: Hur ser varuflödet ut i butiken? Ungefär hur stort antal leveranser och varor får Ni i 

veckan? 

Svar: Vi får leveranser varje dag, upp till 3 pallar men minst 1. Antalet kartonger 

varierar, idag fick vi ca 260 st. Vi får upp till 16 eller 20 plagg i varje kartong. 

 

Fråga: Hur skulle Du beskriva Er leveransprocess i butik? Generellt för företaget och specifikt 

för butiken. 

                     Svar: Vi packar upp pallar och lådor, tanken är att varorna ska upp i butik samma 

dag, verkligheten erbjuder inte alltid det, men inom några dagar (2-3) brukar de vara uppe. 

 

Fråga: Har Ni specifika riktlinjer från huvudkontoret för hur leveransprocessen ska se ut? Har 

Ni budgeterade timmar för momentet? 

                     Svar: Nej, det är upp till varje butik, alla får inte lika många varor så det blir upp 

till varje butik hur många timmar som läggs. Vi har en total budgetering för timmar i butiken. 

 

Fråga: Finns det någon skillnad mellan direktiv och budgetering av timmar från 

huvudkontoret och det som utförs i butik? 

Svar: De (huvudkontoret) är nog ganska medvetna om hur lång tid det tar. De 

räknar på ca 1 timma per pall. Men det tar ju längre tid, det tar säkert uppåt 20 timmar. På en 

dag packar vi upp, larmar, galgar 1 pall på ca 20 h. 

 

Fråga: Är Du nöjd med Er nuvarande leveransprocess? 

                     Svar: Någorlunda nöjd tycker jag, kanske ska den vara mer miljövänlig med 

användning av färre kartonger. Rutinerna för hur vi packar upp tycker jag fungerar bra. 

 

Fråga: Om Du fick fria händer att utforma leveransprocessen som Du ville, hur hade den sett 

ut? 

                     Svar: Jag skulle nog säga att det ser bra ut som det gör nu, vi får varor varje dag 

och vi packar upp så snabbt som vi kan. Hade gärna sett att det kom leveranser på specifika 

dagar för mer struktur, men det är sådan ruljangs här att det behövs leveranser varje dag. 

 

Fråga: Om Du skulle få timmar över från leveransprocessen; hur skulle Du vilja utnyttja dem? 

Svar: Sälj, personlig försäljning och service. 

 

Scenariopåstående: Om Ni skulle outsourca ett moment som larmningsmomentet i 

leveransprocessen; tror Du att det hade lett till att fler timmar skulle kunna läggas på annat i 

butik? Vad skulle Du vilja lägga dessa timmar på? 

                     Svar: Vad jag skulle plocka bort menar ni? Tiden det tar att öppna kartonger och 

lägga dem i återvinningen hade varit skönt att slippa. Sedan har jag tänkt innan att man borde 

komma på ett larmningssätt där man ”sprayar” larmen på kläderna, så att de är larmade men 

utan den jobbiga processen. Larmningsmomentet som det ser ut i dag känns gammaldags. 
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Bilaga 4. Intervju KappAhl  

Utförd 2013-05-17 

Fråga: Hur länge har Du arbetat för Företaget? 

                     Svar: 28 år nu, jag har varit butikschef på torget i 9 år. 

 

Fråga: Hur skulle Du definiera butikens storlek? 

Svar: Vi är en C-butik i yta och omsättning. C är större än en A-butik. 

                      

Fråga: Hur ser varuflödet ut i butiken? Ungefär hur stort antal leveranser och varor får Ni i 

veckan? 

Svar: Vi får 3 leveranser och ca 1500 plagg i genomsnitt i veckan. 

Fråga: Hur skulle Du beskriva Er leveransprocess i butik? Generellt för företaget och specifikt 

för butiken. 

                     Svar: Vi får båda hängande och liggande varor. Vi tar emot varorna i backar, 

sedan sorteras de utefter hur de ska visas i butik samt mängd. Om det är stora mängder tar vi 2 

av varje storlek. Vi packar upp, larmar och galgar inne på lagret. Vi har dekoratörer som 

hjälper till att hänga varorna snyggt i butik med hjälp av ”ordinarie” personal. 

 

Fråga: Har Ni specifika riktlinjer från huvudkontoret för hur leveransprocessen ska se ut? Har 

Ni budgeterade timmar för momentet? 

                     Svar: Nej, det avgör vi butikschefer själva. Leveranserna kommer som de 

kommer och vi väljer själva hur de ska packas upp. Vi har en struktur angående plocklista, 

lagerhantering och omsättning av lager. 

 

Fråga: Finns det någon skillnad mellan direktiv och budgetering av timmar från 

huvudkontoret och det som utförs i butik? 

Svar: - 

 

Fråga: Är Du nöjd med Er nuvarande leveransprocess? 

                     Svar: Både och egentligen, som det ser ut nu är jag nöjd men det går säkert att 

göra bättre. Det hade varit bra att få ”färdiga varor”, alltså inte behöva hantera dem så mycket. 

Det hade varit trevligt om allt kom larmat/galgat . De har varit mycket värre än vad det är nu. 

 

Fråga: Om Du fick fria händer att utforma leveransprocessen som Du ville, hur hade den sett 

ut? 

                     Svar: Helst hade jag sett att vi fick färdigarbetade plagg, larmat och galgat. 

Kanske även att själv få bestämma när leveranserna ska komma. 

 

Fråga: Om Du skulle få timmar över från leveransprocessen; hur skulle Du vilja utnyttja dem? 

Svar: Jag skulle lägga det på försäljning och kundhantering samt vård av butik. 

 

Scenariopåstående: Om Ni skulle outsourca ett moment som larmningsmomentet i 

leveransprocessen; tror Du att det hade lett till att fler timmar skulle kunna läggas på annat i 

butik? Vad skulle Du vilja lägga dessa timmar på? 

                     Svar: Ja, det är klart att vi hade frigjort en del timmar! Timmarna skulle läggas 

på kundservice. 
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Bilaga 5. Intervju Gina Tricot  

Utförd 2013-05-17 

Fråga: Hur länge har Du arbetat för Företaget? 

                     Svar: I 4 år ungefär under den tiden har jag varit regionschef och butikschef. 

 

Fråga: Hur skulle Du definiera butikens storlek? 

Svar: Vi är en stor butik. Gina Tricot har mindre, större och mycket större 

butiker, men vår butik definieras som stor, vi får det mesta av allt. Vi har en hyffsat stor 

omsättning om vi jämför med svenska butiker.            

                      

Fråga: Hur ser varuflödet ut i butiken? Ungefär hur stort antal leveranser och varor får Ni i 

veckan? 

Svar: Vi brukar få leveranser måndag till fredag, alltså 5 leveranser i veckan. De 

kommer på morgonen, mellan kl. 8 och 9. Det kan vara allt mellan 20 till 100 kartonger i 

varje leverans. Det skiljer sig extremt mellan antal varor/kartong; 2 eller 50 ST/kartong. 

 

Fråga: Hur skulle Du beskriva Er leveransprocess i butik? Generellt för företaget och specifikt 

för butiken. 

                     Svar: Vi får som sagt leveranser mellan kl. 8 och 9, posten levererar i burar, inte 

på pall. Vi kan få hängande plagg men det mesta kommer packat i bur. Vi får lösa kartonger 

som scannas in som mottagna och sedan ställs de ut i butiken och packas upp allt eftersom. I 

kartongerna kommer både nya varor och påfyllning, i princip varje dag. Det tar ungefär 2 h 

för 1 person att packa upp, senare under dagen hjälper fler till att hänga ut i butiken. Vi lägger 

också in varor på lagret på eftermiddagen, det som inte skall hängas ut hängs in på lagret i 

efterhand. Larmning och galgning gör vi som en ”andra process” innan varorna hängs ut. 

 

Fråga: Har Ni specifika riktlinjer från huvudkontoret för hur leveransprocessen ska se ut? Har 

Ni budgeterade timmar för momentet? 

                     Svar: Budgeterade timmar för enbart uppackning/leveranshar vi egentligen inte, 

vi har en total budget för timmar i butiken och där inkluderas uppackning. De har inte 

budgeterat exakt för hur lång tid uppackningen ska ta. Men jag tycker att HK har koll på det. 

Jo, det finns riktlinjer för hur de vill att varorna ska packas upp och ungefär vilken tid det bör 

ta, men alla butiker har olika förutsättningar, som man får ta hänsyn till. Lagrets position i 

förhållande till butik påverkar och tidpunkten för leveransen påverkar. Men det ska ske på 

morgonen. 

 

Fråga: Finns det någon skillnad mellan direktiv och budgetering av timmar från 

huvudkontoret och det som utförs i butik? 

Svar: Det skulle vara om vi får extremt mycket varor och då tar det ju längre tid, 

allt går inte att styra, ibland kommer det för få plagg eller för många plagg, men då är det upp 

till butikschefen att agera och sätta in extra-personal vilket HK har förståelse för. Det sker 

någon gång i månaden. Då har de sagt att det går bra att ta in lite extra personal. 

 

Fråga: Är Du nöjd med Er nuvarande leveransprocess? 

                     Svar: Ja, det är jag, varorna kommer tidigt på morgonen, det hade varit värre om 

de kom vid lunch, nu har vi tid att plocka upp när det är färre kunder i butik. Det finns alltid 

”lyxproblem”: jag hade gärna haft ett uppackningsrum, men det är få butiker som har 

möjlighet till det på grund av platsbrist. Jag tycker ändå att vi sköter det bra med tanke på 

utrymme et cetera. 
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Fråga: Om Du fick fria händer att utforma leveransprocessen som Du ville, hur hade den sett 

ut? 

                     Svar: Om vi inte tittar på timmar och budget, vilket är en kostnadsfråga, utan 

struntar i kostnader hade jag hellre haft 2 personer som kom in exakt då varorna anlände och 

att dessa stängde in sig i ett uppackningsrum och fick ut allt snabbt och effektivt i butik. 

 

Fråga: Om Du skulle få timmar över från leveransprocessen; hur skulle Du vilja utnyttja dem? 

Svar: Om du menar hur jag vill utnyttja min uppacknings-/leveransprocess mest 

effektivt så skulle Jag vilja att uppackningstimmarna lagts på lagret då man inte blir ”störd av 

kunder” på lagret. Om du menar vad jag skulle lagt timmarna på om uppacknings-

/leveransprocessen försvann eller blev kortare så skulle jag lägga dem på sälj och service mot 

kunder. Det är nummer 1 fokus att vi tar hand om våra kunder. 

 

Scenariopåstående: Om Ni skulle outsourca ett moment som larmningsmomentet i 

leveransprocessen; tror Du att det hade lett till att fler timmar skulle kunna läggas på annat i 

butik? Vad skulle Du vilja lägga dessa timmar på? 

                     Svar: Ja det hade det självklart gjort då skulle det gå fortare. Timmarna hade 

lagts på sälj och kundfokus. Men jag tror att HK har tänkt på det och av olika anledningar valt 

att utföra larmningen i butik.   
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Bilaga 6. Intervju KRISS Sweden  

Utförd 2013-08-30 

Fråga: Vilka kostnader har Ni som är förknippade med Er personal? 

Svar: Timlönen, ob-tillägg, semesterersättning, pension och arbetsgivaravgifter 

samt försäkringar et cetera (FORA). Vi har andra kostnader relaterade till personal som 

exempelvis tillhandahåller vi våra anställda frukt, kaffe med mera under arbetstid. Även 

toalettpapper och liknande kostnader är relaterad till personalen, men jag skulle inte vilja 

påstå att dessa kostnader är direkt förknippade med våra personalkostnader, de kan istället 

härledas till fasta kostnader samt lokalkostnader.  

 

Fråga: Hur ser Er kostnadskalkyl för en anställd ut? 

Svar: Först har vi timlönen som utgör ”grundkostnaden”. Sedan läggs 

semesterersättningen på med 12 %. Den summan adderas sedan med arbetsgivaravgiften på 

31,42 % (för de som är födda mellan 1948 och 1986) och FORA på 3,9 %. Jag kan bifoga dig 

ett exempel, men då räknar jag inte med ob-tillägg eller tjänstepension. Ingen av mina 

anställda har tjänstepension.  

 

Exempel:  

      

 
Kostnadskalkyl för personal 

 

      

 
Lön per timme: 

 
         125 kr  

 

 
Semesterersättning: 12 %         +15 kr  

 

    

=140 kr 

 

 
Arbetsgivaravgift: 31,42 % +44 kr 

 

 
FORA: 

 
3,90 % +5 kr 

 

      

 
Totalt per timme: =189 kr 
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Bilaga 7. Intervju H & M Huvudkontor, Shop Controller 

     Utförd: 2013-09-02 

Fråga: Hur länge har Du arbetat för H & M? 

Svar: 26 år 

 

Fråga: Hur går en butiken runt rent ekonomiskt? 

Svar: Inflöde av varor och försäljningen. Försäljningen är det primära 

inkomsten, inte bara för oss utan alla butiker runtom i landet. Utan inkomsten har företaget 

ingen likvida medel för att köpa in varor och expandera och generera nya arbeten. Allt som 

butikerna säljer genererar en inkomst till hela kedjan, från att producera plagg, inköp leverans, 

löner tullavgifter, allt. Utan den inkomsten skulle vi inte kunna vara den vi är idag. Idag har vi 

online shop, men det är i butik som vi har den primära försäljningen. 

 

Fråga: Vad är det som kostar pengar i en butik? 

Svar: Allt. En butik har både interna och externa kostnader. Dem interna 

kostnader är utgifter som berör butikens vardag, till exempel att köpa in inventarier till 

skyltfönstren. Dem externa kostnader sköter ekonomiavdelningen på HK. 

 

Fråga: Vilka är de primära kostnaderna, alltså det som kostar mest för att driva en butik? 

Svar: Personalkostnader är det som kostar mest, det är skatt, arbetsgivaravgifter 

och försäkringar som tillkommer. Dessutom har vi utbildningar för personalen som vi ser som 

en investering som också bär med sig en kostnad. Beroende på vart butiken är belägen har de 

olika kostnader men generellt har alla butiker samma utgifter. Är butiken belägen i ett 

shoppingcenter är hyreskostnaderna lite högre än för fristående butiker. Sen tillkommer andra 

kostnader som Securitas larm central, elkostnader, telefon räkningar, städpersonal et cetera. 

Butiker har andra kostnader under stängningstider, då varor har en hög stöldbelägenhet: varor 

är lika med pengar. 

 

Fråga: Hur påverkar varuflödet butiken ekonomiskt? Vid exempelvis en försening av leverans 

eller brist på personal. 

Svar: Det finns klara direktiv från HK, att varor ska vara disponerad för kunder 

till försäljning, det är prioritet nr 1. Vi får helt enkelt prioritera om dagens aktiviteter i butiken 

i så fall. Vid en sen leverans tappar företaget försäljning, vi har strikta regler med leverantörer 

om förseningar. Vid sjukdomsbortfall finns det alltid inom budget att ta in extra personal för 

att packa upp varor till försäljning, dessa timmar finns beräknade i budgeten. Varor som 

ligger på lager genererar ingen inkomst. 

 

Fråga: Hur ser kostnaden ut för personalen, vad har Ni för kostnadsdirektiv från HK? 

Svar: Alla kostnader är i form av budgettimmar som HK har beräknar efter 

storlek på butik och geografiskt läge. Är butiken belägen i ett shoppingcenter ter sig dessa 

timmar olika åt. Ett shoppingcenter har andra öppettider än vanliga butiker som inte binder 

dem till att ha öppet 7 dagar i veckan från 10-20, exempelvis. ”Gatubutikers” timmar bestäms 

centrat i samråd med BC och efter försäljnings statistik. Hur mycket en anställd kostar är 

mycket svårt att säga, vi följer Handelsavtalen och sätter lönen efter det. 
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Bilaga 8. Tabell över resultat från Tidsstudie 

 

  Plagg Nr Uppackning Larmning Galgning/Vikning 

Cubus           

Tid i Sekunder 1 7 6 30   

  2 5 8 12   

  3 7 5 19   

  4 5 6 20   

  5 10 6 15   

  6 11 6 18   

  7 6 5 17   

  8 12 6 15   

  9 6 8 17   

  10 11 8 22   

  11 16 6 20   

  12 9 8 22   

  13 12 16 7   

  14 11 8 7   

  15 15 12 22   

  16 6 9 6   

  17 5 9 12   

  18 10 6 11   

  19 6 7 12   

  20 11 7 18   

  21 6 9 7   

  22 9 9 12   

  23 13 7 10   

  24 11 9 0   

  25 8 10 12   

            

 25 228 196 363 787 

Medel Värde   9,12 7,84 14,52 31,48 

% av Hela   0,289707751 0,249047014 0,461245235   

            

  Plagg Nr Uppackning Larmning Galgning/Vikning   

Lindex           

Tid i Sekunder 1 Totalt: 1146 16 5,5   

  2 - 2,5 5,6   

  3 - 8,9 5,6   

  4 - 5,3 26,8   

  5 - 4,9 40   

  6 - 7,6 6,1   

  7 - 7,5 6,4   

  8 - 7,7 7   

  9 - 13,5 12,5   

  10 - 7,8 5,2   

  11 - 5,9 8,6   

  12 - 6,8 7,9   
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  13 - 8 7,1   

  14 - 14,1 8,4   

  15 - 6,2 32,1   

            

 15 - 122,7 184,8 307,5 

Medel Värde   - 8,18 12,32 20,5 

% av Hela     0,39902439 0,60097561   

            

  

Plagg 

Antal Uppackning Larmning Galgning/Vikning   

H&M           

Tid i Sekunder 7 27 - -   

  6 54 - -   

  17 124 - -   

  13 71 - -   

            

  16 47 70 -   

  25 75 195 -   

  12 22 52 -   

  8 10 194 -   

            

  21 - 139 -   

  29 - 180 -   

  18 - 69 -   

  15 - 109 -   

            

  25 - - 184   

  22 - - 95   

  30 - - 193   

            

 264 430 1008 472 1910 

Antal Observationer   104 144 77 325 

Medel Värde   4,134615385 7 6,12987013 17,26449 

% av Hela   0,239486742 0,405456623 0,355056635   

            

Total:    Uppackning Larmning Galgning/Vikning 

Tid i Sekunder Cubus 9,12 7,84 14,52 31,48 

  Lindex - 8,18 12,32 20,5 

  H & M 4,134615385 7 6,12987013 17,26449 

    13,25461538 23,02 32,96987013   

            

Medelvärde Hela Studien: 4,418205128 7,673333333 10,98995671 23,0815 
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