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Abstract 
 
During the last couple of years the competition in the fashion industry has 
increased. The number of products has also increased.  The consumer demand 
has changed, that involves that the consumer claims for new products more 
often. This means that fashion has to change fast and often. Companies in the 
fashion industry have to reduce lead-time, the time from product idea to get the 
product into stores, if they want to be prepared for the fast changes in fashion. 
The reduced lead-times demand effectiveness and flexibility in the company. 
Companies in the fashion industry have to find an effective buying strategy and 
supply chain management. But to manage that, the companies first have to be 
aware of what they are doing and where they are heading to. Throughout the 
company the personnel needs to work against the same vision and the same 
goals. Ellos is a distance-trading company in the fashion industry. Being a 
distance-trading company means long lead-times, because of the catalogue that 
has to be printed. A year ago Ellos started a new business concept that they call 
Pronto Moda. Pronto Moda is going to compete with modern fashion retailers. 
Pronto Moda therefore makes different kinds of demands on the distance-trading 
company Ellos. The purpose of this research is to identify areas within Pronto 
Moda that have to be improved to make Pronto Moda more competitive. To get 
a clear picture of how Pronto Moda works today and how the concept is 
organized, six personal interviews have been executed at Ellos, with personnel 
in the areas of assortment, Internet collections, logistics, export/import and 
buying. The empirical material then was analyzed after theory studies. The 
theory was applied on the empirical material in the analysis. Finally, from the 
analysis, the conclusions are presented. 
 
Six areas within Pronto Moda that should be improved to be more competitive 
were identified. Also suggestions of how these areas should be improved for 
Pronto Moda to be more competitive are presented.     
 
 
 
 
 
 
Keywords: Business concept, vision, internal marketing, supply chain, 
purchasing process, product development. 



  

Sammanfattning 
 
De senaste åren har konkurrensen inom textilbranschen ökat avsevärt. Produkter 
på modemarknaden är fler. Den förändrade efterfrågan ifrån kunder innebär att 
kunden kräver nyheter oftare och det har lett till snabba trendväxlingar. Ledtider 
måste kortas om modeföretag ska vara beredda på de snabba trendväxlingarna. 
De korta ledtiderna ställer krav på effektivitet och flexibilitet i företagens 
processer. Det gäller för modeföretag att hitta en effektiv inköpsstrategi och 
styrning av supply chain. Men det räcker dock inte, vi menar att grunden till 
effektivitet i företagens processer är att alla i företaget vet vart de är på väg, att 
alla arbetar mot samma vision och mål. Ellos är ett distanshandelsföretag, som 
konkurrerar i modebranschen. Att vara ett distanshandelsföretag innebär långa 
ledtider då även en katalog ska tryckas. Ellos startade för ett år sedan ett nytt 
koncept som de kallar Pronto Moda. Pronto Moda ska konkurrera med 
återförsäljare som ligger trendmässigt i framkant och produkterna ska endast 
säljas på Ellos hemsida. Pronto Moda ställer andra krav på 
distanshandelsföretaget Ellos. Syftet med uppsatsen är att identifiera och ge 
förslag på förbättringsområden för Pronto Moda för att konceptet ska bli mer 
konkurrenskraftigt. För att få en klar bild av hur Pronto Modas organisation ser 
ut idag har sex personliga djupintervjuer utförts på Ellos med personal inom 
områdena, sortiment, Internetkollektioner, logistik, export/import samt inköp. I 
arbetet med uppsatsen har vi haft ett hermeneutiskt synsätt som innebär att våra 
subjektiva uppfattningar påverkar tolkandet. Forskningsansatsen är abduktiv, 
alltså pendlas mellan teori och empiri.  Det empiriska materialet har analyserats 
efter fördjupade teoretiska studier Teorin appliceras i analysen på empirin. 
Avslutningsvis presenteras, utifrån analysen, diskussion och slutsats.   
 
Sex områden, inom Pronto Moda, som behöver ses över har identifieras. 
Områdena är, vision & affärsidé, intern marknadsföring, tvärfunktionella team, 
supply chain, inköpsprocessen samt produktutveckling.  Även hur Pronto Moda 
bör förbättra områdena för att bli mer konkurrenskraftiga ges förslag på. Vi 
anser bland annat att, vision och affärsidé bör fastställas för Pronto Moda och 
kommuniceras ut i organisationen. Vi menar också att inköpsavdelningen bör 
integreras mer i Pronto Modas inköpsprocess och så vidare.  
 
 
 
 
Nyckelord: Vision, affärsidé, intern marknadsföring, supply chain, 
inköpsprocess, produktutveckling. 
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1 Inledning 
 
Kapitlet presenterar bakgrunden som sedan diskuteras för att mynna ut i en 
problemformulering. Efter det beskrivs syftet och slutligen redogörs för 
avgränsningar. 

1.1 Bakgrund 
 
Affärskontexten är i förändring och det beror främst på ett antal starka krafter 
som påverkar världsekonomin. Några av krafterna är; globaliseringen av 
konsumentmarknader, det nya informationssamhället och förändringen av 
konsumenters värderingar. (Van Weele, 2005) Vi anser att världens gränser idag 
inte är lika tydliga. Vi menar att det på ett enkelt sätt går att förflytta sig och 
kommunicera över gränserna. Människor reser mer, upptäcker och lär sig om 
varandras kulturer. Företag finner en efterfrågan på marknader i främmande 
länder som i sin tur har lett till ett större utbud av produkter. Marknader blir 
större och konkurrenterna fler. Vi anser att en av de främsta orsakerna till 
mindre tydliga gränser är utvecklingen av teknologin, till exempel 
informationsteknologin.  
 
Utvecklingen och expansionen av global konkurrens började på 1970-talet och 
ökade under 1990-talet (Stock & Lambert, 2001). För att överleva den 
intensifierade konkurrensen handlar företag i länder runt om i världen allt mer 
med varandra. Många företag har insett fördelarna med att flytta tillverkningen 
till låglöneländer, alltså länder där tillverkningskostnader är relativt låga till 
exempel Kina, Taiwan och Korea. Det finns ett antal faktorer som underlättar 
den globala handeln några av faktorerna är följande; det pågår inom många 
branscher idag avreglering och det bildas allt fler handelsfrämjande 
organisationer i många delar av världen. Förflyttningen mellan länder har också 
blivit lättare eftersom tillgången till effektiva transportfaciliteter ökat. Att spåra 
godset genom avancerad informationsteknologi som till exempel GPS är en 
faktor som idag underlättar för företag vid den fysiska transporten av varor över 
gränserna. En annan viktig faktor är att den sofistikerade informations- och 
kommunikationsteknologin idag blivit mer lättillgänglig för internationella 
affärstransaktioner. Informationsteknologin har suddat ut gränser inte bara 
mellan olika länder utan också mellan länder och organisationer. Ytterligare en 
bidragande faktor är att människors preferenser idag inom olika kulturer blir allt 
mer homogena. Globala företag kan, med hjälp av det här, med större säkerhet 
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utforma lönsamma strategier och det lockar företag över gränserna. (Van Weele, 
2005) 
 
Den globala miljön tvingar företag att oavsett lokalisering ta hänsyn till resten av 
världen i deras konkurrensstrategier. Företag kan idag inte ignorera och stänga 
ute externa faktorer. Trenden mot en integrerad ekonomi och global konkurrens 
gör att företag tvingas utveckla strategier för tillverkning av produkter för en 
global marknad och att maximera resurserna som krävs för att tillverka dem. 
Nya riktlinjer och ett nytt sätt att tänka krävs då. Det handlar om att utveckla ett 
globalt nätverk av leverantörer, lager, distributionscenter med mera. Ett 
väldesignat informations- och kommunikationssystem krävs också för att 
integrera den så kallade supply chain, alltså hela flödeskedjan av varor, pengar 
och information från tillverkning av råmaterial till slutkund. Det nya sättet att 
tänka inom företag gör att inköps- och logistikprocesser hamnar i fokus. 
Inköpsprocessen har kommit att representera en allt större del av företagets 
totala verksamhet och effektivitet. (Dornier et al., 1998) 
 
 
Det ekonomiska värdet som genereras genom att skapa, använda och sälja 
information växer snabbt. Ett exempel är olika kunddatabaser där företag kan 
hämta information om kundbeteende, kartlägga demografiska faktorer med 
mera. Utifrån informationen kan företag sedan anpassa sina strategier. 
Elektroniska nätverk kommer att vara framgångsfaktorer för företag i många år 
framöver. En leverantörs nätverksresurser blir mer avgörande för överlevnad då 
det i allt större utsträckning kommer att krävas ett utvecklat elektroniskt 
nätverkssystem från uppdragsgivaren. Utvecklingen drivs av det ökade antalet 
elektroniska marknadsplatser som redan idag finns tillgängliga för många 
branscher och produkter. (Van Weele, 2005) Ny programvara har uppfunnits för 
att hjälpa företag att planera och styra deltagarna i supply chain. Intresset av 
supply chain management är idag vitt spritt vilket har lett till innovativa vägar 
för att effektivisera kedjan. Avanceringar av Internet har snabbat på 
utvecklingen av innovationer. Vilket har lett till nya sätt att kommunicera och 
samarbeta mellan supply chain partners, nya distributionskanaler används samt 
att nya produkter och service gjort entré på marknaden. (Harrison, Lee & Neale, 
2005) 
 
Det är avgörande att inte underskatta betydelsen av förändringar i 
konsumentmönster. För några år sedan var det viktigt för konsumenten att 
produkten hade en bra relation mellan pris och kvalitet. Numera blir ytterligare 
variabler allt viktigare såsom att varan ska vara unik, tillförlitlig, ha bra 
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kringtjänster till exempel service. Utvecklingen går allt mer mot att skräddarsy 
erbjudanden och produkter till konsumentens behov. Konsumenten har idag 
större makt att påverka utbudet av produkter. Konsumentens växande makt 
bidrar till att företag i allt större utsträckning är tvungna att försöka reducera sina 
kostnader och öka effektiviteten. Samtidigt är innovation och förnyelse viktigt 
för att produkterna ska kunna överleva på marknaden. I och med konsumentens 
förändrade preferenser är det idag svårare för företag att klara av att skapa alla 
lösningar för produkten under ett och samma tak. Som en lösning på problemet 
använder sig många företag av outsourcing, outsourcing använder ett företag sig 
av när de flyttar aktiviteter, såsom processer, tillgångar, personal med mera som 
tidigare varit inom företaget, till en tredje part. Företagen behöver ha ett nära 
samarbete med leverantörerna, vilket i sin tur ställer nya krav på både 
uppdragsgivaren och leverantörens inköps- och supplystrategier, strategier vad 
gäller material-, informations – och det finansiella flödet. (Van Weele, 2005) 
 
Målet som är övergripande för de flesta företag är att tillfredställa kunden. Det är 
också det mål som ska styra företagets aktiviteter. Processen att tillfredställa 
kunden involverar bland annat både tillverkningsaktiviteter och 
distributionsaktiviteter. Stora framgångsfaktorer inom logistik och inköp som 
många företag tagit till sig idag är; säkra leveranstider, kvalitet på transporter 
och korta ledtider, tiden det tar för en produkt att tillverkas tills den blir 
tillgänglig för slutkund. (Dornier et al., 1998) Ledtid avser både leverans och 
produktutvecklingstid (www.ne.se, 070425). Med ledtid menar vi liksom 
ovanstående, tiden från det att arbetet med produktidén påbörjas till det att 
produkten blir tillgänglig för slutkund.   
 
En bransch som ständigt påminns om förändringar i konsumentmönster är enligt 
oss modebranschen där konsumenten ständigt kräver ett uppdaterat utbud av 
produkter. I artikeln ”Fashion change and fashion consumption: the caotic 
perspective” tas upp att förändringar inom mode beror i hög grad på 
kombinationen av sociala trender, individuella behov och bekräftelse samt 
påverkan från omgivningen. Vidare påpekas i artikeln att mindre återförsäljare 
måste följa de större modekedjorna i designprocessen för att överleva. På så vis 
presenteras ett stort antal liknande produkter på marknaden samtidigt.   
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1.2 Beskrivning av Ellos 
 
Undersökningen utförs på Ellos. Nedan presenteras en del fakta om 
företaget. Ellos är ett svenskt aktiebolag i distanshandelsbranschen 
(postorderföretag benämns idag ofta för distanhandelsföretag) och ingår sedan 
1997 i franska Redcatskoncernen. (www.ellos.se, 070520) Redcats ägs i sin tur 
av franska PPR, Pinault Primtemps Redoute. PPR är noterat på Parisbörsen. 
Redcats Nordic utgör den nordiska divisionen inom företaget och är Nordens 
ledande distanshandelföretag med varumärkena Ellos, Josefssons, La Redoute, 
Catalog, Enjoy och Jotex. (www.redcats.se, 070520) Redcats Nordic är världens 
tredje största distanshandelsföretag med 19 000 anställda och finns i 18 länder. 
(www.ellos.se, 070520) Ellos grundades 1947 av Olle Blomkvist och är idag är 
ett av Sveriges största distanshandelföretag. Huvudkontoret är beläget i Borås 
där också deras lager ligger. Ellos har verksamheter i bland annat, Danmark, 
Finland, Norge och Estland. (www.ne.se, 070520) Ellos säljer produkter inom, 
hem, elektronik, sport & fritid, film & musik samt kläder med huvudfokus på 
hem och kläder. (www.ellos.se, 070520) Ellos anger i sin företagsbeskrivning 
(070103) att de erbjuder ”Pleasurable and smart shopping for me and my 
family”.  
 
1.3 Centrala begrepp 
 
I avsnittet förklaras ett antal begrepp som är viktiga för uppsatsen. Först 
förklaras begreppen med stöd ifrån litteratur, därefter anges vårt förhållningssätt 
till begreppen. 
 
Vision: Visionen är energigivaren för företaget och ska tala om vad som ska 
uppnås, den bör därför fastställas först. (Bejram, 1991) En vision är en framtida 
idealbild att sträva mot. ( www.ne.se 070508) En vision ska märkas, den får inte 
kompromissas bort så att den hamnar i glömska. (Bejram, 1991) Vi menar att en 
vision är idealbilden, dit företaget vill nå. Vi anser att den måste vara en 
utmaning, en drivkraft i företaget.   
 
Affärsidé: Enligt Tovman et al. (1998) ska en affärsidé beskriva grunden för 
företaget. Den beskriver vad företagets verksamhet ska vara och ska kunna 
uttryckas i några få meningar. Affärsidén måste, menar Tovman et al. vara 
genomtänkt då den utgör själva grunden för företaget. Wallentins (2006) 
definition av begreppet är att en affärsidé är den bärande tanken bakom ett 
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företag. Idén behöver inte vara unik, men en god affärsidé kan hävda sig i 
konkurrensen och hjälpa företaget att bli lönsamt. Vi syftar i uppsatsen inte till 
Ellos totala affärsidé, alltså beskrivningen av hela deras verksamhet utan enbart 
en del av den, vi menar då den idé som finns med konceptet, Pronto Moda. 
Beskrivning av Pronto Moda återfinns i problemdiskussionen.  
 
Inköpsprocessen: Enligt Van Weele (2005) inkluderar inköpsprocessen 
specifikation av produkten, val av leverantör, förhandling, order, utvärdering, 
kontroll och uppföljning. Enligt Sollish (2005) så handlade inköpsprocessen förr 
bara om att placera och kontrollera order. Den rollen har förändrats och 
ansvarsområdena har expanderat. Idag handlar inköpsprocessen om kontroll och 
styrning av den totala sourcing- och förvärvsprocessen, menar författaren vidare. 
Sollishs (2005) och Van Weeles (2005) beskrivningar av inköpsprocessen är 
relativt lika. Båda författarna inkluderar specifikationsfasen, utvecklandet av 
leverantörsrelationer, kontrollering och uppföljning samt styrning av den totala 
supply chain. För oss innefattar processen det som Sollish (2005) och Van 
Weele (2005) inkluderar i processen, men det är viktigt anser vi att vara 
medveten om att inköpsprocessen ser olika ut i olika företag. Vad gäller 
klädbranschen där produkterna vanligtvis är mycket trendkänsliga är det viktigt 
att snabbt kunna få in nya produkter ofta, tiden från idé till slutkund, ledtiden, 
måste vara kort. Det menar vi ställer höga krav på företaget som helhet men 
framför allt på inköpsprocessen. Klädföretag lägger ofta ut produktionen på 
leverantörer i andra länder. Eftersom tiden ofta är knapp innebär det att företaget 
behöver kontrollera och integrera hela supply chain för att den ska bli så effektiv 
som möjligt, ofta är det inköpsavdelningen som ska kontrollera och följa 
varorna. 

1.4 Problemdiskussion  
 
Konfektionsindustrins problem i industrialiserade länder, har varit 
produktionens arbetsintensiva karaktär. Det har gjort det relativt lätt för 
exportorienterade utvecklingsländer vilka främst konkurrerat med låga 
arbetskraftskostnader för att ta marknadsandelar. I den industrialiserade världen 
har det inneburit att mycket stora krav ställts på flexibilitet, produktutveckling 
och kapitalvaruinvesteringar. (www.ne.se, 070425) På grund av de kraven anser 
vi att framgångsfaktorer såsom, säkra leveranstider, kvalitet på transporter och 
korta ledtider blir särskilt viktiga för företag inom modebranschen, konfektion - 
och textilbranschen.  
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Konkurrensen inom textilbranschen har ökat drastiskt de senaste åren, menar vi. 
Det ökade antalet produkter på modemarknaden och de mycket snabba 
trendväxlingarna menar vi också har påverkat konsumentens förväntningar. 
Konsumenten kräver nyheter oftare och det gäller för företagen att möta de 
kraven. Risken är annars att konsumenten går till konkurrenten eftersom den 
lojala kunden blir allt mer ovanlig enligt oss och lätt kan hitta substitut på 
modemarknaden. Det menar vi ställer höga krav på flexibilitet i företagens 
inköpsprocesser. Ledtider måste kortas om företagen ska kunna vara beredda på 
de snabba trendväxlingarna.  
 
Snabbt mode är en affärsstrategi vars syfte är att reducera processer i 
inköpsprocessen och tiden det tar att få produkter till butik för att tillfredställa 
kundens efterfrågan då den är som störst. Återförsäljare som Zara, H&M och 
New Look är kända för sina strategier att konstant förnya produktutbudet. De 
har trendiga kläder som får medias uppmärksamhet och som drar de yngsta 
kunderna in i affären. (Journal of fashion marketing and management, 2006)    
 
Många företag inom modeindustrin, menar vi, arbetar mycket med att kunna 
erbjuda sina kunder nyhetsplagg varje vecka för att kunna vara med och 
konkurrera på marknaden. Europas största klädkedja Zaras framgångsrika 
affärsidé är att man tar in två helt nya minikollektioner med de senaste trenderna 
i butikerna varje vecka. Det tar företaget två veckor att ta fram en ny kollektion 
från design till färdigt plagg i butiken. Klädföretaget RNB: s vd Mikael Solberg, 
uttryckte öppet sin beundran för fintrimmade ”Ferrariföretag” som Zara och 
H&M, när han talade under branschdagen Fashion and Retail i Göteborg. Inga 
andra klädföretag är så snabba på att hela tiden se till att förnya utbudet i 
butikerna, och ha så korta leveranstider, ansåg han. ”Zara har förstått det allra 
bäst, kunderna vill ha det allra senaste och är rädda för att det ska ta slut” menar 
Solberg. (Göteborgsposten, 070427)  
 
Förändringar i kundefterfrågan, att kunden hela tiden kräver något nytt har satt 
press på modeföretags supply chainformat. Stora återförsäljare har idag skiftat 
fokus, ifrån pris till att svara snabbt på nya trender och kundefterfrågan, alltså 
från prisfokus till kundfokus. (Journal of fashion marketing and management, 
2006) 
 
De snabba trendväxlingarna och förändringen i kundefterfrågan, att kunden 
efterfrågar nya produkter mer frekvent har påverkat inköpscykeln, alltså hur ofta 
företaget gör sina inköp, tiden från ett inköp till ett annat inköp. Inköp inom 
mode har tidigare hållt sig till fastställda perioder. Planeringen har tidigare varit 
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efter förra årets försäljningsdata. Men behovet av att snabbt svara på 
modetrender har resulterat i en skiftning i modeinköpscykeln. Återförsäljare har 
skiftat från planerade säsongsinköp till att skapa små kollektioner mer frekvent 
under hela året. (Journal of fashion marketing and management, 2006)  
 
Vid handel i fysiska butiker möts köpare och säljare öga mot öga och kunden 
kan ofta direkt be att få en produkt och betala för den. När köparen och säljaren 
istället är geografiskt distanserade är situationen annorlunda. När affärerna 
bedrivs inom distanshandel träffas inte parterna öga mot öga utan all 
kommunikation sker via något kommunikationsmedium, på distans. Postorder är 
exempel på en bransch som bedrivit distanshandel långt innan 
informationstekniken och elektronisk handel utvecklades. Många 
postorderföretag använder fortfarande papperskataloger för att exponera sina 
produkter. Av dem använder många numera, antingen som ett komplement till 
eller substitut för produktkatalogen, en hemsida där kunden kan söka 
information om och köpa produkterna. Genom att postorderföretagen kan sälja 
många produkter direkt till slutkund kan de hoppa över några led i den 
traditionella distributionskedjan. (Johansson, 2007) Vi menar att 
postorderföretag ofta har långa ledtider på grund av att de även har en katalog 
som ska tryckas, vilket gör att de inte kan uppdatera sitt produktutbud så ofta 
som företag med fysiska butiker kan göra.   
   
Vi ser att det gäller för företagen att hitta en effektiv inköpsstrategi för att klara 
av de krav som ställs på korta ledtider, de rätta varorna i rätt kvalitet, i rätt 
kvantitet och i rätt tid. Det krävs en effektiv och noggrann koordination från 
företaget för att hela kedjan från producent till slutkund ska integrera och för att 
kostnaderna i varje led ska minimeras. Det här anser vi också ställer krav på 
företagets inre processer. Företaget måste integrera inre processer för att vara 
effektiva. Varje avdelning måste arbeta mot företagets totala mål och vision. 
 
Enligt oss är det stor risk för att varje avdelning ser till sina mål och vill skapa 
fördelar för sin specifika avdelning. Det här kallas för suboptimering, en 
situation som alltså uppstår när individuella komponenter i ett system 
misslyckas att samarbeta för att nå maximerad synergi. Kommunikationen är 
ofta dålig på företag som har det här problemet, kommunikationen av strategiska 
mål är undermålig och därför saknas delad förståelse för målen ute i företaget. 
Det handlar också ofta om dålig kommunikation mellan avdelningar. 
(www.oxfordreference.com, 070507) De här interna problemen, menar vi, blir 
ett stort hinder för att de olika processerna ska kunna vara effektiva.  
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Genom att fastställa och kommunicera vision och affärsidé internt menar vi att 
sådana problem kan överbryggas då personalen strävar mot samma mål och att 
de genom vision och affärsidé får en helhetsbild. Enligt Stefan Ekwing och 
Göran Larsson (Bejram red., 1991) beskriver affärsidén vad företagets 
verksamhet ska vara och visionen vad som ska uppnås. De menar vidare att 
visionen är energigivaren och ska därför fastställas först. Affärsidén är sedan 
verktyget för att uppnå visionen. 
 
Ellos konkurrerar i modebranschen. Ellos ville ha extern hjälp med ett antal 
områden inom företaget. Därför utvecklades ett samarbete med Textilhögskolan 
i Borås. Områdena utvecklades till att bli ett visst antal projekt som 
presenterades genom Jan Carlsson, anställd på textilhögskolan, för studenter på 
Textilekonomprogrammet. Vi blev intresserade av projektet Weekly drops. 
Bakgrunden till projektet är att Ellos under ett års tid lanserat kläder på sin 
hemsida som enbart exponeras på hemsidan och inte i någon katalog. Nya kläder 
exponeras varje vecka, därav projektets namn, Weekly drops. Konceptet i 
företaget kallar Ellos för Pronto Moda.  
 
Tanken med Pronto Moda är att komma ifrån de långa ledtider som det innebär 
att vara ett distanshandelsföretag. Innehållet i katalogen börjar planeras ett år i 
förväg. ”Eftersom klädmodet varierar fler gånger än två gånger per år hänger vi 
inte med i det senaste modet om vi enbart har en katalog” menar Mimi Darin 
som är E-shop Manager på Ellos. ”Vi vill vara lika snabba som retail” 
(återförsäljningsföretag) menar Darin vidare. Mimi Darin anser att den 
möjligheten finns med hemsidan, ”här ska vi erbjuda potentiella och befintliga 
kunder trendiga nyhetsplagg varje vecka”, berättar hon. Trend betyder, 
förändring i samhället avseende till exempel värderingar, intressen eller 
konsumtionsmönster inom till exempel mode (www.ne.se, 070326).  
 
Går Ellos med det här konceptet ifrån sin kärnverksamhet med att vara ett 
postorderföretag? Ellos har tidigare enbart sålt katalogprodukter på Internet. 
Hemsidan menar vi fungerade då som ett komplement till katalogen som är 
ytterligare en försäljningskanal av katalogprodukterna. Men Pronto Moda är ett 
koncept som vi finner ställer helt andra krav på organisationen, det ställer nya 
krav internt i organisationen och på leverantörerna, det handlar om en ny 
marknad med nya konkurrenter. Ellos har nu lanserat Pronto Moda på sin 
hemsida under ett års tid. ”Det fungerar bra” säger Darin, ”men vi kan bli 
bättre”, menar hon vidare. Ledtiden för Pronto Modaprodukter är ungefär tolv 
veckor, målet var enligt Darin att ha en ledtid på åtta veckor. ”Vi sprang igång 
det här projektet” säger Darin, ”nu är det dags att stanna upp och ifrågasätta vad 
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vi kan göra för att bli bättre och effektivare” förklarar hon. Ovanstående är i 
stora drag vad projektet Weekly drops handlar om. 
.  
1.5 Problemformulering 
 
Då konceptet Pronto Moda innebär en ny marknad och nya konkurrenter, ställer 
det andra krav på organisationen. Konceptet startades för ett år sedan och Ellos 
vill nu bli bättre och effektivare, och ifrågasätter hur och inom vilka områden 
Pronto Modas organisation kan förbättras. Det leder oss till följande problem.  
 
Huvudproblem:  
 
Konkurrensen inom textilbranschen har ökat drastiskt de senaste åren. Det ökade 
antalet produkter på modemarknaden och de mycket snabba trendväxlingarna, 
menar vi, också har påverkat konsumentens förväntningar. Konsumenten kräver 
nyheter oftare och det gäller då för företagen att möta de kraven. Enligt E-shop 
Manager, Mimi Darin, är Pronto Modas konkurrenter klädföretag som, H&M, 
Zara, Vero Moda samt Gina Tricot. Vi anser att de här företagen ligger i svenska 
modeindustrins framkant och därför bör processerna inom Pronto Moda ses 
över. Det för att kunna identifiera områden i organisationen som bör förbättras 
om konceptet Pronto Moda ska bli mer konkurrenskraftigt. 
 
Inom vilka områden och på vilket sätt bör Pronto Moda förbättras så att 
konceptet blir mer konkurrenskraftigt? 
 
Delproblem 1: 
 
Vi anser att vision och affärsidé är grundpelare som företaget först måste arbeta 
med för att kunna gå vidare och nå sina mål. Enligt Stefan Ekwing och Göran 
Larsson (Bejram red., 1991) är visionen energigivaren för företaget och ska 
därför fastställas först, affärsidén är sedan verktyget för att uppnå visionen. De 
anser att utan ett meningsfullt mål blir vägen oftast ointressant samt att 
maktkamper och olika uppfattningar kan uppstå. Vi menar att vision och 
affärsidé kan ha ansenlig betydelse för att kunna uppfylla huvudproblemet med 
att Pronto Moda ska bli mer konkurrenskraftiga. Därför bör vi ta reda på om 
Pronto Moda har vision och affärsidé och i så fall hur de lyder. 
 
Hur ser vision och affärsidé ut för Pronto Moda och är de kommunicerade 
internt?  
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Delproblem 2: 
 
Den ökade konkurrensen inom textilbranschen ställer höga krav på flexibilitet i 
företagens inköpsprocesser och logistikkedjor, menar vi. Ledtider måste kortas 
om företagen ska kunna vara beredda på de snabba trendväxlingarna. Dagens 
inköpsprocess och logistikkedja för Pronto Moda behöver först kartläggas för att 
identifiera om det finns svagheter inom de här områdena. Det för att vi anser att 
de här områdena kan ha, stor betydelse för att modeföretag ska kunna vara 
konkurrenskraftiga. Därför är det viktigt att undersöka hur inköpsprocessen och 
logistikkedjan ser ut för Pronto Moda. 
 
Hur ser inköpsprocessen och logistikkedjan ut för Pronto Modaprodukter idag?  

1.6 Syfte 
 
Syftet med uppsatsen är att identifiera och ge förslag på förbättringsområden för 
Pronto Moda för att konceptet ska bli mer konkurrenskraftigt.  

1.7 Avgränsningar 
 
Vi har valt att avgränsa oss i undersökningen till ett specifikt företag, Ellos. 
Ytterligare avgränsningar har gjorts genom en fokusering på Ellos trendiga 
damkläder i Pronto Moda. Avseende tid och pengar behöver en anpassning göras 
till de resurser vi har. Tiden för arbetet med uppsatsen är begränsad till tio 
veckor och vi har begränsad ekonomi vilket påverkar uppsatsens omfattning. Vi 
kommer därför avseende leverantörer i supply chain och logistikkedjan endast 
beröra slutleverantören, alltså från slutleverantör till slutkund. Vi ser 
logistikkedjan som synonym till supply chain och därför behandlas endast 
teorier om supply chain. Teorier om supply chain behandlas endast översiktligt 
för att ge läsaren en helhetsbild om hur flödena hänger ihop. Vi kommer inte 
heller hinna gå in på extern marknadsföring respektive utveckla affärsstrategier 
för Pronto Moda. 
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2 Metoddiskussion 
 
I kapitlet redogörs för undersökningens tillvägagångssätt. Olika metoder 
presenteras och motiveringar till valda metoder anges. Vilken typ av data som 
används och hur informationen analyseras redogörs för. 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
 
Beskrivning av två vetenskapliga förhållningssätt, positivismen och 
hermeneutiken, som är aktuella i den samtida diskussionen om vetenskap och 
forskning. Skillnaden mellan förhållningssätten är i vissa fall så stora att de kan 
betraktas som två radikalt olika sätt att uppfatta människan, världen, filosofin, 
vetenskapen och vad som betraktas som kunskap. (Patel & Davidsson, 2003) 

2.1.1 Hermeneutik  
 
Hermeneutik eller det tolkande synsättet har sitt ursprung i den humanistiska 
vetenskapen. Hermeneutiken står för kvalitativa förståelse- och tolkningssystem. 
Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån 
sin egen förförståelse. Enligt hermeneutiken är, förförståelsen, de tankar och 
intryck som forskaren har tillgång till för att tolka och förstå forskningsobjektet. 
Eftersom en individ påverkas av tidigare erfarenheter och sin förförståelse finns 
det olika sanningar för olika individer. Text, tolkning, förståelse, ny 
textproduktion, ny tolkning och ny förståelse, allt är delar i en helhet som 
ständigt växer och utvecklas. Delarna ställs i relation till helheten och man 
pendlar mellan del och helhet för att på det sättet nå en ny förståelse. (Patel & 
Davidsson, 2003)  

2.1.2 Positivism 
 
Den positivistiska ansatsen innebär att forskningen ska göras utan hänsyn till 
politiska och religiösa institutioners inblandning (Holme & Solvang, 2006). Det 
synsättet står i motsats till det hermeneutiska synsättet (Patel & Davidsson, 
2003). Enligt den positivistiska ansatsen ska forskningen söka sanningen till 
varje pris. Tankegången är ofta att vetenskapligt arbete är något som är skilt från 
all annan verksamhet. Forskaren ska lämnas för sig själv, utan yttre faktorers 
inblandning. (Holme & Solvang, 2006) Dock säger positivismen att forskarens 
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förhållningssätt ska kännetecknas av att forskaren står i yttre relation till 
forskningsobjektet, och att forskarens politiska, religiösa och känslomässiga 
läggning inte på något sätt ska kunna påverka forskningsproblemet. Om 
forskaren byts ut, ska resultatet bli det samma. (Patel & Davidsson, 2003)  

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
 
Vi anser det vara omöjligt att hitta en generell lösning på problemformuleringen 
eftersom problemet gäller en specifik organisation. Därför används ett 
hermeneutiskt synsätt i uppsatsen då problemformuleringen kräver en kvalitativ 
förståelse. Vi anser att det är viktigt att det finns utrymme för kreativitet och 
tolkande. I undersökningen görs en fältstudie med olika kvalitativa intervjuer. 
De olika intervjuerna måste ställas i relation till problemet som helhet för att få 
allting att passa ihop och för att kunna se helheten. Men för att kunna hitta en 
lösning som passar just företaget Ellos menar vi att en djupare förståelse måste 
nås för organisationen i sig och dess behov. För att se helheten och för att förstå 
den måste också en förståelse finnas för de olika delarna var och en för sig (Patel 
& Davidsson, 2003). Det positivistiska synsättet används inte i uppsatsen 
eftersom forskningen behöver ta hänsyn till yttre faktorer. Forskningen kommer 
att utgå ifrån en organisation och dess behov. Därför ligger hermeneutikens sätt 
att förhålla sig till ett forskningsproblem närmast problemområdet och syftet. 
Lösningen syftar vi till att anpassa så att den passar den specifika 
organisationen.       

2.2 Forskningsansats 
 
En ansats är det samlade avstamp som görs när en undersökning ska utföras. 
Den bestämmer vilken typ av undersökning som kommer att genomföras och 
vilken typ av resultat som är möjligt att få fram. (Christensen et al., 2001) 
 

2.2.1 Deduktion 
 
Att arbeta deduktivt innebär att bevisandets väg följs. Det kännetecknas av att 
utgå ifrån allmänna principer och befintliga teorier för att sedan dra slutsatser 
om enskilda företeelser. Vid ett deduktivt arbetssätt antas objektiviteten i 
forskningen vara stark med hjälp av att utgångspunkten tas i befintlig teori. En 
viktig aspekt att ha i åtanke är att den befintliga teorin forskaren utgår ifrån 
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kommer att påverka forskningen och dess riktning. Det kan medföra att 
forskaren inte upptäcker nya rön. (Patel & Davidson, 2003) 
 

2.2.2 Induktion 
 
Induktivt arbete följer upptäckandets väg. Forskaren kan då studera 
forskningsobjektet utan att utgå från befintlig teori. Forskaren studerar objektet 
och bildar sedan egen teori. Risken med att arbeta induktivt är att man inte kan 
fastställa teorins generaliserbarhet, eftersom den bygger på empiriskt underlag 
som är hämtat från en specifik situation. (Patel & Davidson, 2003) 
 
2.2.3 Abduktion 
 
När forskaren arbetar abduktivt används en kombination mellan induktion och 
deduktion. I första steget i ett abduktivt arbete utgår forskaren från ett specifikt 
fall och formulerar ett mönster eller en teori. I andra steget arbetar forskaren 
deduktivt då mönstret prövas på andra fall. Mönstret kan utvecklas till att bli mer 
generellt. Det här abduktiva arbetssättet har fördelen att det inte låser forskaren i 
så hög grad vilket kan bli fallet om arbetssättet är strikt deduktivt eller induktivt 
eftersom det pendlas mellan teori och empiri. Det finns samtidigt uppenbara 
risker med att arbeta abduktivt. Alla forskare är i viss mån färgade av tidigare 
erfarenheter vilket påverkar deras arbete. (Patel & Davidson, 2003)  
 
2.2.4 Val av forskningsansats 
 
Forskningsansatsen är abduktiv, eftersom arbetet med uppsatsen till största delen 
går från empiri till teori för att sedan återgå till empiri igen och så vidare. Från 
början finns en mindre mängd insamlad teori, det har vi med oss till empirin, 
men efter insamling av empirin behövs mer teori eftersom då behöver 
teoriinsamlandet snävas in. Efter att mer teorier samlats in, upptäcks fler luckor i 
empirin vilket medför att mer empiri är nödvändigt att samla in. Induktion 
passar inte undersökningen då vi i insamlandet av empirin utgår ifrån en mindre 
mängd teori, samt att ingen egen teori ur empirin formas. Arbetssättet är inte 
heller deduktivt, eftersom insamling av empiri görs innan fullständiga teorier 
samlats in, en befintlig teori påverkar därför inte forskningens riktning. Under 
arbetets gång pendlas det mellan teori och empiri vilket medför att arbetssättet är 
abduktivt. 
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2.3 Undersökningsdesign  
 
Det finns en mängd skilda typer av undersökningar. De flesta undersökningar 
kan klassificeras utifrån hur stor vetskapen är inom ett visst problemområde 
innan undersökningen startar. (Patel & Davidsson, 2003) 

2.3.1 Explorativ undersökning 
 
När det finns luckor i kunskapen inom problemområdet kommer 
undersökningen att vara utforskande. Undersökningen kallas då explorativ. Det 
främsta syftet med en explorativ undersökning är att inhämta så mycket kunskap 
som möjligt om ett bestämt problemområde. Det innebär ett försök att belysa 
problemområdet allsidigt. Kunskap söks som kan ligga tillgrund för vidare 
studier. Ofta används flera olika tekniker för att samla information. (Patel & 
Davidsson, 2003) 

2.3.2 Deskriptiv undersökning  
 
Inom problemområden där det redan finns en viss mängd kunskap och där det 
börjats systematiseras i form av modeller, kommer undersökningen att vara 
beskrivande. Undersökningen kallas deskriptiv. De beskrivningar som 
åstadkoms kan röra förhållanden som har ägt rum, eller beskrivningar av 
förhållanden som existerar just nu. Vid en sådan typ av undersökning begränsas 
undersökningen till några aspekter av de fenomen som är av intresse. 
Beskrivningarna är oftast detaljerade och grundliga. (Patel & Davidsson, 2003) 

2.3.3 Hypotesprövande undersökning 
 
Inom problemområden där kunskapsmängden blivit ännu mer omfattande och 
teorier utvecklats, kan undersökningen vara hypotesprövande. Undersökningen 
förutsätter då att det finns tillräcklig kunskap inom ett område så att det ur teorin 
kan härledas antaganden om förhållanden i verkligheten. Undersökningen måste 
läggas upp på sådant sätt att risken för att något annat än det som uttrycks i 
hypotesen påverkar resultatet undanröjs. Informationsinsamlingstekniken ska ge 
så exakt information som möjligt. (Patel & Davidsson, 2003) 
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2.3.4 Val av undersökningsdesign 
 
Undersökningen kommer att vara av deskriptiv typ. Inom problemområdet finns 
redan en mängd kunskap och modeller som kan användas i undersökningen som 
ska beskriva hur Ellos kan förändra någonting för konceptet Pronto Moda. Det 
är också på grund av den tidigare kunskapen och färdigutvecklade teorier som 
undersökningen inte är av explorativ design. Det finns inte några sådana 
kunskapsluckor inom området. Vi anser att undersökningen inte heller är 
hypotesprövande eftersom det inte uttrycks något samband mellan teori och 
verklighet. Det finns en hel del teorier och modeller inom problemområdet men 
vi syftar inte till att härleda antaganden från teorin och testa på verkligheten. 
Teorierna kommer istället att användas som en hjälp för att se möjligheter till 
lösningar på problemet.  

2.4 Undersökningsmetod 
 
Inom samhällsvetenskaperna brukar det skiljas mellan två huvudformer av 
metoder. De metoderna är, kvalitativa och kvantitativa. (Andersen, 1998) 

2.4.1 Kvalitativ 
 
En undersökning av kvalitativ karaktär utgörs främst av ord, text, symboler och 
handlingar där tingens underliggande mening och innebörd fokuseras på 
(Christensen et al., 2001). Den kvalitativa metoden har primärt ett förstående 
syfte och det centrala är att genom olika sätt att samla in information dels kan få 
en djupare förståelse av det problemkomplex som studeras, dels kan beskriva 
helheten av det sammanhang som det inryms i. Kvalitativ undersökning 
kännetecknas också av närhet till den källa som det hämtas information från. 
(Holme & Solvang, 2006) Oftast har en kvalitativ intervju en låg grad av 
standardisering, det vill säga frågorna som intervjuaren ställer ger utrymme för 
respondenten att svara med egna ord (Patel & Davidson, 2003).    

2.4.2 Kvantitativ 
 
En undersökning av kvantitativ karaktär registrerar framförallt siffror och 
fokuserar på mängd, antal och mätmetoder (Christensen et al., 2001). Den är 
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främst inriktad på att upptäcka, fastställa och mäta samband mellan olika 
variabler. En kvantitativ analys är formaliserad, strukturerad och planeringen 
kännetecknas oftast av selektivitet och avstånd till informationskällan. (Holme & 
Solvang, 2006) Undersökningen karaktäriseras av att den är förklarande och 
beskrivande (Christensen et al., 2001).  

2.4.3 Val av undersökningsmetod 
 
Den kvalitativa metoden väljs då den är mest lämpad för syftet med 
undersökningen. Metoden passar oss bra eftersom problemformuleringen kräver 
att intervjuerna görs på djupnivå. Intervjuerna kommer också att vara 
ostrukturerade för att på en djupare nivå kunna kartlägga hur Pronto Modas 
inköpsprocess ser ut idag, för att därefter kunna se möjligheter till förändring. 
Undersökningen präglas också av en närhet till informationskällan eftersom en 
specifik organisations möjligheter i ett visst problem undersöks. 
Undersökningen kommer inte att ha en kvantitativ prägel eftersom statistiska 
mätmetoder inte används, vilket den kvantitativa analysen fokuserar på. Syftet 
med undersökningen är inte att mäta samband mellan olika variabler. En annan 
orsak till att den kvantitativa analysen enligt oss inte passar undersökningen är 
för att en sådan analys tar avstånd från informationskällan. 

2.5 Urval 
 
Det finns olika sätt att göra urval på. Gemensamt för alla är att ju större urval, 
desto större sannolikhet att urvalets uppfattningar överrensstämmer med 
populationen. (Christensen et al., 2001)  

2.5.1 Sannolikhetsurval & icke-sannolikhetsurval 

 
Urval kan delas upp i två kategorier, sannolikhetsurval och icke-
sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval bygger på att respondenterna väljs ut 
slumpmässigt och varje respondent har en känd chans att komma med i urvalet. 
Icke-sannolikhetsurval innebär att respondenterna inte väljs ut slumpmässigt och 
de har heller inte en känd chans att komma med i urvalet. Det finns tillfällen där 
ett sannolikhetsurval inte skulle generera någon som helst intressant 
information. Det är ofta fallet när expertinformation vill erhållas eller när 
komplexa frågor studeras samt bakom liggande uppfattningar. Vid en sådan 
undersökning är det bättre att använda sig av ett icke-sannolikhetsurval. Det 
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finns olika typer av icke-sannolikhetsurval, som följer: strategiskt urval, 
bekvämlighetsurval, kvoturval, uppsökandeurval, självurval, påstana urval. 
(Christensen et al., 2001)  

2.5.2 Urval 
 
Ett icke-sannolikhetsurval används då det genomförs en kvalitativ undersökning 
(Christensen et al. 2001).  Information om inköpsprocessen behövs till 
undersökningen från personer med kunskap inom området. Vi syftar till att 
erhålla en djupare förståelse för det specifika området och därför används ett 
strategiskt urval. När ett strategiskt urval görs bestämmer undersökaren själv 
vilka personer som ska ingå i målpopulationen (Christensen et al. 2001). Det 
strategiska urvalet utförs i samråd med vår handledare Mimi Darin, E-shop 
Manager på Ellos med utgångspunkt i problemformuleringen. I ett möte med 
Mimi Darin diskuterades vilka personer från Ellos som bör intervjuas för att nå 
en djupare förståelse och ge enligt oss värdefull information för 
problemområdet. Fokus ligger på att intervjua personer med ett övergripande 
ansvar inom ett område till exempel inköp respektive logistik. Att intervjua 
personer med ett övergripande ansvar grundar sig på att vi då fångar ett större 
spektra, dels med hjälp av deras helhetssyn och dels med hjälp av deras djupa 
kunskap inom ansvarsområdet.   

2.6 Datainsamlingsmetod 
 
Det finns olika sätt att samla data på för att få svar på problemformuleringen. 
Vilken typ av data samt vilken insamlingsteknik som väljs beror på vad som 
anses ge bäst svar på frågeställningen, i förhållande till den tid och de medel 
som står till förfogande. (Christensen et.al, 2001) 

2.6.1 Sekundärdata  
 
För att få en övergripande förståelse och en helhetsbild av problemområdet 
behövs oftast information som redan finns tillgänglig samlas in. Tidigare 
insamlad information, sekundärdata, kan vara information ifrån till exempel 
tidningar, journaler, myndigheter, handelsorganisationer, konsumentpaneler och 
marknadsundersökningar, så kallad extern sekundärdata. Det kan också vara 
information som finns inom en organisation till exempel kundinformation, 
försäljningsresultat, marknadsföringsaktiviteter och kostnadsinformation, så 
kallad intern sekundärdata. Det är alltså data som tidigare samlats in och 
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sammanställts i ett annat syfte än för den aktuella undersökningen. I början av 
undersökningen är det lämpligt att använda sig av sekundärdata.  Fördelar med 
att använda sig av sekundärdata är att det är kostnadseffektivt, tidseffektivt och 
det finns ett stort urval av källor. Nackdelar med sekundärdata kan vara att 
användbar data saknas och att data är inaktuell. (Christensen et al., 2001) 

2.6.2 Primärdata 
 
Oftast kräver undersökningsproblemet mer information än den som redan finns 
tillgänglig. Ny information måste då samlas in, så kallad primärdata. Primärdata 
är data som samlas in av marknadsundersökaren själv med hjälp av olika typer 
av fältundersökningar, det vill säga genom att använda olika typer av 
insamlingstekniker som är anpassade för att lösa det aktuella problemet. 
(Christensen et al., 2001)   
 
Primärdata kan samlas in genom; en enkät som är ett tryckt formulär med frågor 
som respondenten själv svarar på, en intervju som kan göras personligen eller på 
telefon och som kan vara ostrukturerad eller strukturerad, observationsstudier 
där endast beteenden studeras eller experiment som används när det önskas att 
undersöka samband mellan olika variabler. Fördelar med primärdata är att 
informationen är anpassad till undersökningens problem, informationen är 
aktuell och du vet hur tillförlitlig informationen är då du själv samlat in den. 
Nackdelar med primärdata är att det krävs en viss kompetens av insamlaren, det 
är dyrt och tidskrävande. (Christensen et al., 2001)   

2.6.3 Intervju som insamlingsteknik 
 
Några insamlingstekniker av primärdata via intervjuer som (Christensen et al., 
2001) skriver om är, fokusgruppen, telefonintervjun, den påstana intervjun och 
den personliga intervjun. I fokusgruppen intervjuas flera personer vid ett och 
samma tillfälle. I telefonintervjun genomförs intervjun via telefon. Den påstana 
intervjun genomförs på en plats, till exempel ”på stan”, där det är mycket folk. I 
den personliga intervjun intervjuas en enskild person. Här får intervjuaren ofta 
fram innehållsrik information i och med den nära kontakten. Följdfrågor kan 
ställas direkt för förtydligande, både ifrån intervjuaren och ifrån respondenten. 
 
Intervjuer kan ytterligare skiljas på beroende på hur strukturerade de är. I en 
strukturerad intervju används förutbestämda frågor och ofta även förkodade 
svarsalternativ. Vid en semistrukturerad intervju används en lista på teman som 
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ska tas upp i intervjun. I en ostrukturerad intervju finns inte ens någon lista med 
teman att följa, den är informell. Den ostrukturerade intervjun syftar till att 
komma på djupet inom ett område, den kallas därför ofta för djupintervju. Även 
om det inte förekommer fasta frågor är det viktigt att tänka på att inte tappa 
fokus på problemområdet. (Christensen et al., 2001) 

2.6.4 Val av data & insamlingsteknik 
 
Vi anser att undersökningen kräver både sekundärdata och primärdata. Med 
hjälp av sekundärdata byggs en grundläggande kunskap upp och en förståelse 
för det som undersöks. För att anpassa informationen till det specifika problemet 
behövs också primärdata. Tillförlitligheten av resultatet kan enligt oss höjas 
genom att jämföra sekundärdata med primärdata som samlats in.  
 
Datainsamlingen av sekundärdata görs genom litteratur, artiklar, elektroniska 
källor, företagsbeskrivning av Ellos samt genom konceptbeskrivning av Pronto 
Moda. Datainsamlingstekniken som vi använder för primärdata är personliga 
djupintervjuer. Data genereras av interaktion mellan oss och respondenterna.  
 
Tekniken väljs med avsikten att generera så sanningsenlig information som 
möjligt, då vi i de personliga djupintervjuerna, kommer nära respondenterna. Vi 
väljer att de ska ha djupintervjukaraktär då vi vill med öppet sinne gå in i 
intervjusituationen. Beslut togs om att inte ha förutbestämda frågor utan varje 
respondent skulle få möjlighet att beskriva sin bild utav verkligheten. För att 
kunna identifiera de områden som bör förbättras inom Pronto Moda vill vi ha en 
så liten påverkan på vad som framkommer ur intervjuerna om Pronto Moda som 
möjligt. Då båda två intervjuar och växelvis kan ställa frågor samt anteckna höjs 
enligt oss sannolikheten för att få med all information. Det faktum att vi växelvis 
ställer frågor och att vi också, i de fall vi finner något oklart, ställer följdfrågor 
för att få en så sann bild som möjligt. Anteckningarna skall jämföras, bearbetas 
och sammanställas direkt i anslutning till intervjuerna.  
 
I valet av teknik beslutades att inte använda bandspelare för att få en mer 
avspänd intervjusituation. Vi anser att vid en bandad intervju finns det risk att 
respondenten formulerar sina svar annorlunda och tänker på att det ska låta så 
bra som möjligt ur sin synvinkel. På grund av det resonemanget anser vi att mer 
sanningsenliga svar ges utan inspelning.  
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2.7 Validitet, Reliabilitet & Källkritik  
  
Oavsett om en undersökning baseras på kvantitativ eller kvalitativ data måste 
analysen vara både pålitlig och trovärdig för att undersökningen, dess resultat 
och slutsatser ska vara användbara. (Christensen et al., 2001) 

2.7.1 Validitet 
 
Validitet beskriver hur väl studien mäter det som den avser att mäta, alltså om 
rätt sak mäts. Validitet kan delas upp i två delar, intern- och extern validitet. 
Intern validitet, trovärdighetsaspekten, avser hur väl undersökningsresultatet 
överensstämmer med verkligheten och extern validitet, graden av 
generaliserbarhet, definierar graden av generaliserbarhet. (Christensen et al., 
2001) 
 
I en kvalitativ undersökning används inte kvantifierade data utan ser oftast 
istället till bakomliggande faktorer och processer som påverkar det undersökta 
fenomenet. I en kvalitativ undersökning studeras vanligtvis ett eller ett fåtal fall 
vilket leder till att det inte är möjligt att få statistisk representativitet, vilket leder 
till att diskussionen kring undersökningens trovärdighetsaspekt och grad av 
generaliserbarhet får föras med hänsyn till de här omständigheterna. Här 
används istället kvalitativ generalisering eller arbetshypotes, som definieras som 
den för närvarande bästa ”helhetsbilden” av ett fenomen. (Christensen et al., 
2001) 
 
Bilden ska vara så trovärdig att uppdragsgivaren anser att den kan användas som 
underlag för något slags beslut. Det är i den kvalitativa undersökningen viktigt 
att visa att inte förhastade slutsatser dragits utan att all data som behövs har 
samlats in. Forskaren visar det enklast genom att noggrant redovisa hur han/hon 
gått till väga samt att visa en ödmjuk inställning till uppdragsgivaren, inför 
uppgiften, resultatet och slutsatserna. (Christensen et al., 2001) 
 
Insamlad datas validitet och kvalitet bestäms dels utifrån hur väl de teoretiskt 
definierade begreppen stämmer överens med de empiriska variablerna och dels 
att de operationellt definierade variablerna stämmer överens med registrerade 
och tabulerade data. Det är i många fall svårt att få en fullständig överlappning 
mellan den teoretiska och operationella variabeln. Det är upp till oss att 
konfirmera att operationaliseringarna är valida. (Holme & Solvang, 2006) 
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Det är i den kvalitativa forskningsprocessen viktigt att som forskare vara 
medveten om sin egen påverkan på forskningen. Då den egna upplevelsen av 
situationen kan vara felaktig. Den närhet som uppstår mellan forskare och 
undersökningsenhet kan i sig utgöra ett problem då undersökningsenheten kan 
bete sig på ett sätt som han/hon tror att forskaren förväntar sig. (Holme & 
Solvang, 2006) 
 
Beslut togs också att inte ha förutbestämda frågor utan varje respondent skulle få 
möjlighet att beskriva sin bild utav verkligheten. Att inte ha förutbestämda 
frågor tillsammans med att respondenter från olika avdelningar intervjuas gör att 
resultatet är mer mångsidigt och vi kommer därigenom även få en mer pålitlig 
bild. För att undersökningen ska stämma väl överens med verkligheten undviks 
också ledande frågor.  

2.7.2 Reliabilitet 
 
För att fastställa värdet av den kvalitativa analysen behöver båda begreppen tas i 
akt. För det första behövs validitetsbegreppet för att frågeställningen ska kunna 
prövas. För det andra behövs det kontrolleras om det som avsågs att mätas mäts 
- med hjälp av reliabiliteten. (Holme & Solvang, 2006) 
 
Reliabilitet mäter metodens tillförlitlighet det vill säga i vilken grad ett 
undersökningsresultat kan upprepas om studien genomförs på ett identiskt 
tillvägagångssätt, alltså om studien utförts på rätt sätt. Reliabilitet beskriver hur 
pålitlig den insamlade informationen är. I en kvalitativ undersökning är 
undersökaren och mätinstrumentet samma sak. Det innebär att reliabiliteten är 
kopplad endast till dig då du är unik och ingen kan ikläda sig din person. 
Verkligheten är föränderlig och därför ändras förutsättningarna om studien 
upprepas vid ett senare tillfälle. (Christensen et al., 2001) 
 
Valet av metod i studien är personliga djupintervjuer. Data genereras av 
interaktion mellan oss som intervjuare och respondenterna. Då en kvalitativ 
undersökning utförs är vi som undersökare och mätinstrumentet samma sak, det 
är enligt oss därför omöjligt för andra att upprepa studien identiskt. Men för att 
göra förutsättningarna för en upprepad undersökning bättre och att vår påverkan 
ska minimeras ska anteckningarna jämföras, bearbetas och sammanställas direkt 
i anslutning till intervjuerna. Originalanteckningarna kommer också att sparas så 
att en bedömning av vår bearbetning av dem är möjlig. 
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Då båda två intervjuar och växelvis kan ställa frågor samt anteckna höjs enligt 
oss sannolikheten för att få med all information och därmed 
trovärdighetsaspekten. Det faktum att vi växelvis ställer frågor och att vi också, i 
de fall vi finner något oklart, ställer följdfrågor för att få en så sann bild som 
möjligt. Anteckningarna skall jämföras, bearbetas och sammanställas direkt i 
anslutning till intervjuerna. I valet av teknik beslutades att inte använda 
bandspelare för att få en mer avspänd intervjusituation. Vi anser att vid en 
bandad intervju finns det risk att respondenten formulerar sina svar annorlunda 
och tänker på att det ska låta så bra som möjligt ur sin synvinkel. På grund av 
det resonemanget anser vi att mer sanningsenliga svar ges utan inspelning. 

2.7.3 Källkritik 
 
För att kunna göra en bedömning om data som samlas in eller de observationer 
som görs är sannolika måste förhållningssättet till dem vara kritiskt. Den 
inledande källkritiken innebär att ta reda på var och när data uppkommit, att ta 
ställning till varför den boken eller dokumentet tillkommit till exempel vilket 
syfte upphovsmannen hade med dokumentet samt under vilka omständigheter 
dokumentet tillkom. Det är också viktigt att ta hänsyn till upphovsmannen själv 
och vilken relation han hade till den specifika händelsen och om dokumentet 
framställdes under någon form av påverkan. (Patel & Davidsson, 2003) Vad 
gäller sekundärdata har vi i undersökningen använt oss av ursprungskällan i de 
flesta fall, både vad gäller teorier och modeller. Litteratur som innehöll för 
mycket andrahandskällor avvisades vilket styrker källhanteringen.  Då vi skrev 
den teoretiska referensramen försökte vi hela tiden jämföra olika källor och 
presentera olika sätt att se på fenomenen. Avseende primärdata, består den 
främst av intervjuer på Ellos. Intervjuerna har alla utförts personligen. 
Information som samlades in från intervjuerna har jämförts och kritiskt 
granskats av oss båda. 
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3 Teoretisk referensram 
 
Kapitlet redogör för de teorier som ska hjälpa oss att uppnå syftet. Teorier inom 
organisation, supply chain och inköp utgör ramen för teorin. Först redogörs för 
teorier inom organisation, med fördjupning i vision, affärsidé, intern 
marknadsföring och tvärfunktionella team. Vi anser att vision och affärsidé är 
grundpelare som förtaget först måste fastställa och kommunicera ut med hjälp 
av intern marknadsföring för att kunna gå vidare och uppnå sina mål. 
Tvärfunktionellt arbetssätt, i form av tvärfunktionella team, är ett led i 
processen att skapa samhörighet och för att överbrygga suboptimeringar så att 
personalen ska sträva mot samma mål. De är enligt oss även av relevans att 
beakta då effektiv arbets- och ansvarsfördelning bidrar till korta beslutsvägar 
och effektiva arbetsflöden samt att företaget utnyttjar sin kompetens maximalt. 
Därför har vision, affärsidé, intern marknadsföring och tvärfunktionella team 
ansenlig betydelse menar vi för att Pronto Moda ska kunna bli mer 
konkurrenskraftiga. Därefter behandlas teorier om supply chain. Supply chain 
behandlas översiktligt, dels för att ge förståelse för vilka fördelar som kan 
vinnas genom att arbeta med supply chain.  Dels för att fånga inköp i ett vidare 
perspektiv, där inköp ses som en av länkarna i supply chain. Efter det behandlas 
teorier om inköp där fördjupningen görs i inköpsprocessen och i 
produktutveckling för att se vad som kan förbättras i Pronto Modas inköps- och 
produktutvecklingsprocess. En effektiv inköpsprocess och en innovativ 
produktutvecklingsprocess anser vi är kritiska framgångsfaktorer för att vara 
konkurrenskraftiga på marknaden.   
 

3.1 Organisation 
 
I avsnittet behandlas teorier inom organisation. Fördjupningen ligger i vision, 
affärsidé, intern marknadsföring och tvärfunktionella team.    

3.1.1 Vision och affärsidé 
 
Enligt Tovman et al. (1998) är parametrar som behov, kunder/marknader och 
utbud till hjälp när företagets affärsidé ska konstrueras. Med behov avses vad 
företaget ska tillfredsställa, vilken nytta det utgör för kunden. Genom 
kunder/marknader visar företaget till vem det vänder sig till. Via utbudet talar 
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företaget om hur det ska tillfredsställa behoven. De pekar också på vikten av att 
ha en USP, Unique Selling Proposition, det vill säga det originella som gör att 
kunden väljer just din produkt framför andra. En USP kan vara pris, affärsläge, 
service, inriktning på kundgrupper, problemlösning etcetera, enda kravet är att 
det är något speciellt. Andberg och Eliasson (2005) betonar också de, att 
affärsidén ska ange den unika kompetens eller den kombination av faktorer som 
ger företaget en unik profil och kommersiell styrka i förhållande till sina 
konkurrenter. De menar vidare att, om din affärsidé går att applicera även på 
andra företag har dess unikum inte formulerats tillräckligt tydligt. 
 
Stefan Ekwing och Göran Larsson (Bejram red., 1991) anser att alltför många 
företag har en affärsidé utan att ha en vision. Affärsidén beskriver vad företagets 
verksamhet ska vara och visionen vad som ska uppnås. Visionen är 
energigivaren och ska därför fastställas först. Affärsidén är enligt Stefan Ekwing 
och Göran Larsson sedan verktyget för att uppnå visionen. Affärsidéns uppgift 
är menar författarna att konkretisera visionen och ska svara på; vad ska vi göra 
för vem, när, var och hur. Affärsidén ska beskriva summan av de mål och 
strategier som behövs för att förverkliga visionen.  
 
Wallentins (2006) definition av begreppet är att en affärsidé är den bärande 
tanken bakom ett företag. Idén behöver inte vara unik, men en god affärsidé kan 
hävda sig i konkurrensen och hjälpa företaget att bli lönsamt. Vi anser dock att 
det finns en risk med att frångå kriteriet att affärsidén ska vara unik. Risken vi 
ser är att om idén inte är unik blir det svårare att hävda sig i konkurrensen. 
 
Stefan Ekwing och Göran Larsson (Bejram red., 1991) menar vidare att det inte 
räcker att bara fastställa vision och affärsidé, utan det är avgörande att förmedla 
sina mål ut i organisationen. Enligt författarna kan det bli kaotiskt om 
personalen inte strävar mot gemensamma mål och att det arbete som är nedlagt 
under en lång tid kan rasa samman på kort tid. Samtidigt kan personer som har 
ett gemensamt mål uppnå oerhört stora bedrifter. När alla i organisationen har 
samma grundsyn blir det lättare att se helheten och arbeta framåt utan 
suboptimeringar menar de.  
 
Utifrån företagets vision och affärsidé ska beslut fattas inom olika områden; 
produkter och marknader, organisation och ansvar, ledarskap, intern- och extern 
marknadsföring är några av de områden som berörs. Vilka produkter som ska 
produceras och vilka marknader som företaget ska vända sig till baseras helt på 
de tankar som finns i visionen och affärsidén. Vision och affärsidé ställer krav 
på organiseringen av verksamheten. Sättet att organisera och fördela ansvar är en 
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avgörande faktor för hur företaget lyckas uppnå sina mål. Vision och affärsidé 
talar om vilken riktning företaget ska ha, det är dock ledaren som ska se till att 
visionen blir verklighet. Det är viktigt att ledningsgruppen definierar, tydliggör 
och fattar beslut om sin roll och vilka regler som gäller inom gruppen samt utåt i 
organisationen. (Stefan Ekwing & Göran Larson i Bejram red., 1991) 
 
I artikeln ”Core strategy: end result of restructuring”? skrivs att företag med ett 
klart fokus kommer med säkerhet vara mer framgångsrika än diversifierade 
företag utan klart fokus. Vi instämmer med det påståendet eftersom det är viktigt 
i flera avseenden. När bestämd riktning saknas inom företaget kan förvirring 
bland medarbetarna uppstå vilket även speglas ut till kunderna.  
 
Knutsson och Söderlund (1994) menar att varje gång företaget överväger någon 
förändring av verksamheten. Förändring i till exempel produktsortimentet, 
organisationen eller marknadsföringen bör det först kontrolleras att det 
överensstämmer med den fastställda affärsidén. 
 
Klimatet i organisationen ska kännetecknas av att vi är ett företag menar Stefan 
Ekwing och Göran Larsson (Bejram red., 1991). De påpekar också att arbetet 
med att implementera en ny inriktning, vision eller affärsidé ska drivas 
målmedvetet och strukturerat med i princip alla medarbetare involverade. Det 
för att skapa möjligheter till ansvarstagande och delaktighet. Vi ser risker med 
att endast lägga fokus på den avdelning man arbetar på. Det i form av 
ineffektivitet i processerna, personal kan göra felaktiga prioriteringar och 
bedömningar etcetera, om de inte har helhetssynen. Vi menar också att risken för 
suboptimeringar är överhängande, om spridningen av vision och affärsidé inte är 
tydlig ifrån företagsledningen.  
 
Spridningen av vision och affärsidé leder enligt oss till en minskning av 
suboptimering inom företaget. Suboptimering är en term inom optimeringsteori 
som innebär att man riskerar att få en lösning som inte är den bästa tänkbara när 
man försöker dela upp ett komplicerat problem i hanterbara bitar. I 
företagsekonomi används termen för att ange att en avdelning vid försök att nå 
bästa möjliga resultat (optimering) för den egna enheten bidrar till ett dåligt 
totalresultat för företaget. Genom att kostnaderna för lagret minimeras riskerar 
till exempel företaget att gå miste om försäljningsinkomster. (www.ne.se, 
070502)  
 
Liksom Stefan Ekwing och Göran Larsson (Bejram red., 1991) finner vi att det 
är av stor betydelse att först fastställa sin vision eftersom det då klargörs vart 
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man vill nå. I ett andra steg kan sedan fastställas hur visionen ska nås genom 
affärsidén. Vi menar att implementeringen av visionen och affärsidén har 
grundläggande betydelse för att de ska ha genomslagskraft för företaget och att 
det därför är viktigt att lägga resurser på implementeringen. Vid styrningen av 
företaget menar vi att det är viktigt att ha vision och affärsidé med i tankarna så 
att de inte kommer i skymundan, det för att lyckas med arbetet. Vi anser att ett 
sätt att motverka suboptimering på är användningen av intern marknadsföring. 

3.1.2 Intern marknadsföring 
 
Gummesson (1998, s. 214) definierar intern marknadsföring på följande sätt, 
”Intern marknadsföring innebär att företagsledningen applicerar 
marknadsföringskunnande som ursprungligen utvecklats för extern 
marknadsföring på den interna marknaden, det vill säga personalen”. Enligt 
Dotevall (1997, s. 69) är Intern marknadsföring ”alla de aktiviteter ett företag 
använder sig av för att försöka höja kompetensen och trivseln hos personalen så 
att de på ett bättre sätt kan tillfredsställa kundernas behov och önskemål”. 
 
Vikten av att intern tydlighet i grundläggande värderingar förankras hos 
personalen belyses av Stefan Ekwing och Göran Larsson (Bejram red., 1991). 
De menar att det är företag med intern tydlighet som lyckas locka till sig 
kompetent personal. Den överlägsenhet det medför speglas utåt och ger företaget 
en positiv image. Författarna anser att en etablerad kultur med invanda arbetssätt 
ger i regel status mot marknaden samtidigt som det i många fall kan innebära 
stelhet, stagnation och till och med tillbakagång. De anser vidare att ibland kan 
det vara rätt att utveckla det som finns men att det oftast inte är där framtiden 
ligger. De pekar på att företagsledningen behöver ta ställning till hur 
organisationens roll ska se ut i framtiden. För att skapa ny framtidstro måste 
enligt Stefan Ekwing och Göran Larsson genomföras genomgripande åtgärder. 
De anser att utan ett meningsfullt mål blir vägen oftast ointressant samt 
maktkamper och olika uppfattningar kan uppstå. För att en ny framtidsinriktning 
ska markeras bör också strukturella åtgärder vidtas. Det kan vara i form av att 
nya enheter och ansvarsområden skapas för att nå de nya målen. Mike Meldrum 
skriver i Marketing Management (2000) att intern marknadsföring ger goda 
effekter inom organisationen såsom intern moral, höjd servicenivå och 
operationell effektivitet.  
 
Stefan Ekwing och Göran Larsson (Bejram red., 1991) skriver också om vikten 
av att som organisation ha en stark inre kraft och uthållighet för att kunna ha ett 
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grepp om sin utveckling. Organisationen är själv ansvarig för den inre kraften. 
De skriver vidare att det är omvärldens subjektiva uppfattningar som bedömer 
företagets förmåga. För att den inre kraften ska märkas utåt är det viktigt att hela 
organisationen har ett kollektivt självförtroende, skriver de.  
 
Det finns även en yttre kraft som styrs av marknaden, konjunkturen, 
samhällsförutsättningarna, utvecklingsmöjligheterna och hoten. Organisationers 
förmåga att överleva beror till stor del på företagsledningens uppmärksamhet på 
att se signaler om svängningar och förändringar i omgivningen, för att sedan 
utifrån signalerna fatta rätt beslut. Med hjälp av den inre kraften kan sedan 
organisationen hantera verkligheten. (Stefan Ekwing & Göran Larson i Bejram 
red., 1991) 
 
Intern marknadsföring är viktig, då ett lyckat arbete fram till visionen är 
avhängigt om personalen känner till och förstår helheten i verksamheten. Före 
den externa marknadsföringen tar vid behöver budskapet vara spritt internt så att 
personalen agerar utifrån samma budskap, för att öka trovärdigheten. Intern 
marknadsföring skapar också engagemang och delaktighet, i förlängningen kan 
den även bidra till att personalen känner stark solidaritet till företaget. I arbetet 
med intern marknadsföring kan man använda sig av interna informations- och 
kommunikationssystem samt interna mötes- och samverkansprocesser. Efter den 
interna marknadsföringen är genomförd kan företaget ta sig an den externa 
marknadsföringen, alla de aktiviteter vi utför i relation till kunden. Det innebär 
att hela personalen har ett ansvar för hur företaget uppfattas. Det är viktigt att 
den externa marknadsföringen är i linje med visionen och affärsidén. (Stefan 
Ekwing & Göran Larson i Bejram red., 1991) 
 
Knutsson och Söderlund (1994) menar att när företaget ska rikta in sig på nya 
produkter respektive marknader eller försöker vända motgång till framgång är 
intern marknadsföring ett viktigt redskap. Det är viktigt att använda den interna 
marknadsföringen även i det löpande marknadsföringsarbetet, det vill säga att 
den interna marknadsföringen ska följa den externa. De skriver vidare att det är 
viktigt för företaget att möta förändringar på rätt sätt och att en förutsättning för 
det, är att man överhuvudtaget märker att en förändring är på gång. De citerar en 
”gammal kines” som lär ha sagt: ”När förändringens vind kommer skall man 
inte möta den med ett vindskydd utan med en väderkvarn”. (Knutsson och 
Söderlund 1994 s. 23) 
 
Många företagsledningar känner behov av förändring i organisationen till 
exempel omstrukturering eller vitalisering och skapandet av ny energi. 
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Förändringsarbetet kräver uthållighet och en konsekvent genomförd strategi. 
Enstaka insatser kan lätt bli tomma slag i luften och därmed innebära psykisk 
trötthet hos personalen. Det är en viktig och grannlaga uppgift för 
företagsledningen att kommunicera ut visionen, affärsidén, målen och 
strategierna i organisationen. Syftet med att kommunicera ut riktningarna är att 
skapa solid förankring som ger delaktighet. Det blir för medarbetarna allt 
viktigare att vara delaktiga och att kunna vara med och påverka. (Stefan Ekwing 
& Göran Larson i Bejram red., 1991) Här anser vi att den interna 
marknadsföringen blir viktig. 
 
Dotevall (1997) anser att ett företags personal enbart är lojal om de behandlas 
väl. Det är för företag en viktig uppgift att ta hand om och vårda sin personal då 
personalens välmående i ett marknadsorienterat företag även gynnar kunden. Vi 
instämmer med Dotevalls resonemang om att personalvård är av stor betydelse. 
Att det är av stor betydelse grundar vi på att det kan i otaliga sammanhang vara 
avgörande för företaget om personalen är medveten om de värden företaget står 
för, till exempel personalens bemötande av en kund vid en reklamation eller 
rentutav för att bli effektiva i någon av företagets processer. 
 
Knutsson och Söderlund (1994) säger att intern marknadsföring har två syften. 
Det första är att dra till sig och behålla kvalificerad personal. Det sker dels 
genom att skapa ökad motivation och dels genom aktiviteter för att förbättra 
företagets image. En imageförbättring ökar i sin tur också personalens 
självkänsla och prestige. 
 
Det andra syftet med intern marknadsföring är att få personalen att arbeta mot 
genensamma mål. Vanligtvis innebär det att informera personalen om företagets 
affärsidé och att motivera den att bli kundorienterad. (Knutsson & Söderlund, 
1994) Mike Meldrum skriver i Marketing Management (2000) att intern 
marknadsföring ger goda effekter inom organisationen såsom intern moral, höjd 
servicenivå och operationell effektivitet.  
 
Intern marknadsföring ska skapa relationer mellan ledning och anställda samt 
mellan olika funktioner i organisationen. Den blir därmed ett stöd till personalen 
och den externa marknadsföringen. Trots att kontaktytan mellan många 
medarbetare och kunder är begränsad anstränger sig ledningen ofta för att hitta 
effektiva sätt att befästa förändringar på hos personalen. Det kan vara 
förändringar i affärsidén, organisationen, introduktion av nya produkter, nya 
metoder etcetera. Skillnaden mellan vad företagsledningen agerar för och vad 
personal och kunder mottar och agerar för kan vara stor. (Gummesson, 1998) 

28 



  

Här anser vi att intern marknadsföring är ett effektivt medel vid förändringar, för 
att alla anställda ska sträva mot samma mål och för att skapa synergi i företaget. 
Moira Clark skriver i Marketing Management (2000), att en av förutsättningarna 
för att lyckas med intern marknadsföring är att personalen måste arbeta 
tillsammans över funktionernas gränser. Det är nödvändigt för att vara säker på 
att företagets vision, strategi och mål efterlevs inte bara på pappret utan även i 
praktiken. 
 
Moira Clark skriver vidare i Marketing Management (2000) att det finns ett antal 
kritiska faktorer vid implementeringen av den interna marknadsföringen. En av 
faktorerna är organisationens design som bör bestå av marknadsinriktade 
tvärfunktionella team för att understödja marknadsmål. En annan faktor är 
byggandet av stödjande relationer i organisationen där tillit och värme är ledord 
för att uppmuntra den interna kommunikationen. En tredje faktor är 
samordnandet av aktiviteter, som stärker den interna kommunikationen, om det 
utförs av anställda från olika avdelningar.  
 
Helen Mitchell skriver i Marketing Management (2000), att intern 
marknadsföring är idag högt prioriterat och att intern kommunikation spelar en 
kritisk roll vid förändring av företagets ledningskultur. Ledningen formar en 
perception av företaget som kan influera företagets framtida relationer. Därför är 
det oerhört viktigt att hela företagets nätverk av relationer, såsom anställda, 
leverantörer etcetera, är medvetna om företagets intentioner och handlingar. 
    
3.1.3 Tvärfunktionella team  
 
Lysons och Farrington (2006, s.164) definierar tvärfunktionella team på följande 
sätt: ”En grupp av individer från olika funktioner i organisationen som samlas 
för att nå klara, och starka mål som inte hade kunnat nås utan ett team”. 
Teambildning har inflytande på organisationens resurser på det sättet att 
gruppmedlemmars expertis utnyttjas till max. En annan fördel enligt författarna, 
är att en ökad förståelse fås mellan olika funktioner och dess problem. De menar 
vidare, att det är vanligt att inköpare ingår i team som behandlar sourcing, 
handelsvaror, kvalitet samt ny produkt/serviceutveckling.  
 
Interna relationer blir enligt Lysons och Farrington (2006) allt mer 
tvärfunktionella och baserade på ”teamwork”. Enligt Dobler och Burt (1996) har 
en mycket stor del av de amerikanska företagen fastnat för konceptet att 
koordinera expertis i en grupp av människor från olika funktionella områden för 
att undersöka och hitta lösningar till problem. 
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Parker, G. M. (Lysons & Farrington, 2006) listar sex viktiga konkurrensfördelar 
som organisationer uppnår genom att implementera tvärfunktionella team. En av 
dem är snabbhet, tiden som det tar att få saker gjorda reduceras betydligt. Den 
andra fördelen är komplexitet, förbättring i organisationens möjlighet att lösa 
komplicerade problem. Fördel nummer tre är kundfokus, organisationens 
resurser fokuseras på att tillfredställa kundbehov. Den fjärde fördelen som 
Parker, G. M. (Lysons & Farrington, 2006) pekar på är kreativitet, genom att 
samla en grupp människor som har olika erfarenheter och bakgrunder, ökar den 
kreativa kapaciteten i organisationen. Fördel nummer fem, är lärande i 
organisationen, medlemmar i tvärfunktionella team utvecklar lättare ny 
arbetskompetens, lär sig mer om andra discipliner och hur det är att arbeta med 
personer med olika bakgrunder. Den sjätte fördelen är att det finns en 
identifierad kontaktpunkt, med ett sådant team finns en punkt identifierad där 
information kan hämtas och där beslut tas.  
 
Enligt Lysons och Farrington (2006) finns det också problem med 
tvärfunktionella team. Ett problem är att det krävs en investering i utbildning av 
teamledare, att tvärfunktionella team kräver att medlemmarna närvarar på ett 
stort antal möten. Ett annat problem menar författarna är, att på grund av varje 
persons expertis, finns risken att de konkurrerar om att prioriteras. 
 
Tvärfunktionella team kommer att under en lång tid ha en stark inverkan på 
organisationsstrukturer vad gäller inköp och supply management anser Lysons 
och Farrington (2006). Dobler och Burt (1996) menar att det är svårt att säga 
vilken påverkan den ökade team-användningen kommer att ha på den formella 
organisationen.  
 
Lysons och Farrington (2006) skriver att tvärfunktionella team kan formas för 
många olika syften. Författarna menar att vad gäller inköpsaspekten har 
tvärfunktionella team särskild relevans och inkluderar ofta, sourcing, 
outsourcing, ny produktutveckling, värdesanalyser, kvalitetsmanagement, 
personalutveckling. Tvärfunktionella team menar författarna kan skapas för både 
lång och kort sikt. Kortsiktsteam är en sorts uppgiftsteam, de formas för ett 
särskilt syfte eller uppgift att uträtta, teamet bryts upp när uppgiften är löst. 
Långsiktsteam är ofta permanenta. Författarna förklarar att teamen inte innebär 
att något ansvarsområde försvinner, tvärtom är det viktigt att var och en har sitt 
ansvarsområde och tillför sin expertis. Vi menar här liksom författarna att teamet 
ska bestå av en eller två personer från varje avdelning, som kan tillföra sina 
kunskaper och ge synpunkter ur sitt perspektiv, på problemet.   
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Van Weele (2005) skriver att tvärfunktionella team är en kritisk framgångfaktor 
för en effektiv inköpsprocess. Enligt författaren ska specialister som arbetar med 
leverantörer och inköpare samlas till ett team för att utveckla sourcing och 
handelsplaner. De här teamen menar Van Weele ska ledas av en inköpschef och 
rapportera till ett management team. 
 
Lysons och Farrington (2006) anser att det finns ett antal faktorer som pekar på 
att det är viktigt att inköpspersonalen är involverad i tvärfunktionella team. En 
faktor är involverandet av inköp i strategiska förvärvsbeslut. En andra faktor är 
konceptet supply chain som visar på behovet att ta hand om arbetsflöden på ett 
integrerat sätt avseende material, management och logistik. Den tredje faktorn är 
att team på ett bättre sätt ta till vara på den ökade informationstillgängligheten 
och möjligheten att kommunicera på ett effektivt sätt. En annan faktor som 
Lysons och Farrington pekar på är erkännandet av att, på grund av utvecklingen 
av globalt inköp blir priserna och kostnadsanalyser mer komplicerade, det finns 
ett behov att integrera inköpsprocesser med tillverkningsprocesser, betydelsen 
av kvalitet har ökat, inköpspersonalen behöver ofta råd och stöd vid 
besluttagande.   
 
Vi menar att med tvärfunktionella team underlättas kommunikationen och 
informationsflöden i företaget. Det menar vi leder till snabbare och effektivare 
processer. Vi anser också att informationsled i supply chain kan strykas eftersom 
informationen inte behöver skickas mellan olika funktioner, alltså ett effektivare 
informationsflöde. Tvärfunktionella team menar vi minskar risken för att varje 
organisationsfunktion enbart ser till dess egna mål och inte till företaget som 
helhet. Varje funktion får genom det här arbetssättet andra synvinklar på 
problemet genom att gruppmedlemmar från andra funktioner ger synpunkter 
utifrån sitt perspektiv på saken ifråga.   

3.2 Supply chain 

 
Supply chain är ett nätverk som består av leverantörer, tillverkare, distributörer, 
återförsäljare och kunder. (Harrison, Lee & Neale, 2005) Teorier om supply 
chain har enligt oss betydelse då det är viktigt att alla processer, från idé till att 
den färdiga produkten kan säljas till kund, integreras och effektiviseras. Det för 
att skapa bättre förutsättningar för företaget, till exempel att ledtiderna förkortas. 
 
Avseende teorier om supply chain kommer uppsatsen endast att behandla en del 
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av kedjan; ledet ifrån slutleverantör till och med återförsäljare. Tre länkar i 
supply chain behandlas; slutleverantör, tillverkare och återförsäljare. 
 
Effektiv styrning av supply chain har blivit identifierad som en kritisk 
nyckelfaktor till framgång i återförsäljningsbranschen.  Moderna företag 
konkurrerar med supply chain och inte med företaget. Som en del i sin supply 
chainstrategi, bygger många företag upp partnerskap med medlemmar i kedjan. 
Det för att lyckas bättre med att skapa värde för kunden genom processer i 
kedjan. Strategin innebär då att företag minskar sin leverantörsbas till ett fåtal 
leverantörer. (Journal of fashion marketing and management, 2006)    
 
Det har passerat många decennier sedan ”supply chain tänket” började. Termen 
logistik har sitt ursprung i militära organisationer. Redan för väldigt många år 
sedan förstod man att effektivitet i vilken militär organisation som helst inte 
enbart beror på vapnen, styrkan och krigsandan hos soldaterna. Effektiviteten 
påverkades mycket av transportmöjligheter samt flödet av mat och ammunition. 
Beaktandet av transportmöjligheter av flöden som mat och ammunition kallades 
för logistik. (Van Weele, 2005) Supply chainstrategier är idag företagets 
strategiska vapen (Dobler & Burt 1996).   
 
Supply chain stödjer tre typer av flöden som kräver noggrann planering och nära 
koordination. Materialflödet representerar det fysiska flödet av produkter från 
leverantör till kund men också flödet i andra riktningen, som innebär 
produktreturer, service och återvinning. Informationsflödet representerar 
ordertransaktioner, fakturor, andra dokument och kommunikationen genom 
kedjan som koordinerar det fysiska flödet. Det finansiella flödet representerar 
olika kredittermer och betalningsscheman. Nätverket stöds också av tre andra 
faktorer. En av de faktorerna är processer, som innebär värdeskapande 
aktiviteter som logistik, produktutveckling och kunskapsmanagement. En annan 
faktor är organisationsstrukturen, där relationerna kan se ut på olika sätt. En 
tredje faktor är teknologin som underlättar för kedjan, den innebär både process- 
och informationsteknologi. (Harrison, Lee & Neale, 2005)  
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              Figur 3.1 Supply chain 
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Källa: Harrisons, Lees & Neales 2005, s. 111 (Fritt översatt) 
 
Harrison, Lee & Neale (2005) skriver att koordineringen av supply chain berör 
koordineringen av tre typer av flöden över nätverket. De tre flödena är 
materialflöde, informationsflöde, samt finansiellt flöde. Effektiva 
koordinationsstrategier kombinerar olika angripssätt för att få en transparent 
supply chain som författarna menar är kritiskt för en effektiv supply chain. 
Angripssätt kan vara, att dela information med leverantörer till exempel 
försäljningsstatistik, informations spridning till exempel VMI – Vendor 
Managed Inventories med det menas att leverantören har insyn i företagets lager 
och kan då fylla på lagret vid behov, framtida prognoser etcetera. De här olika 
sätten att koordinera till en mer transparent supply chain menar Harrison, Lee 
och Neale (2005) underlättar för nya typer av organisationsstrukturer, ett 
exempel på en sådan organisationsstruktur är en processorienterad struktur.  
 
Van Weele (2005) menar att logistik och supply chain management motverkar 
bristerna som finns i funktionellt tänkande i funktionellt strukturerade 
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organisationer. I funktionella organisationer, menar Van Weele, att avdelningar 
styrs som separata enheter. Varje enhet har sin budget och mål. Personalen på 
varje avdelning arbetar för att nå sin avdelnings mål. Det menar Van Weele 
motverkas genom logistik och supply chain management. Enligt Van Weele är 
logistik och supply chain management mer för en processorienterad struktur än 
en funktionell struktur. Där alla processer i kedjan ska skapa maximalt 
kundtillfredsställande med kunddriven produktutveckling och innovation.  
 
Lysons och Farrington (2006 s. 91) definierar supply chain på följande sätt ”A 
supply chain is that network of organisations that are involved, through 
upstream and downstream linkages, in the different processes and activities that 
produce value in the form of products and services in the hands of the ultimate 
customer or consumer”. Författaren menar här att en supply chain är ett nätverk 
av organisationer som länkas ihop genom aktiviteter. I en supply chain menar 
författaren att det finns relationer mellan företag och kund samt mellan 
leverantör och leverantör. Enligt Harrison (2004) är just ordet supply chain 
missvisande eftersom modellen visar en enkel serie från leverantör till kund. 
Harrison menar att leverantören har leverantörer under sig och de leverantörerna 
har andra leverantörer och så vidare, författaren påpekar att ofta finns fler 
relationskopplingar som kan vara svåra att visa som en kedja. Harrison beskriver 
därför supply chain som ett nätverk.  
 
Enligt Quayle (2006) är syftet med supply chain management att göra det 
möjligt för företaget att anpassa sig till marknadsförändringar där, kvalitet, pris, 
tid och service är kritiska faktorer. Målet är, menar författaren att länka samman 
marknadsplatser och distributionskanaler till inköps- och tillverkningshandlingar 
på ett sådant sätt att konkurrensfördelar nås och kan bibehållas. 
 
Lan & Unhelkar (2006) skriver om integrerad supply chain management. Med 
det menar författarna att leverantörers och kunders interna processer länkas ihop. 
Med interna processer menar författarna bland andra, marknadsföring och 
försäljning, sortiment, distribution och lager. Lan och Unhelkar menar att 
integrerad supply chain managementlösningar tillåter organisationer att 
automatisera arbetsflöden som berör utförande och analys av bland annat, 
planering, sourcing, tillverkning, leverans, återköpssituationer och underhåll.    
 
Vi anser att supply chain ska styras utifrån kunden, kundens behov bör vara 
utgångspunkten för hur ett företag bygger sin supply chain, det utesluter inte att 
en kostnadseffektivisering kan genereras genom supply chain. Det är kunden 
företaget ska tillfredsställa och kunden är också dess största inkomstkälla. Vi 
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anser liksom Van Weele (2005) att om processer integreras i supply chain, bör 
det resultera i kundtillfredsställelse, utöver det anser vi att en minskning av 
kostnader uppstår.  
 
Företag som har genomarbetade processer i supply chain och som arbetar 
mycket med styrning av kedjan är enligt oss starka konkurrenter på marknaden. 
Det gäller också för företag särskilt inom modebranschen att vara innovativa och 
skapa unikhet, då produkterna i branschen är relativt homogena.  Ett exempel på 
innovativ supply chain, menar Harrison, Lee & Neale (2005) kan hittas hos det 
italienska företaget Benetton.  
 
Benetton var enligt Harrison, Lee & Neale (2005) en av de första tillverkarna i 
branschen som började använda point-of-sale data från viktiga återförsäljare för 
att fastställa produkt mixen. Med det menar författarna att Benetton justerade 
sortimentet av färger som skulle produceras genom att noggrant spåra butikernas 
försäljning. Sådan operativ flexibilitet var enligt Harrison, Lee och Neale, möjlig 
genom en omstrukturering av produktprocesser, där de förberedde sig genom att 
sticka plaggen i grått och sedan färgade plaggen i de efterfrågade färgerna. 
Ytterligare flexibilitet avseende volym kunde de nå genom att sprida ut 
stickningsprocesserna till ett nätverk av små textillabbar. Författarna menar med 
det här exemplet att supply chain design handlar inte bara om att skapa ett 
nätverk utan också att prioritera att utveckla och bibehålla kapacitet internt.  
 
Harrison, Lee och Neale (2005) anser att med supply chain design finns 
möjlighet att med hjälp av tillgångar, organisationer och kompetenser skapa 
konkurrensfördelar. Det är där företags fokusering ska ligga och inte på att sätta 
ihop ett antal aktiviteter som tillsammans håller nere kostnaderna. Vi ställer oss 
kritiska till påståendet att ett företags fokusering inte ska ligga på att sätta ihop 
ett antal aktiviteter som tillsammans håller nere kostnaderna. Anledningen till att 
vi ställer oss kritiska är för att vi finner påståendet diffust, då vi anser att bara för 
att fokusering på att skapa konkurrensfördelar eftersträvas betyder inte det att 
företaget inte kan hålla nere kostnaderna, vi menar att det ena inte utesluter det 
andra. Vi anser att genom integrering av processer i supply chain, med rätt 
resurser på rätt plats, kan företaget minska sina kostnader, och öka 
kundtillfredsställelsen.   
 
Niven Marien (Lysons & Farrington, 2006) identifierar fyra nyckelfaktorer som 
företaget noggrant måste behandla om supply chain management ska bli 
framgångsrikt. Följande: 
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• Organisationens infrastruktur, hur affärsenheter och funktionella 
områden ska vara organiserade, hur managementprogram är 
koordinerade tillsammans med nuvarande organisationsstruktur. 
Viktiga attribut inom det här området är, att företaget har en 
sammanhängande affärsstrategi som leder affärsenheter mot samma 
mål, att det finns en formell process som beskriver metoder av hur 
supply chain ska förbättras, att kunna guida utförandet av hur man 
ska nå supply chain mål till den operativa enheten. 

 
• Teknologi handlar inte bara om IT utan också om fysiska 

materialdesignsituationer. Viktiga attribut är här, att företaget har 
operativaenheter, marknads- och logistikdata koordinerad inom 
företaget, eftersom data är tillgänglig för ledning, marknad och 
logistik och mellan supply chain medlemmar. 

 
• Strategiska allianser, handlar om externa medlemmar såsom kunder, 

leverantörer, distributörer. Viktiga attribut inom området är, att 
förväntningar och krav är tydligt fastställda och godkända, att man 
samarbetar avseende supply chain design samt produkt- och 
servicestrategier, att företaget har konkurrensstarka IT-system. 

 
• Personalmanagement, det här området involverar hur 

arbetsbeskrivningar är designade, hur personal kompenseras. Viktiga 
attribut här är, sourcing, anställning, och att välja kompetent personal 
på alla nivåer, att företaget implementerar supply chain management 
till personal på alla nivåer, finna personer internt som effektivt kan 
sprida kunskap om supply chain management.  

 
Nedan beskrivs ytterligare ett exempel på effektivisering av supply chain inom 
ett textilföretag. Zara, ett känt klädmärke, använder sig av standardiserade 
processer vid designandet av produkterna (Harle, N., Pich, M. & L. Van der 
Hayden i Harrison, Lee & Neale, 2005). I modebranschen är det vanligt att ha 
två års framförhållning vad gäller bindandet av produktionen (Fisher M. & A. 
Raman i Harrison, Lee & Neale 2005). Det är dock problematiskt då 
produktlivscykeln, med produktlivscykeln menar vi den tiden från det att 
produkten introduceras på marknaden till att försäljningen helt avtar, är kort för 
produkter i modebranschen. En säsong varar inte ens i sex månader. Zara 
introducerar nya produkter med kort mellanrum, faktum är att de byter ut 70 % 
av produkterna varannan vecka i en typisk Zarabutik.  
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För att skapa stor variation och snabb respons för kunderna använder sig Zara av 
flera olika strategier, inklusive standardisering av designmodulerna. Arbetet med 
standardisering av designmodulerna sker i en dator och representerar därmed 
ingen fysisk inventarie. I början av varje säsong skapar designerna ett bibliotek 
av designmoduler som utgör en plattform för kommande produkter. Designerna 
på Zara promenerar på gator, går på discon och besöker lokala events frekvent 
för att få en känsla av de senaste trenderna. Efter de observationerna utformar de 
sedan de slutgiltiga produkterna. Designerna skapar fem till åtta nya kreationer 
varje dag. Om designmodulerna inte funnits tillgängliga för designerna kunde 
designprocessen ha tagit flera dagar. Designmodulerna hjälper till att 
rationalisera den komplexa produktvariationen och hantera den korta 
produktlivscykeln för modeprodukter. Totalt skapas ungefär 12 000 nya 
produkter och kreationer varje år på Zara. (Harrison, Lee & Neale, 2005)  

3.3 Inköp 
 
Liksom Lysons och Farrington (2006) anser vi att inköpsavdelningen kan precis 
som leverantörer, lager, transport, ses som en länk i supply chain, eller som en 
sekvens i processerna där varor förvandlas till slutlig produkt. Personal på 
inköpsavdelningen har kontakt med andra länkar i supply chain såsom, 
leverantörer, återförsäljare etcetera. Vi anser att inköpsteorier är viktigt för vårt 
problem eftersom det idag ställs höga krav på inköpsavdelningen då 
produktlivscykler är korta och det gäller för företag att snabbt få in nya varor. 
Särskilt gäller det här företag i textilbranschen, menar vi, där korta ledtider är ett 
starkt konkurrensmedel. Först behandlas teorier om inköpsprocessen för att se 
vad som kan förbättras i Pronto Modas inköpsprocess. Efter det behandlas 
produktutvecklingsteorier, där vikten av produktutveckling förklaras eftersom vi 
anser att produktutveckling är ett starkt konkurrensmedel. I avsnittet behandlas 
relevansen av inköpsavdelningens involvering i utvecklingen.     
 
Lysons och Farrington (2006, s. 4) menar att i många organisationer, är inköp 
fortfarande en del av en segmenterad, avdelningsdominerad struktur, där förvärv 
av varor är en diskret aktivitet i jämförelse med företagets övriga aktiviteter. De 
menar vidare att ”med utmaningen av global konkurrens har organisationer mer 
och mer bytt ut den segmenterade strukturen till en mer integrerad struktur där 
inköp är en del av en större grupp, som material, logistik eller supply chain 
management”. I sådana strukturer betonar Lysons och Farrington betydelsen av 
tvärfunktionellt beslutstagande. Håkansson H. och Wootz B. skriver i 
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Håkansson & Melin, (1978, s. 95) att ”förändringar i företags omgivning har 
medfört att enskilda företags lönsamhet har kunnat äventyras om inte 
inköpsfunktionen fungerat på ett tillfredställande sätt”. Författarna skriver vidare 
”en effektiv inköpsorganisation är därför numera inte bara en tillgång utan en 
nödvändig förutsättning för företagets överlevnad”.   

3.3.1 Inköpsprocessen 
 
Med inköpsprocessen menar Lysons och Farrington (2006) en grupp av 
processer eller steg, riktade för att nå en viss output. Där de olika processerna i 
inköp är samlade till en processkedja, en kedja av aktiviteter som leder till 
förvärvet av varor. Enligt Lysons och Farrington är länken i kedjan information. 
En kedjeprocess kan därför, påstår författarna då ses som en ”kedjemeddelande 
relation”. Vi överrensstämmer med det här påståendet då information enligt oss 
är ett mycket kritiskt flöde i en organisation. Om det flödet hindras på vägen så 
stoppar det hela processer.  
 
Rosell (2001) menar att informationsflödet handlar om kommunikation och 
kommunikation är A och O för allt inköpsarbete. Rosell skriver vidare att ”man 
ska se till att arbeta med leverantörer som det är lätt att kommunicera med, men 
man får också se till att hjälpa leverantören att utveckla sin 
kommunikationsförmåga”. Elektroniska transaktioner har enligt Lysons och 
Farrington (2006) revolutionerat kostnaden och farten i inköpsprocessen. Inköp 
beskrivs ur det här processperspektivet mer ingående nedan. Genom att beskriva 
inköp utifrån ett processperspektiv anser vi att en tydlig bild av vad inköp 
innefattar fås.  
 
 

Figur 3.2 Inköpsprocessen 
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Källa: Omarbetad Van Weele 2005, s. 46 (Fritt översatt) 
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3.3.1.1 Specifikation 
 
Van Weele (2005) delar in inköpsprocessen i sex steg. Enligt författaren innebär 
det första steget i processen att inköparen fastställer de krav som han har på 
beställningen. Företaget ska här även, menar Van Weele, ta ställning till vilka 
produkter och tjänster som ska köpas in och vilka de ska producera och utföra 
själva. För ett effektivt inköp ska specifikationen enligt Van Weele innehålla 
följande: 
 

• Kvalitetspecifikation, beskriver hur företaget vill ha produkten 
levererad, samt vilka tekniska normer och standarder produkten ska 
möta. 

• Logistikspecifikation, vilka kvantiteter som behövs, leveranstid som ska 
respekteras. 

• Garantivillkor, beskriver underhåll och garantier.  
• Legala krav och miljökrav, ska fastställas för både produkt och 

produktionsprocess. 
• Budget, anger finansiella ramar.   
 

Lysons och Farrington (2006) bortser från ”förberedelseinköpsaktiviteter” som 
författarna benämner det, i inköpsprocesskedjan. Med 
”förberedelseinköpsaktiviteter” menar författarna förberedelse av specifikation 
och budgetbeslut. Lysons och Farrington delar in processen i tre huvudfaser, 
Identifikationsfasen, Orderfasen och Efter-orderfasen. Varje fas kräver specifika 
dokument och transaktionsaktiviteter. Första fasen, Identifikationsfasen, 
inkluderar första steget i processkedjan. Andra fasen, Orderfasen, inkluderar steg 
två, tre och fyra i processkedjan. Tredje fasen, Efter-orderfasen, inkluderar steg 
fem och sex.   
 

            Figur 3.3 Inköpsprocesskedjan 
 
 
 
 
 
 
 
                          Källa: Lysons och Farrington 2006, s. 4 (Fritt översatt) 
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Första fasen enligt Lysons och Farrington (2006) är ”Identifikationsfasen”, där 
inköparen underrättas om inköpsbehovet. Det görs genom antingen en förfrågan 
utfärdad av till exempel butiker eller genom en räkning på material utfärdad av 
produktions- eller sortimentsavdelning. Vi menar att specifikationsaktiviteter 
borde visas i inköpsprocesskedjan eftersom de aktiviteterna även enligt Lysons 
och Farrington är en del av inköpsarbetet. Rosell (2001) tar upp 
produktspecifikationen som en del inköpsplanen men inte som en del i 
inköpsprocessen. Vi antar att Rosell med det här menar att vid inköp av redan 
befintliga produkter behövs ingen produktspecifikation utfärdas eftersom den 
befintliga specifikationen då används, enbart vid nya produktinköp behövs en 
produktspecifikation göras.  
 
Enligt Rosell (2001) ska en produktspecifikation specificera exakt vilka 
produkter som ska köpas in respektive tillverkas själva, hur de ska se ut och 
vilka kvalitetskrav som ska ställas. Enligt Baily och Farmer (1992) kan 
specifikationer ha olika former och kan fastställas av olika avdelningar. Design- 
och Ingenjörsavdelningen har oftast ansvar för produktdesign, vilket inkluderar 
specifikation av delar och material.  
 
Formella, detaljerade specifikationer ritas enligt Bailey och Farmer (1992) inte 
upp om inköpet inte har stor relevans. Finns den kvalitet som krävs oftast 
tillgänglig lämnas oftast ansvaret över till inköpsavdelningen att välja lämpligt 
märke menar författarna. Varje inköps order, stor eller liten, viktig eller inte 
måste kommuniceras ut på rätt sätt till leverantören. Men kostnaderna menar 
Bailey och Farmer, för att förbereda en detaljerad specifikation gör sig enbart 
rättvisa då kraven på produkten är kritiska eller ovanliga, eller om volymen är 
stor och kostnaderna för produkterna är höga.    
 
Syftet med specifikationen är att undvika missförstånd och på så sätt reducera 
kostnader som kan uppstå vid ändringar. Inköparens arbete är att försäkra sig om 
att leverantörens arbete utförs enligt den senast skickade specifikationen. (Van 
Weele, 2005) Vi menar att man genom en tydlig och klar produktspecifikation 
kan undvika missförstånd hos leverantören och då reduceras inte enbart 
kostnader utan också tid som annars skulle ha gått till ändringar av fel. Vi inser 
samtidigt att det är en balansgång mellan hur detaljerad specifikationen ska vara 
i förhållande till hur mycket den underlättar inköpsarbetet då det kan ta mer tid 
att arbeta med en mycket detaljerad specifikation.  
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3.3.1.2 Leverantörsval 
 

Efter det att inköpskraven har blivit definierade och beskrivna i specifikationen 
kan inköparen påbörja sin jakt efter rätt leverantör (Van Weele, 2005). Enligt 
Van Weele är valet av leverantör är ett av de viktigaste stegen i inköpsprocessen 
och föregås av ett antal aktiviteter som kan kallas för ”the tendering process”, 
vilka enligt författaren inkluderar följande aktiviteter:  
 

• Summera kvalifikationskraven som är baserade på specifikationen. 
• Göra en lista på kvalificerade leverantörer (såkallad bidder´s long list). 
• Skicka iväg önskan om mer information till leverantörerna, eventuellt 

besöker leverantörer och ber om prisuppgifter. Många större företag 
arbetar med en ”vendors list” med rekommenderade leverantörer som 
andra företag använt till sin leverantörslista. 

• När information samlats in från leverantörerna på listan väljs de 
leverantörer som verkar mest lovande och de kontaktas.  

• Förfrågan om kostnadsförslag skickas ut, förlagen ska vara utformade på 
så sätt att inköparen kan jämföra dem. 

 
Lysons och Farrington (2006) benämner den här fasen för ”Orderfasen” där 
inköparen först utreder om det är ett standardköp eller ett nytt köp. Om det är ett 
standard köp som tidigare köpts från en tillfredställande leverantör läggs en 
upprepningsorder på samma leverantör. Om köpet är nytt är enligt författarna 
följande steg inkluderade: Efterfrågan av kvoteringar skickas ut till möjliga 
leverantörer, tillsammans med specifikationer av produkten. Kvoteringar tas 
emot innehållande pris, kvalitet, leveransvillkor med mera. Om någonting 
specifikt är mycket viktigt, som till exempel kvantiteter kan, enligt Lysons och 
Farrington ytterligare förhandlingar göras liksom värdering av kapacitet.  
 
Enligt Rosell (2001) ska företaget vid anbuds och offertförförandet exakt 
specificera de krav som ska ställas på leverantören, en offert bör innehålla 
uppgifter om:  
 

• Pris 
• Leveranstid 
• Leveransvillkor 
• Betalningsvillkor 
• Hur snart offerten bör vara företaget tillhanda 
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• Hur information från företaget som ligger till grund för offerten ska 
behandlas av leverantören 

• Krav på att leverantören och dennes underleverantörer är certifierade 
enligt någon kvalitets- eller miljöstandard.  

 
                          Håkansson och Melin (1978) menar att när värdet av en leverantör bedöms 

måste företaget utgå från att leverantören kan spela olika roller och att värdet fås 
genom att de här adderas. Roller som en leverantör kan ha är till exempel en 
cashflowroll, vilket innebär att produkter till ett pris som är lägre än andras 
levereras, eller att en kvalitet eller design som stärker det köpande företagets 
position levereras. En annan roll är en informationsroll där leverantören förser 
köparna med viktig information om tekniska eller marknadsmässiga 
förhållanden. Leverantören kan enligt författarna också ha en försäkringsroll, 
säkerhet är betydelsefullt för många produkter, med det menas till exempel att 
leverantören levererar i rätt tid.  

 
Mot bakgrund av de roller som en leverantör kan spela ställs höga krav på hur 
själva urvalet av samarbetspartners går till, menar Håkansson och Melin (1978). 
Författarna säger vidare att: ”Köparen borde försöka identifiera den totala 
uppsättningen av tänkbara leverantörer och därur välja de resursstarkaste det vill 
säga de som bäst kan uppfylla de roller som köparen har behov av i det aktuella 
fallet.” Men enligt författarna går inte valet i verkligheten till på det sättet, de 
menar att det finns faktorer som medverkar till att valet av leverantörer inte 
överensstämmer med det här alls, men att valet ändå upplevs som rationellt i 
varje enskilt fall.  
 
Faktorer kan enligt Håkansson och Melin (1978) vara, att den långsiktiga 
stabiliteten i leverantörsrelationen gör att köparen inte alltid utnyttjar de resurser 
som leverantörsmarknaden ger tillfälle till. Det kan även bero på att tillgången 
på alternativa leverantörer begränsas av de subjektiva inslagen i det köpande 
företagets kännedom om leverantörer. Den subjektiviteten kan enligt författarna 
bestå av ofullständig kunskap om leverantörsmarknaden, personliga relationer 
om stör eller vems värderingar inom det köpande företaget som främst 
bestämmer leverantörsvalet.  
 
En annan faktor kan vara menar Håkansson och Melin (1978) att det finns en 
bristande överensstämmelse mellan ett företag och en resursstark leverantör som 
omöjliggör en interaktion, till exempel att det köpande företaget inte har resurser 
att upprätthålla en relation eller att företaget inte är en tillräckligt attraktiv 
samarbetspartner för leverantören. Den sista faktorn som Håkansson och Melin 

42 



  

nämner är att respektive företag inte har samma syn på hur köp - säljrelationen 
ska organiseras och vad den ska innebära.  
 
Vi menar att det är svårt att vid första leveransen undvika missförstånd och att 
det krävs tålamod i början av samarbetet. Om leverantören har kunskapen och 
resurserna som krävs för att klara av arbetet ska företaget utnyttja de här 
möjligheterna. Parterna lär sig av varandra och ett effektivt samarbete kan då 
utvecklas med tiden. Enligt Van Weele (2005) kan företag arbeta efter en 
såkallad ”Vendors list”, som är en lista med rekommenderade leverantörer som 
tidigare använts av andra företag. Liksom Håkansson och Melin (1978) anser vi 
att listan eventuellt begränsar de möjligheter som finns, eftersom företaget inte 
identifierar den totala uppsättningen av tänkbara leverantörer. 
 
3.3.1.3 Kontraktering 
 
Efter att en leverantör har valts ut fastställs ett kontrakt. Det ser olika ut 
beroende på vilken bransch det handlar om och vad det är för produkt eller 
process som ska köpas in. Specifika, kommersiella och legala termer och 
förhållanden kommer också att variera beroende på att olika företag har olika 
inköpspolicies, företagskulturer, marknadssituationer, produkternas karaktär 
med mera. Av de anledningarna blir det svårt att använda sig av ett 
standardkontrakt. (Van Weele, 2005) 
 
3.3.1.4 Placering av order 
 
När termer och förhållanden i kontraktet har blivit godkända kan ordern 
placeras. Ibland kan kontraktet fungera som en order menar Van Weele (2005). 
Enligt Van Weele kan inköparen vid rutininköp ha förhandlat om ett såkallat 
call-off agreement som täcker ett långsiktigt materialbehov, alltså ett år eller 
längre. Nästa order kan då placeras mot det här kontraktet. Med rutininköp 
menar författaren till exempel kontorsmaterial, eller varor som kan 
standardiseras. En order placeras ofta elektroniskt. När företaget beställer från en 
leverantör är det viktigt att vara specifik i informationen och instruktionerna till 
leverantören.  
 
Lysons och Farrington (2006) menar att ordern läggs på den eller de leverantörer 
där kraven accepterades. Kopior på ordrarna ska enligt författarna skickas till 
olika avdelningar inom organisationen, avdelningar för; sortiment, 
produktionskontroll, IT, ekonomi och inspektion. Det är också viktigt att 
inköpsavdelningen inväntar svar på ordern från leverantören, så att kraven säkert 
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godkänns. Orderbekräftelsen, leveransdokument och fakturan utgör sedan enligt 
Van Weele (2005) basen för inköparens leveransutvärderingssystem, som tas 
upp ytterligare i steg sex i inköpsprocessen.  
 
Vi menar att väntetiden för att få svar från leverantören inte får vara lång, det är 
viktigt med en så effektiv orderfas som möjligt. Vi anser också att 
inköpsavdelningen inte borde placera upprepningsorder eller sköta 
orderplaceringar vid rutininköp. Vi menar liksom Van Weele (2005) att 
inköpsavdelningen borde för upprepningsordrar och rutininköp ha upprättat 
färdigtavtal som andra avdelningar elektroniskt kan placera ordern mot. På det 
sättet kan inköpsavdelningen koncentrera sig på de mer kritiska inköpen. Enligt 
Lysons och Farrington (2006) är det vanligt i organisationer med ineffektivitet i 
orderfasen. De menar att det tar för lång tid för många företag i orderprocessen, 
både internt och externt. Författarna anser att inköpsledande organisationer 
behöver omvandla de administrativa funktionerna till processer som adderar 
värde genom att reducera, eliminera eller kombinera administrativa steg så ofta 
som möjligt. Därför tvingas många organisationer menar Lysons och Farrington 
vidare, att adaptera IT och e-procurement, alltså elektroniska inköp.  
 
3.3.1.5 Leveransbevakning & kontroll 
 
Bevakning och kontroll av leverans sker enligt Van Weele (2005) oftast på något 
utav följande tre sätt:  
 

• Kontroll undantagsvis: Inköparen agerar enbart när organisationen 
sänder ut signaler om att något är fel. Till exempel brist på material på 
grund av försenade leveranser. Det är viktigt att inköparen eller 
materialplaneraren kontrollerar leveranser för att förhindra att 
produktionen störs. 

• Rutin statuskontroll. Ett antal dagar innan lovad leveranstid kontaktar 
köparen leverantören för att bekräfta leveransdatum och för att säkra 
leverans. Kontrollering och bevakning har syfte i att förhindra 
materialleverans- och kvalitetsproblem.  

• Avancerad statuskontroll. Vid riskfyllda inköp och vid handel med 
kritiska leverantörer övervakas hur produktionen går och det görs med 
hjälp av periodiska kontroller gentemot det etablerade 
produktionsprogrammet. Vid kritiska moment i produktionsprocessen 
gör köparen extra inspektioner. Vid stora inköpskontrakt kan köparen ha 
någon professionell person på plats permanent såkallad fältbevakning. 
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Lysons och Farrington (2006) anger den sista inköpsfasen för ”Efter-
orderfasen”. Författarna anser att det är nödvändigt att följa upp och hela tiden 
kontrollera ordern för att försäkra att leveransdatum hålls. Vid leverans ska 
varorna inspekteras mot specifikationen anser författarna. Om ordern stämmer 
notifieras inköpsavdelningen om det, och om något är fel ska inköpsavdelningen 
underrättas för att sedan sända ut klagomål om ordern. I Efter-orderfasen 
erhåller inköpsavdelningen en faktura på produkterna, fakturan jämförs med 
ordern och om allt stämmer överens skickas fakturan vidare till 
ekonomiavdelningen för betalning.  Men Lysons och Farrington tar inte upp det 
här som ett steg i inköpsprocessen, vilket vi anser att det bör vara. Vi menar att 
det är ett kritiskt steg då det är viktigt att få hem rätt varor, rätt kvalitet, rätt 
kvantitet och i rätt tid.   
 
Enligt Rosell (2001) är det viktigt att bygga upp rutiner för hur leveranser ska 
bevakas, ett system för när och hur kontrollering av att leveranstid hålls ska 
göras. Det är viktigt att påminna leverantören menar författaren, och se till att en 
skriftlig bekräftelse görs. Ett sådant förfarande menar Rosell inte bara ger 
möjlighet för leverantören att veta att bevakning sker utan också möjlighet för 
företaget att göra kompletterande beställningar om en försening upptäcks.  
 
Rosell (2001) säger att, ”även om du har angett att du vill ha de beställda 
varorna före ett visst datum och även om leverantören har bekräftat att han ska 
leverera dem före det här datumet så händer det ofta att beställningen blir 
försenad”. En vanlig anledning till det menar Rosell är att leverantören fått andra 
beställningar där kunderna gapar högre och ställer starkare krav på att just deras 
leveranser ska prioriteras. Sådana situationer ska undvikas, ju mer kontroll som 
finns över leveransen desto säkrare kan företaget vara på att varorna kommer 
fram till rätt plats i rätt tid menar Rosell vidare.  
 
Att få leveransen i tid är ett inköpsmål som är standard, menar Baily och Farmer 
(1990). För att uppnå leverans i tid, är det viktigt att andra avdelningar förutom 
inköp i organisationen vet vilken ledtid som det arbetas inom. 
Inköpsavdelningen måste också vara offensiva, anser författarna, besöka 
leverantörsmarknaden och övertala leverantören om att de måste leverera rätt 
varor i rätt tid. De flesta inköpare är enligt Baily och Farmer (1990) nöjda med 
leveranserna, och ser förseningar som en undantagshändelse som skulle ses som 
en krissituation. Författarna anser att företaget måste försäkra att leverantörerna 
är fullt medvetna om att leverans i tid, är ett viktigt element i deras marknadsmix 
och att det är viktigt att följa avtalet eller företagets policy.  
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Leveransutföranden har enligt Bailey och Farmer (1990) förbättrats väsentligt 
när företaget haft färdiga avtalsdokument som en bas vid diskussioner med 
leverantörer.  För att vara effektiva borde bevakningen vara selektiv menar 
Bailey och Farmer. Med det menar författarna att bara vissa ordrar ska väljas ut 
och kontrolleras och följas upp. Många av dem ska då kontrolleras och bevakas 
under flera tillfällen under produktionen, till exempel när designarbetet ska vara 
färdigt eller när de första proverna ska vara färdiga. Det är ineffektivt menar 
författarna att ”jaga” alla ordrar eftersom många meddelanden då kommer att 
kastas, utan företaget bör istället fokusera på de mest kritiska.  
 
Eftersom det finns mycket som kan gå fel vid leveranser är det en fördel att ha 
bra och tydliga kontrakt samt ordrar. Exempel på fel kan vara att leveranstider 
inte respekteras av leverantören, kvalitetsproblem uppstår vid inköp av material, 
leverantören tar mer betalt för produkten än det som var sagt etcetera. Det är 
därför viktigt att företaget har ett rapporteringssystem för alla problem som kan 
uppstå. Kvalitets- och leveransproblem bör dagligen rapporteras elektroniskt till 
inköparen och kommuniceras till leverantören för att på så sätt förhindra 
framtida upprepningar. (Van Weele, 2005)  
 
3.3.1.6 Utvärdering & uppföljning 

 
Inköparens roll fortsätter även efter det att leveransen är fullbordad. Mycket kan 
gå fel i relationen med leverantören. I det här steget gäller det att utvärdera 
leverantörens prestation och upprätthålla relevanta leverantörs- och 
inköpsdokument. Van Weele (2005) tar upp följande exempel på vad som 
behöver göras i det här steget: 
 

• behålla produkt- och leverantörsregister färska genom att organisera 
dem 

• utvärdera och ranka leverantörer 
• utvärdera projektet  
• bestämma garantier och skadestånd 
• sätta det arbete som lagts ner på produkten i relation till specifikationen, 

det är viktigt att leverantören rapporterar om annan tid en den 
överenskomna blir aktuell. 

 
Många inköpare menar Rosell (2001) ser sitt arbete som slutfört när varorna har 
blivit levererade till det egna företaget. Men det är viktigt att inte nöja sig med 
det anser författaren, utan en återkoppling kan inte förbättringar göras menar 
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Rosell vidare. Författaren anser att inköparen ska ta reda på hur resten av 
personalen som hanterar produkterna upplever dem. Är de nöjda med 
utformningen? Är det något som skulle kunna förbättras?  
 
Erfarenheter med individuella leverantörer ska dokumenteras noggrant. Det är 
viktigt att inköparen har fullständiga och uppdaterade dokument om varje 
leverantörs kapacitet och att man rapporterar den informationen vidare till 
management. På det här sättet lär sig organisationen att arbeta med leverantörer 
med godkänd kapacitet vilket resulterar i en reducering av leverantörsbasen. 
(Van Weele, 2005) 

3.3.2 Produktutveckling 
 
Både inom tillverknings- och processindustrin strävas ständigt efter kortare 
ledtider, såväl i produktionen som vid transporter av råvaror och produkter. 
Många företag måste då förbättra sin produktutveckling för att kunna 
konkurrera, såkallad integrerad produktutveckling. Produktutveckling blir allt 
viktigare, även för företag som tidigare inte haft sådana ambitioner. Det måste 
bli en angelägenhet för hela företaget, annars kan inte ledtider förkortas och 
produkter som uppfyller kundens och marknadens behov blir svåra att ta fram. 
En sådan förändring av utvecklingsprocessen tar ofta flera år och innebär stora 
organisatoriska förändringar, som inkluderar införande av nya metoder och 
verktyg samt inte minst en förändring av företagets kultur och klimat. (Säkra 
företagets flöden, 1999)  
 
Danilovic (1997) menar att designa och utveckla produkter är en nödvändighet 
för företag. Enligt Danilovic har konkurrensen ökat kraftigt, först från de 
japanska företagen, sedan från övriga Fjärran Östern gentemot företagen i 
västvärlden. Författaren förklarar att de snabbare produktlanseringarna från de 
japanska företagen under 1970- till 1980-talet har fört med sig svåra 
påfrestningar för de västerländska företagen. I västvärlden har utvecklingstiden 
för nya produkter ofta har varit mycket längre, ibland mer än dubbla tiden 
jämfört med konkurrenterna från Japan, menar Danilovic.  
 
Att producera rätt slags varor på rätt sätt är enligt Danilovic (1997) ett vardagligt 
uttryck. Författaren anser att uttrycket betonar att den totala effektiviteten 
bestäms av både yttre och inre effektivitet. Vidare menar han att företag för sin 
överlevnad och för att nå långsiktig konkurrenskraft är tvungna att i allt större 
utsträckning utveckla nya produkter med kundens önskade egenskaper. 
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Danilovic identifierar tre viktiga problemområden inom 
produktutvecklingsområdet; tid – framförallt ledtid i produktutvecklingen, 
kostnader och produktkvalitet. Enligt författaren är många av de författare som 
behandlar integrerad produktutveckling överens om att ett kritiskt arbetssätt för 
framgång vad gäller ledtid, kostnad samt höjd kvalitet, är tvärfunktionella 
arbetsformer. Tvärfunktionella arbetsformer förklarades i avsnitt 3.1.3. 
Tvärfunktionella team.   
 
Doole och Lowe (2004) talar om ny produktutveckling. De anser att det är 
viktigt att företag sysslar med kontinuerlig produktutveckling, istället för att 
företaget sitter och väntar på nästa produktgenombrott. Nyckelfaktorer i ny 
produktutveckling menar författarna inkluderar behovet av en väl definierad 
unik produkt, kundfokuserad ny produktutvecklingsprocess, marknadsstudier 
och förberedelse av projektet samt en tvärfunktionell teamstruktur.  
 
Van Weele (2005) anser att inköpare ska involveras tidigt i 
produktutvecklingsprocessen. Författaren menar att det resulterar i ny kunskap, 
bättre förståelse för konstruktionen eftersom inköpare ofta har en nära kontakt 
med leverantörer, kunskap om passande material samt kunskap om olika 
leverantörer. Lakemond et al. (Lysons & Farrington, 2006) identifierar sex 
möjliga konfigurationer av inköpsavdelningens involvering i 
produktutvecklingsprocessen, de presenteras i modellen nedan: 
 
Figur 3.4 Typologi av möjliga konfigurationer av inköpsavdelningens 
                 deltagande i produktutvecklingsprocessen  
 
 
 
                                

Inköpskoordinator 
 
 
 
                 D 
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              E och F 
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              B och C 

 
 
 
    
 
 
 
Källa: Lakemond et al. (Lysons & Farrington 2006, s. 251) (Fritt översatt) 
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A Designers kontaktar inköpsspecialister externt till projektteamet enbart för det 
specifika ändamålet. 
 
B Inköpsspecialister integreras till ett projektteam på deltid och arbetar nära med 
en designer avseende specifika delar, material och teknologi.  
 
C Inköpsspecialister integreras på heltid och arbetar nära en designer avseende 
specifika delar, material och teknologi. 
 
D En inköpskoordinator tillfaller teamet och tar hand om koordinationen av 
projektteamet.     
 
E En inköpskoordinator tillfaller teamet och i kombination med 
inköpsspecialister integreras de i projektteamet på deltid. 
 
F En inköpskoordinator tillfaller teamet och i kombination med 
inköpsspecialister integreras de i projektteamet på heltid. 
 
Wynstra et al. (Lysons & Farrington, 2006) anser att inköpsavdelningens 
deltagande i produktutvecklingen kan sträcka sig från ett begränsat deltagande, 
till ett formellt omfattande deltagande i utvecklingsprocessen. Det beror på hur 
komplext och stort projektet är i företaget. 
 
Avseende leverantörer menar Lysons och Farrington (2006) att relationen 
mellan dem och företaget kan vara allt från ”armslängdavstånd” till att vara 
allianser. Många organisationer har idag utvecklat ett sådant förtroende för sina 
leverantörer att de låter leverantörerna både designa, utveckla och tillverka 
produkter som de tidigare designat själva. Enligt Kraljic, P. (Van Weele, 2005) 
bör företag utveckla differentierade strategier mot deras leverantörsmarknader 
beroende på vilken typ av produkter företaget säljer.  
 
Van Weele (2005) anser att leverantörer som tidigare visat sig vara i världsklass 
bör vara inbjudna till att delta i företagets utvecklingsprojekt i ett tidigt skede i 
utvecklingsprocessen. Van Weele menar att leverantörerna då har möjlighet att 
kritisera framtida design, ge förslag på alternativa material, ge förslag på idéer 
för mer effektiv tillverkning, etcetera. Lysons och Farrington (2006 s. 253) 
definierar tidig leverantörsinvolvering på följande sätt, ”en situation där en eller 
flera utvalda leverantörer samlas tillsammans med en inköpare i 
produktdesignteam tidigt i produktutvecklingsprocessen”. Målet är att utnyttja 
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leverantörers expertis och erfarenheter i att utveckla en produktspecifikation 
som är designad för effektiva och kvalitativa produktprocesser”. Van Weele 
(2005) menar att även om det finns fördelar för ett företag att involvera 
leverantörer tidigt i produktutvecklingsprocessen så verkar det vara svårt att 
applicera och implementera i praktiken. Enligt författaren har ett antal företag 
funnit att tidig involvering av leverantörer i produktutvecklingsprocessen 
faktiskt ökat utvecklingskostnaden samtidigt som målet att få ut produkterna 
snabbt på marknaden inte blivit realiserat. Därför är det viktigt anser Van Weele 
att företag tänker igenom och fastställer förhållanden i relationen för att kunna 
utveckla ett effektivt samarbete.  
 
Företag måste också, menar Van Weele (2005) skilja mellan fördelar på kort sikt 
och fördelar på lång sikt. Kortsiktsfördelar kan vara, förbättrad produktkvalitet, 
reducering av produktkostnader och reducering av utvecklingstid. Det är fördelar 
som är ett resultat av leverantörers kunskap om komponenter och teknologier, 
kunskap som förenklar matchningen av produktdesign och 
tillverkningskapacitet. Långsiktsfördelar kan bestå av ett mer effektivt samarbete 
i framtida produktutvecklingsprojekt.  
 
Enligt Mikkola et al. (Lysons och Farrington 2006) finns det risker med ett 
leverantörssamarbete i produktutvecklingsprocessen som till exempel läckage av 
information, att en del av kontrollen över företaget förloras, längre ledtid i 
produktutvecklingsprocessen, att konflikter uppstår på grund av olika syften och 
mål. Van Weele (2005) påpekar att kortare ledtider för utveckling är en av 
fördelarna med att involvera leverantören tidigt i processen. Vi anser att om 
företaget varit noggranna i valet av leverantör och om företaget och leverantören 
säkert fastställt hur samarbetet dem emellan ska se ut, kan 
produktutvecklingsprocessen effektiviseras och ledtiden i utvecklingsprocessen 
förkortas. Men vi menar att företaget tar samtidigt en risk att samarbetet inte 
fungerar, vilket kan leda till en längre utvecklingsprocess och högre 
utvecklingskostnader. Lysons och Farrington (2006) pekar på ett antal fördelar 
med tidig leverantörsinvolvering, följande: 
 

• reducerad koncept- slutkund utvecklingstid 
• förbättrad produktspecifikation 
• förbättrad kvalitet 
• lägre utvecklingskostnader 
• tillgång till nya teknologier, ligger steget före konkurrenter 
• utbyte av kunskap och information 
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• förbättrade tillverkningsmöjligheter av produkter.  
 
I Säkra företagets flöden (1999) och i Danilovic (1997) framkommer att de 
finner att produktutveckling i organisationen är en kritisk framgångsfaktor 
för att företag ska kunna konkurrera på marknaden, med det instämmer vi. 
Enligt oss är det viktigt att företag innehar en god designkunskap så att de 
kan erbjuda kunden något nytt och unikt. Vi anser också att företag bör 
utveckla en god relation med ett antal leverantörer och utnyttja deras 
kunskaper, vad gäller material och tillverkning, för att få tillgång till fler 
produktionsmöjligheter. Vidare menar vi att om samarbetet mellan företag 
och leverantör ska resultera i konkurrensfördelar bör det internt i företaget 
finnas en välutvecklad designprocess och fastställda säkra 
förhållandevillkor. Företaget bör använda leverantören som ett komplement 
i produktutvecklingen och utnyttja leverantörens kunskaper, men det är 
viktigt att företaget har en god produktutvecklingskunskap själva och inte 
utvecklar ett beroende av leverantörens kunskaper och idéer.    
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4 Empiri 
 
I kapitlet presenteras empirin genom de intervjuer som har utförts på Ellos. 
Intervjuerna hade inga förutbestämda frågor, för att varje respondent skulle 
kunna ge sin bild av verkligheten. Intervjuerna utfördes med nedanstående 
personer som alla arbetar på Ellos och har en koppling till konceptet Pronto 
Moda. Intervjuerna presenteras i den ordning som vi anser ger en klar bild av 
empirin.  
 
Respondenter: 
 
E-Shop Manager, Mimi Darin  
Product Manager Internet Collections, Birgitta Hjertén  
Purchasing Chief, Nicklas Hellgren 
Logistics Manager, Tobias Traneborn & Logistik/Varuplanering, Nicklas Jason 
Shipping Manager, Anders Magnusson 
Manager Knitwear/Tricot, Lars Sandell  
 

4.1 Intervju med E-Shop Manager, Mimi Darin  
 
E-Shop Manager, Mimi Darin, (070403), vår kontaktperson och handledare på 
Ellos, hon är en av dem som startade upp konceptet Pronto Moda, hon gav oss 
en presentation av konceptet och bakgrunden till det. Darin berättade om de 
långa ledtider som Ellos har, mycket på grund av att katalogen tar lång tid att 
producera. Tanken med Pronto Moda är att komma ifrån de långa ledtiderna. 
Innehållet i katalogen börjar planeras ett år i förväg och kommer ut till kunderna 
två gånger per år. ”Eftersom klädmodet varierar fler gånger än två gånger per år 
hänger vi inte med i det senaste modet om vi enbart har en katalog” menar 
Darin. Hon berättar att för att möta de snabba modeförändringarna ”fick vi i 
uppdrag, av ledningen, att starta en avdelning för fashion dam, som skulle 
producera ett sortiment utanför katalogen”. Projektet fick namnet Pronto Moda. 
”Vi sprang igång projektet”, förklarar hon. ”Vi vill vara lika snabba som retail” 
(återförsäljningsföretag) menar hon vidare. Darin anser att den möjligheten finns 
med hemsidan, ”här ska vi erbjuda potentiella och befintliga kunder trendiga 
nyhetsplagg varje vecka”, berättar hon.  
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Hon berättar övergripande om Pronto Modas inköpsprocess. Enligt Darin gör de 
inga egna mönster, utan de köper redan färdiga mönster. Inköp är enligt henne 
aldrig med i produktutvecklingsprocessen utan sortimentsavdelningen lämnar 
över specifikationen till inköpsavdelningen efter produktutvecklingsprocessen. 
”Birgitta på sortimentsavdelningen väljer leverantör, på grund av att hon har 
kontakter” påpekar Darin. Enligt Darin ligger mycket av fokuseringen på att det 
ska gå snabbt. Birgitta Hjertén har enligt Darin både produktutvecklings- och 
inköpsuppgifter, som val av leverantör. Det enda inköpsavdelningen gör när det 
gäller Pronto Moda är att placera ordern.  
 
Darin hade vid intervjun ett häfte som innehöll en konceptbeskrivning av Pronto 
Moda som hon visade för oss. Hon berättade att den var ännu inte godkänd och 
att vi därför inte kunde få del av den helt ännu. Av samma anledning kunde 
Darin heller inte svara på vad visionen med Pronto Moda är. Avseende 
produktutvecklingsprocessen förklarar Darin att de inte har ambitionen att göra 
mönster själva. ”Vi är därför i behov att ha en leverantör som kan fast fashion” 
säger hon. ”Vi köper modeplagg och ändrar på dem” förklarar Darin. ”  
 
Pronto Modaartiklar tillverkas främst i närliggande länder såsom England, 
Baltikum och Danmark och de levereras med lastbil för snabbhetens skull. Det 
till skillnad från övriga artiklar som vanligtvis levereras med båt. 
”Fotningsprocessen går fortare med Pronto Moda produkter, inga fotningar görs 
hos leverantören utan av en fotograf i Borås, fotningarna görs enbart på docka” 
berättar Darin. ”När plaggen levereras in läggs plaggen ut på sidan, det skrivs 
enbart korta beskrivningar om plaggen på sidan.” 
 
Darin var intresserad av hur länge Pronto Modas produkter står innan de 
lagerförs, alltså innan de levereras in. Vi frågade då om det gick att se på 
kartongerna vilka av dem som tillhör Pronto Moda, Darin förklarar då att Pronto 
Modas kartonger är märkta med specifika aktivitetsnummer, 56 och 57. De 
numren har enbart Pronto Modaartiklar, förklarar hon vidare.  
  
Darin säger att det inte läggs ”repeatorder” utan tar det slut så tar det slut. Med 
”repeatorder” menas att företaget beställer mer av produkten. Målet med Pronto 
Moda är att fylla gapet mellan retail och katalog, berättar Darin. Det gör 
ingenting om priserna är högre på Pronto Modaartiklar än på katalogartiklar, 
eftersom kunden accepterar priset, menar Darin. ”Vi ska möta retails priser” 
säger hon.  
 
Med konceptet vill Ellos enligt Darin ”komma bort ifrån postorderrytmen”. 
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Pronto Modas konkurrenter är enligt Darin, Gina Tricot, H&M, Topshop och 
Vero Moda”. Målet med Pronto Moda är att nå en ledtid på åtta veckor. Ledtiden 
idag är enligt Darin tolv veckor och hon undrar därför, ”vad är problemet?” 
Darin förklarar att, de startade projektet för ett år sedan, och att det nu är det 
dags att stanna upp och se vad vi kan göra bättre, det är nu tid för reflektion.  
 

4.2 Intervju med Product Manager Internet Collections, 
Birgitta Hjertén  
 

Birgitta Hjertén är Product Manager Internet Collections (070413). Hon berättar 
om sitt arbete med Pronto Moda. En gång i månaden åker Hjertén till London på 
inspirationsresa, hon tittar då mycket i butiker på färger och siluetter. Hon börjar 
arbetet på våren med produkter för hösten. Hjertén samarbetar mycket med 
Josefssons och Ellos trendavdelning och designchefer. Hon ”snappar upp” som 
hon uttrycker det och kompletterar katalogen. Hjertén berättar att om någon 
produkt sålt bra i katalogen kan den produkten även användas för Pronto Moda, 
ofta tillverkas den produkten i andra färger och mönster. Varannan vecka är 
Hjertén ute och tittar på trender i butiker. Främst besöker hon butikerna Gina 
Tricot, Vero Moda och H & M.  

Efter inspirationsarbetet börjar ”designarbetet.” Det går till så att Hjertén gör en 
skiss på en idé som hon sedan lämnar över till en direktris. Direktrisen för in 
skissen i datorn och måttlista görs. Efter det skickar Hjertén ut förfrågningar till 
leverantörer om offerter. När offerter mottagits från leverantörer gör hon en 
bedömning och godkänner en offert. En produktbeskrivning läggs in i 
datasystemet Quest som direktrisen sedan lägger in i simuleringssystemet. Efter 
det skriver Hjertén en blockorder. En blockorder är enligt Hjertén ett försättsblad 
med stylenummer, leverantörsnummer, leveransvillkor och betalningsvillkor. 
Det är inköpsavdelningen som ansvarar för att den såkallade Suppliers Guide, 
som är fastställda krav som Ellos ställer på sina leverantörer, menar Hjertén.  

Vi frågade Hjertén vad visionen med Pronto Moda är. Hon svarade då följande: 
”Jag kan inte svara på vad visionen är, men jag kan beskriva min uppfattning av 
visionen: Postorder känns inte hippt längre, företaget ska gå mer mot näthandel 
eftersom Internet blir större och näthandel ökar”. Hjertén berättar vidare att 
”Pronto Moda ska vara gapet mellan katalog och butik.” Hon menar vidare att 
Pronto Moda inte konkurrerar med katalogen eftersom de lanseras vid olika 
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tidpunkter på året. Istället enligt Hjertén kompletterar de varandra. Pronto Moda 
drar fördel av vad som säljer bra i katalogen och vice versa. Hjertén anser att 
Pronto Moda ska bestå av enskilda plagg och inte hela kollektioner. Kunden 
Pronto Moda vänder sig till är enligt Hjertén både nya och befintliga kunder. 
Men hon anser samtidigt att Pronto Modakunden är något yngre än 
postorderkunden. Hjertén berättar att, Pronto Moda ska vara trendigt, med det 
menar hon att plaggen ska kännas rätt i tiden och de ska vara tillgängliga 
samtidigt som Vero Moda och Gina Tricot har produkterna tillgängliga.  

Enligt Hjertén gör de en del plagg själva, men inte tillräckligt menar hon. Hon 
förklarar att de får många idéer från sina leverantörer och sparar på det sättet 
mycket tid. Hjertén menar att de helst arbetar med leverantörer som till exempel 
har Trop Shop som kund och som då vet vad som kommer att synas i butikerna 
framöver.  Pronto Modas leverantörsbas, berättar Hjertén, finns i London, Polen, 
Italien, Indien och Turkiet. I Indien och Turkiet finns Redcatskontor, berättar 
hon vidare, och hon tror att kvalitetskontrollen i Indien och Turkiet sköts av de 
kontoren. Hjertén tar emot prototyper och fotoprov från leverantörerna innan 
produktionen startar. Direktrisen skriver samtidigt bildtext, fotoprov och bildtext 
skickas sedan till fotostudion och läggs sedan upp på webben, men de görs inte 
tillgängliga för kunden förrän produkterna levereras in av inköpsavdelningen, 
fotoprocessen är oftast klar till det att produkterna anländer. Hjerténs vision med 
hemsidan är att kunna visa upp olika kombinationer av kläderna, att den ”ska se 
ut som ett skyltfönster”, menar hon. Hjertén förklarar vidare att i framtiden vill 
hon att Pronto Moda ska marknadsföras genom fler kanaler än hemsidan. 

Leverantörernas tillverkningstid är enligt Hjertén från fyra veckor och uppåt 
beroende på hur väl förberedd leverantören är på ordern och om produkterna är 
utvecklade av Ellos, Pronto Moda eller av den specifika leverantören själv. 
Enligt Hjertén är Pronto Moda en viktig kund hos leverantörerna och deras 
ordrar prioriteras, menar hon. Eftersom vi före intevjun med Hjertén träffat 
Tobias Traneborn, Logistics Manager och Nicklas Jason, 
Logistik/Varuplaneringsansvarig visste vi att det fanns problem med aviseringen 
av Pronto Modaartiklar. Vi tog i intervjun med Hjertén upp ämnet och det 
framkom att hon inte hade vetskap om problemet med oaviserade Pronto 
Modaartiklar. 

För en tid sedan, berättar Hjertén, upptäckte hon att inga kvalitetskontroller 
gjorts på Pronto Modaprodukter när de ankommit till Ellos. Det här var ett 
beslut som organisationen tagit för att spara tid. Men Hjertén anser att 
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kvalitetskontroller är viktiga och får inte förbises. Numera testas varje modell 
och färg av Pronto Modaprodukterna. 

Under produktion och leverans finns ingen styrning, påstår Hjertén. Det finns 
ingen som kontrollerar var varorna är någonstans, menar hon. Hjertén vet på ett 
ungefär när hon väntar produkterna och kan i så fall kontrollera om produkterna 
är försenade. Hjertén förklarar att hon kan behöva hjälp med bevakning av 
produkter som idag sällan görs eftersom tiden inte räcker till. 

Hjertén anser att det överlag inte tar lång tid att få hem produkterna, men ibland 
uppstår missförstånd som påvisas genom att proverna är fel. Missförstånden kan 
bero på att leverantören ibland är mindre duktig på att läsa skisser. Vilket 
innebär att de måste vara extra noggranna med produktspecifikationer och får 
ofta även skicka provplagg till leverantören. Det har hänt, berättar Hjertén att 
varor som väntas i mars fortfarande inte ankommit i april. Hon menar vidare att 
tid skulle sparas om de inte behövde skicka provplagg. Därför är det värdefullt 
att arbeta med leverantörer som har kunskap och som själv kan komma med 
idéer.  

4.3 Intervju med Purchasing Chief, Nicklas Hellgren  
 

Nicklas Hellgren är Purchasing Chief och arbetar med strategiska inköpsfrågor 
på Ellos. Han talar om (070411) att Ellos inköpsorganisation är uppbyggd efter 
postorderföretag där inköpen sker två gånger per år. Med Pronto Moda krävs en 
annan leverantörsbas som kan ta mindre kvantiteter, där man kan uppnå en 
balansgång mellan kvantitet och kvalitet. Han menar vidare att för Pronto Moda 
krävs ett annat ”tänk” han menar att företaget borde anpassas till att bli mer likt 
detaljhandeln. Med det menar Hellgren att företaget måste bli mer flexibelt och 
arbeta med konstant produktutveckling det vill säga att nya produkter utvecklas 
varje månad. Ett hinder för anpassningen är ”att vi står fortfarande med ena 
foten i det gamla”. Han menar vidare att han inte har ett säkert svar på hur 
konstant produktutveckling och snabbare processer uppnås. Hellgren ifrågasätter 
Pronto Modas syfte, alltså om de säljer på pris eller trendighet. ”Är verkligen 
Pronto Moda så hett och trendigt?” undrar han vidare. 

Hellgren anser att detaljhandeln går mer mot ett ”postordertänk” idag och 
postorder går mer mot ett ”detaljhandelstänk”. Fler företag inom detaljhandeln 
har börjat med försäljning på Internet samt med att skicka ut kataloger till sina 
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kunder. Postorderföretag går mot detaljhandel genom försäljning på Internet, för 
att på det sättet uppdatera katalogkollektionerna. Enligt Hellgren behöver Ellos 
börja arbeta mer som en designorganisation. ”Vi har idag inga designers, vi gör 
inget helt själva”, menar Hellgren. ”Men om vi ska uppnå målen med Pronto 
Moda, alltså om vi ska vara trendiga, räcker inte det här” menar han vidare. Han 
menar att det inte räcker att enbart vara produktutvecklare utan att Ellos måste 
börja designa kläder själva. Hellgren anser att fokus inte ska ligga på priset 
avseende Pronto Moda produkter.  

4.4 Intervju med Logistics Manager, Tobias Traneborn & 

      Logistik/Varuplanering, Nicklas Jason 
 
Vi träffade Tobias Traneborn, Logistics Manager på Ellos (070410). Han 
ansvarar för logistikfunktionen på företaget. Logistikfunktionen är uppbyggd i 
syfte att hantera stora volymer. Därmed är det inte fullt fokus på Pronto 
Modaartiklar som kommer i mindre volymer. Traneborn tog oss med till lagret 
för att visa hur det går till vid godsmottagning, kvalitetskontroll, sortering av 
gods, ompackning, placering av gods i lagerplats och plockning av order. 
 
På lagret fick vi träffa Nicklas Jason, Logistik/Varuplaneringsansvarig (070410). 
Han berättade att de största problemen han upplever med Pronto Modaartiklar är 
att han inte ser någon logik i när varorna kommer och att de flesta sändningarna 
är oaviserade samt att det inte finns etiketter på godset som anger att det just är 
Pronto Modaartiklar. På grund av de här problemen går det inte att prioritera 
hanteringen av de här ordrarna.  
 
Nicklas Jason berättade vidare att lagret är organiserat efter att varje kartong 
innehåller en och samma storlek av en artikel. Vad gäller Pronto Moda är så inte 
fallet vilket innebär att de här artiklarna måste packas om. 
 
Från det att godset ankommit till Ellos tar det ungefär en till två dagar innan 
Nicklas Jason kommer i kontakt med godset. När Jason kommit i kontakt med 
godset har ordern status 6 i IT-systemet. Varorna ska nu kontrolleras mot ordern. 
Kartongerna öppnas, kvantiteten kontrolleras, eventuellt utförs en 
kvalitetskontroll av kvalitetskontrollavdelningen och sedan får varorna en 
lagerplats. Den här processen tar ungefär två till tre dagar. Ordern har nu status 
11. Varorna är nu klara för inleverans vilket kommuniceras vidare till 
inköpsavdelningen. Ordern har status 11 i väntan på att varorna ska bli 
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inlevererade av inköpsavdelningen vilket vanligtvis tar ungefär en till två dagar. 
Jason berättade även att det inte görs någon uppföljning av Pronto Moda 
leverantörerna. Det finns ett system för uppföljning av leverantörer och Jason 
menar att här kan de bli bättre.  

Traneborn som var med under samtalet med Jason ansåg att varuhanteringen på 
lagret kunde effektiviseras med ändrade förutsättningar såsom att få rätt 
uppgifter på etiketter och aviseringar. Jason instämde och menade vidare att det 
var fullt möjligt att prioritera hanteringen av Pronto Modagods om etiketter och 
avier skulle finnas tillhanda, så att det går att se att det är Pronto Modagods.    

Vi kände att vi behövde fler detaljer kring inkommande Pronto Modagods. 
Därför ringde vi till Jason (070515). Informationen som saknades gällde 
märkningen av Pronto Moda, Jason förtydligade att det överhuvudtaget inte går 
att identifiera Pronto Moda kartonger. Enligt honom går det endast att se om det 
är Internetartiklar. Med Internetartiklar menas både Pronto Modaartiklar och när 
kunder köper katalogartiklar på Internet. I IT-systemet skiljs alltså på 
katalogartiklar beroende på om de beställs via katalog eller via Internet.   

4.5 Intervju med Shipping Manager, Anders Magnusson  
 

Intervju med Anders Magnusson, Shipping Manager (070410), vilket innebär att 
han är import- och exportansvarig på Ellos. Han berättade att Ellos arbetar vid 
inköpen med ”Suppliers Guide”. Suppliers Guide är uppställda krav från Ellos 
på sina leverantörer, angående förpackningsvillkor, märkning, betalningsvillkor, 
miljökrav och så vidare. Vad gäller Pronto Moda upplever Magnusson att det 
ställs för få krav på leverantörerna. Han menar att ingen har någon ”koll” på var 
någonstans produkterna är och att det inte finns någon styrning av kanalerna. 
Ofta vad gäller Pronto Modavaror används underleverantörers artikelnummer, 
vilket försvårar många processer avsevärt inom organisationen, menar 
Magnusson vidare. Innan en offert godkänts ska en diskussion hållas med 
expertis inom Ellos enligt honom. Med expertis menar Magnusson personal på 
export/import, inköp, beroende på vad diskussionen handlar om. Han menar att 
”det ska var enkelt att säga att så här är det, det här är våra villkor”. 
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4.6 Intervju med Manager Knitwear/Tricot, Lars Sandell  
 

Intervju gjordes med Lars Sandell som är Manager för Knitwear/Tricot på 
inköpsavdelningen på Ellos (070411). Sandell beskrev Ellos inköpsprocess dels 
av ”vanliga varor” (katalogvaror) och dels av Pronto Moda varor. Han började 
med att beskriva processen med ”vanliga varor”. 

Processen börjar med att inköp tar emot en specifikation av produkterna 
tillsammans med instruktionslistor, trycklistor, underlag för färgnivå, 
försäljningspris till kund etcetera. Det här underlaget sätts ihop av och 
överlämnas från sortimentsavdelningen. Underlaget diskuteras sedan med 
inköpsavdelningen och eventuella frågtecken klargörs. 

Inköpsavdelningen skickar ut förfrågningar till passande leverantörer, de tar 
också hjälp av sina lokala kontor som finns belägna i Kina, Hongkong, Turkiet 
och Bangladesh. När de sedan får kvoteringar från leverantörerna analyseras de 
och leverantör väljs. Vid valet är det flera faktorer som spelar in, beroende på 
vilken typ av produkt det rör sig om, menar Sandell, ibland är priset viktigast 
och ibland är faktorer som specifik kunskap eller leveranstid viktigare. Ordern 
kan också, berättar han vidare, delas upp i två delar om kvantiteterna är stora, de 
två delarna placeras då ut på olika leverantörer. När valet av leverantör gjorts 
skickas en blockorder ut och Ellos tar emot en orderbekräftelse.  

När orderbekräftelsen är mottagen rullar provprocessen igång. 
Inköpsavdelningen bevakar in prototypen, första provet innan produktion. När 
prototypen kommer in skickas den ner till sortimentsavdelningen för kontroll, 
sedan tillbaka upp till inköpsavdelningen som då godkänner. Följande prover 
brukar efterfrågas: labdips (färgprover), kvaltitetsklipp, fotoprover, 
kontraprover. När proverna är godkända rullas produktionen igång. 

När produktionen är färdig görs en inspektion av produkterna på plats i fabriken. 
Den här inspektionen utförs av personer på de lokala kontoren. Det görs också 
olika kvalitetskontroller på plats för att spara tid, om ändringar behövs göras. 
Ellos är i många fall, enligt Sandell, viktiga kunder hos sina leverantörer och kan 
därför ställa krav. 

59 



  

När varorna mottagits på lagret tar det ungefär tre till fyra dagar innan de är 
klara för inleverans. Vilka varor som blir inlevererade först beror på lite olika 
saker, menar Sandell, till exempel hur mycket gods som ankommit, om det är 
licenser från tull som ska behandlas, och så vidare. 

Uppföljning sker i ett system som heter Levis, där leverantörers arbete 
utvärderas. Sandell förklarar att det är viktigt för dem med en bra relation till 
sina leverantörer och de arbetar enbart med några få. De försöker skapa 
långsiktiga förhållanden. 

Sandell fortsätter sedan med att förklara processen för Pronto Modaprodukter. 
Inköpsprocessen för Pronto Modaprodukter ser annorlunda ut, berättar han. 
Birgitta Hjertén, som är Product Manager Internet Collections på Ellos sköter 
specifikationen och leverantörsvalet. Det enda vi på inköpsavdelningen gör, vad 
gäller Pronto Modavaror, är orderläggning och inleverans. Det beror enligt 
Sandell på att Pronto Modas processer inte passar in i Ellos inköpsorganisations 
ordinarie processer.  

Eftersom Ellos inte skapar helt egna produkter krävs det att leverantören besitter 
en viss kunskap förklarar Sandell. Han menar vidare att det är svårt För Pronto 
Moda att ställa krav då kvantiteterna är små. 

Sandell anser att ledtider skulle kunna kortas genom att förbereda leverantörer 
på eventuella kommande ordrar.  Det skulle kunna göras genom att till exempel 
förbereda leverantören på produktion av en viss typ av material och vid ett 
senare tillfälle bestämma färger och modeller. ”Man bokar produktionskapacitet 
hos leverantören” menar Sandell. Vidare anser han att om Pronto Moda ska 
utvecklas och bli större så blir det viktigare att ställa krav på leverantörer och 
därmed blir användningen av Suppliers Guide allt viktigare. 
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5 Analys 
 

I kapitlet appliceras teorin på empirin, för att ta stöd, få nya infallsvinklar och 
för att identifiera förbättringsområden inom Pronto Moda. Analysen börjar med 
att analysera hur Pronto Modas affärsidé och vision ser ut och om något kan 
förbättras inom det området, därefter analyseras teorier inom intern 
marknadsföring som appliceras på empirin. Efter det analyseras teorier inom 
supply chain tillsammans med empirin för att identifiera på vilka områden och 
på vilket sätt Pronto Moda kan förbättras. Därefter appliceras inköpsteorier på 
empirin och analyseras. Efter det analyseras området produktutveckling. Till 
sist görs en övergripande analys. 

5.1 Vision & Affärsidé 
 

Vi anser att det är viktigt att i ett första skede kartlägga riktningen för företaget 
innan man går vidare. Stefan Ekwing och Göran Larsson (Bejram red., 1991) 
menar att allt för många företag fastställer sin affärsidé utan att först ha en 
vision. Då visionen är energigivaren och affärsidén är verktyget för att 
förverkliga visionen behövs visionen först uttalas. Vi menar att det är viktigt att 
vara klar över vart företaget ska sträva, för att kunna arbeta effektivt med 
affärsidén för att nå visionen. Av resultaten från intervjuerna och utifrån 
konceptbeskrivningen ges indikationer på att det finns en avsaknad av en 
fastställd samt uttalad vision och affärsidé. 

I intervjun med E–Shop Manager, Mimi Darin (070403) ställdes frågan om hur 
Pronto Modas vision lyder på vilken hon svarade ”Jag kan inte svara på det 
eftersom konceptbeskrivningen ännu inte är godkänd” När vi sedan ställde 
samma fråga till Product Manager Internet Collections, Birgitta Hjertén 
(070413) svarade hon ”jag kan inte svara på vad visionen är, men jag kan 
beskriva min uppfattning av visionen: Postorder känns inte hippt längre, 
företaget ska gå mer mot näthandel eftersom Internet blir större och näthandel 
ökar”. Vi menar att affärsidén bör sitta i bakhuvudet och ska inte behöva letas 
efter i dokument. Darin (070403) påpekade även att de ”sprang igång projektet” 
och att det nu är tid att reflektera över vad som kan göras bättre. De uttalandena 
tyder på att konceptet startades relativt hastigt och saknar tydlig riktning, alltså 
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att varken vision eller affärsidé är formulerad. Enligt Stefan Ekwing och Göran 
Larsson (Bejram red, 1991) ska beslut om vilka produkter som ska produceras 
och vilka marknader som företaget ska vända sig till, baseras på de tankar som 
finns i vision och affärsidé. Sättet att organisera och fördela ansvar är avgörande 
faktorer för om företaget lyckas uppnå sina mål. Vi menar att Pronto Moda nu 
bör fastställa vision och affärsidé för att lättare kunna nå sina mål. 

Att konceptet startades hastigt framkom också genom att vid vårt första möte 
med Darin (070403) var konceptbeskrivningen ännu inte godkänd. Vårt möte 
ägde rum ett år efter konceptet startades. Liksom Stefan Ekwing och Göran 
Larsson (Bejram red, 1991) anser vi att vision och affärsidé bör fastställas före 
ett projekt startar, det eftersom visionen är energigivaren för företaget.  

Vi anser att det är större risk att inte lyckas och inte bli lönsamma då ett koncept 
startar utan tydlig vision och affärsidé. I ett kortsiktigt perspektiv kan man ha 
”tur” men i ett längre perspektiv behövs en tydlig vision och affärsidé som är väl 
kommunicerad och känd bland medarbetarna.  

Grundläggande beståndsdelar i affärsidén som ska uttalas är enligt Tovman et al 
(1998) behov, kunder/marknader, utbud och unik kompetens. Vilka 
kunder/marknader de vänder sig till och vilket utbud de har, är för Pronto Moda 
definierat men övriga beståndsdelar som vanligen enligt Tovman et al. ingår i en 
affärsidé saknas, alltså behov och unik kompetens.  

Både Tovman et al. (1998) samt Andberg och Eliasson (2005) belyser vikten av 
att vara unik. De menar att det är viktigt att ha ett attribut som gör att kunden 
väljer just det egna företagets produkt. Pronto Moda behöver enligt oss fastställa 
vad den unika kompetensen med deras produkter är. Vi antar att det är viktigt 
också för att personalen ska ha stark tilltro till produkten.    

Konceptbeskrivningen av Pronto Moda som vi fick ta del av, beskriver att det 
finns mål för Pronto Moda men de bör enligt oss definieras ytterligare. De mål 
som är fastställda i konceptbeskrivningen och som även framkom i intervjuerna 
med Darin (070403) och Hjertén (070413) är att Pronto Moda ska fylla gapet 
mellan retail och katalog, vilket tyder på att de eventuellt har en vision, men att 
den behöver diskuteras och fastställas. 

Darin (070403) menar att med Pronto Moda vill de ”komma bort ifrån 
postorderrytmen”. ”Modet förändras oftare än två gånger per år” menar hon 
vidare. Ytterligare ett mål de vill nå är att ”vara lika snabba som retail” påpekar 
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Darin (070403). Hon anser att den möjligheten finns i och med hemsidan, ”här 
ska vi erbjuda potentiella och befintliga kunder trendiga nyhetsplagg varje 
vecka”, berättar hon. Vi får en känsla av att det ligger ytterligare tankar bakom 
de uttalandena som med fördel för konceptet bör uttalas.   

5.2 Intern marknadsföring 
 

Implementeringen av vision och affärsidé kan göras med hjälp av intern 
marknadsföring. En lansering av konceptet internt antar vi skulle vara till nytta 
inom flera områden, vi menar att många fördelar kan vinnas både för konceptet 
och för de olika avdelningarna som har koppling till det. Vi antar att det skulle 
bidra till en förenkling i det dagliga arbetet. Utifrån de olika intervjuerna får vi 
en känsla av att konceptet Pronto Moda inte är marknadsfört internt i 
organisationen. Den känslan baseras på att intervjuer från olika avdelningar var 
skiftande när det gällde vetskapen om Pronto Moda.  

Det faktum att konceptbeskrivningen ännu inte var fastställd ett år efter starten 
pekar också på att intern marknadsföring inte är utförd eftersom det är svårt att 
kommunicera ut något som inte är fastställt. Att implementera en förändring i 
företaget är enligt oss av stor betydelse, eftersom alla funktioner i företaget bör 
anpassa sig efter den förändringen. Det är viktigt att hela företaget förstår varför 
förändringen måste ske. Vi anser att intern marknadsföring är ett effektivt sätt att 
implementera en ny vision och affärsidé på.  

Helen Mitchell skriver i Marketing Management (2000), att intern 
marknadsföring är idag högt prioriterat och att intern kommunikation spelar en 
kritisk roll vid förändring av företagets ledningskultur. Ledningen formar en 
perception av företaget som kan influera företagets framtida relationer. Därför är 
det oerhört viktigt att hela företagets nätverk av relationer, såsom anställda, 
leverantörer etcetera, är medvetna om företagets intentioner och handlingar. Vi 
anser att om företaget ska marknadsföra sig till leverantörer etcetera, bör 
ledningen arbeta med att kommunicera ut vision och affärsidé inom företaget 
först.   
 
Intern marknadsföring ska skapa relationer mellan ledning och anställda samt 
mellan olika funktioner i organisationen. Den blir därmed ett stöd till personalen 
och den externa marknadsföringen. Trots att kontaktytan mellan många 
medarbetare och kunder är begränsad anstränger sig ledningen ofta för att hitta 
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effektiva sätt att befästa förändringar på hos personalen. Det kan vara 
förändringar i affärsidén, organisationen, introduktion av nya produkter, nya 
metoder etcetera. Skillnaden mellan vad företagsledningen agerar för och vad 
personal och kunder mottar och agerar för kan vara stor. (Gummesson, 1998) 
Här anser vi att intern marknadsföring är ett effektivt medel vid förändringar, för 
att alla anställda ska sträva mot samma mål och för att skapa synergi i företaget. 
Moira Clark skriver i Marketing Management (2000), att en av förutsättningarna 
för att lyckas med intern marknadsföring är att personalen måste arbeta 
tillsammans över funktionernas gränser. Det är nödvändigt för att vara säker på 
att företagets vision, strategi och mål efterlevs inte bara på pappret utan även i 
praktiken. 
 
Då ingen i ledningen av konceptet, det vill säga någon av de managers som vi 
intervjuade, kunde svara tydligt på vilken vision eller affärsidé Pronto Moda har, 
är det inte möjligt att förmedla ut dem i organisationen. Enligt Stefan Ekwing 
och Göran Larsson (Bejram red, 1991) kan det bli kaotiskt om personalen inte 
strävar mot gemensamma mål, men har personalen ett gemensamt mål kan 
företaget uppnå stora bedrifter. För att lättare kunna nå sina mål bör de nu enligt 
oss fastställa sin vision och affärsidé för Pronto Moda. Om de vill vara trendiga 
och därmed finner det viktigt att korta ledtiderna för att vara konkurrenskraftiga 
kräver det enligt oss att personalen känner till vision och affärsidé.  I affärsidén 
borde motiveringen till att korta ledtider finnas med. Om det är känt bland 
personalen, strävar alla efter samma mål och effekten att ledtiderna kortas blir 
med större sannolikhet uppnådd. Vi menar att tydliga riktlinjer behöver spridas 
ifrån ledningen ut till personalen och främja att personalen över funktioners 
gränser arbetar mot det budskap ledningen sprider med hjälp av den interna 
marknadsföringen. 

Organisationens överlevnad beror till stor del på ledningens uppmärksamhet på 
de signaler och förändringar som finns i omgivningen för att fatta rätt beslut 
menar Stefan Ekwing och Göran Larsson (Bejram red, 1991). Product Manager 
Internet Collections, Birgitta Hjertén (070413) ägnar stor del av sin tid till 
inspirationsresor och besöker olika butiker för att fånga trender och förändringar 
vilket vi antar ger bra förutsättningar för att lyckas.  

Det är viktigt att den interna marknadsföringen fungerar så att den inspiration 
och de signaler som Hjertén (070413) snappar upp implementeras så att alla är 
med. Hjerténs (070413) känsla hon får genom sina resor bör förmedlas till övrig 
personal. Före den externa marknadsföringen tar vid behöver den spridas internt 
så att all personal agerar utifrån samma budskap för att öka trovärdigheten. 
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Knutsson och Söderlund (1994) säger att intern marknadsföring har två syften. 
Det första är att dra till sig och behålla kvalificerad personal. Det sker dels 
genom att skapa ökad motivation och dels genom aktiviteter för att förbättra 
företagets image. En imageförbättring ökar i sin tur också personalens 
självkänsla och prestige. Det andra syftet med intern marknadsföring är att få 
personalen att arbeta mot genensamma mål. Vanligtvis innebär det att informera 
personalen om företagets affärsidé och att motivera den att bli kundorienterad. 
Att implementera vision och affärsidé med hjälp av intern marknadsföring antar 
vi skulle bidra till Knutssons och Söderlunds båda uttalade syften. Vi menar att 
resurserna som behövs läggas ned på arbetet med den interna marknadsföringen 
förmodligen i slutändan kommer att generera så pass positiva effekter att de inte 
borde utgöra någon större börda för företaget.   

5.3 Tvärfunktionella team 
 
Moira Clark skriver i Marketing Management (2000) att om ett företag ska 
lyckas med intern marknadsföring måste personalen arbeta tillsammans över 
funktionernas gränser. Det är nödvändigt för att vara säker på att företagets 
vision, strategi och mål efterlevs inte bara på pappret utan även i praktiken. Vi 
anser att intervjuerna på Ellos visar på en viss brist i kommunikationen mellan 
de olika funktionerna.  Nedan tas några exempel på det upp. 
 
Logistik/Varuplaneringsansvarig, Nicklas Jason (070410) förklarar i intervjun 
att de flesta av Pronto Modas sändningar är oaviserade och att det 
överhuvudtaget inte går att identifiera om det är en Pronto Moda artikel. Det går 
endast att identifiera om det är en Internetartikel eller inte. Det leder till att 
Pronto Modaordrarna som är, om de ska hänga med i retails tempo, mer 
tidskänsliga inte kan prioriteras.  
 
Samtidigt menar, E-Shop Manager, Mimi Darin (070403) att Pronto Modas 
kartonger går att identifiera genom specifika aktivitetsnummer, 56 och 57, som 
endast tillhör Pronto Moda. Vi menar att det bör utan undantag finnas märkning 
på kartongerna då det, enligt oss, har grundläggande betydelse för om 
lagerpersonalen ska kunna plocka ut och kunna prioritera hanteringen av Pronto 
Modagods. Vi anser att det är viktigt att både aviseringen och 
nummeridentifieringen fungerar, eftersom det skulle innebära att Pronto Moda 
kartonger kan prioriteras och då skulle lagerprocessen gå snabbare. Product 
Manager Internet Collections, Birgitta Hjertén, (070413) hade ingen vetskap om 
att Pronto Modaartiklarna inte var aviserade. Om parterna hade varit medvetna 
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om varandras problem, är det mycket möjligt att problemen inte hade funnits.  
 
I en intervju med Shipping Manager, Anders Magnusson, (070410) framkom att 
han inte var helt nöjd med Pronto Moda, eftersom kartongernas märkning 
försvårar processer inte bara i hans arbete utan även i andra delar av 
organisationen. Magnusson (070410) anser att det ställs för dåliga krav på 
leverantörerna. Han (070410) säger i intervjun att innan en offert godkänts ska 
en diskussion hållas med expertis inom Ellos om leverantörsvillkoren.  
 
Vi anser att en förbättring av kommunikationen mellan Ellos olika funktioner 
som arbetar med Pronto Moda är att arbeta i tvärfunktionella team. 
Arbetsformen ökar förståelsen av varandras problem och det motverkar 
suboptimeringar enligt oss. Med tvärfunktionella team menas att Ellos samlar 
expertis från berörda funktioner, till exempel, sortiment, inköp, ekonomi och 
logistik, till ett arbetsteam. Varje funktion ska fortfarande ha sina 
ansvarsområden och tillföra sin expertis. Interna relationer blir enligt Lysons och 
Farrington (2006) allt mer tvärfunktionella och baserade på ”teamwork”.  
 
Resultatet av intervjuerna visar också på att inköpsavdelningen på Ellos enbart 
placerar ordern på Pronto Modaprodukterna och att Hjertén (070413) sköter i 
övrigt hela inköpsprocessen själv. Manager Knitwear and Tricot, Lars Sandell, 
(070411) menar att det här beror på att Pronto Modas processer inte passar in i 
inköpsorganisationens ordinarie processer. Hjertén (070413) säger i intervjun att 
hon kan behöva hjälp med bevakning av produkter i produktion som idag sällan 
görs eftersom tiden inte räcker till.  Kanske bör delar av inköpsorganisationen 
anpassas så att Pronto Modas processer passar in. Vi anser att 
ansvarsfördelningen bör organiseras annorlunda, även här kan tvärfunktionella 
team vara lösningen till ett effektivare sätt att arbeta både med inköps- och 
produktutvecklingsprocessen. 
 
Lysons och Farrington (2006) anser att det finns ett antal faktorer som pekar på 
att det är viktigt att inköpspersonalen är involverad i tvärfunktionella team. En 
faktor är att nätverket, supply chain, visar på behovet att ta hand om arbetsflöden 
på ett integrerat sätt avseende material, management och logistik. En annan 
faktor är att team på ett bättre sätt tar till vara på den ökade 
informationstillgängligheten och möjligheten att kommunicera på ett effektivt 
sätt. Vi menar att kommunikationsproblem förlänger och försvårar processer, 
vilket hämmar effektiviteten.  
 

66 



  

Parker, G. M. (Lysons & Farrington 2006) tar upp ett antal konkurrensfördelar 
som organisationer uppnår genom att implementera tvärfunktionella team. En av 
dem är snabbhet, tiden det tar att få saker gjorda reduceras betydligt. Den andra 
fördelen är komplexitet, som innebär förbättring i organisationens möjlighet att 
lösa komplicerade problem. Fördel nummer tre är kundfokus, organisationens 
resurser fokuseras på att tillfredställa kundbehov. Fördel nummer fyra är, ökad 
kreativitet, som fås genom att samla en grupp människor som har olika 
erfarenheter och bakgrunder i organisationen. Vi instämmer med Purchasing 
Chief, Nicklas Hellgrens (070411) uttalande om att Ellos behöver ”snabba upp” 
sina processer och enligt oss är ett mer integrerat arbetssätt en möjlig lösning. 
 
Problem med tvärfunktionella team såsom många möten, utbildningskostnader 
för teamledare, risk att experterna inom teamet konkurrerar om att prioriteras, 
menar Lysons och Farrington (2006). Vi anser dock att fördelarna överväger 
nackdelarna och att risken för konkurrens finns enligt oss ändå utanför teamen 
mellan olika funktioner. 

5.4 Supply chain 
 
Ett företag som arbetar med en kundfokuserad styrning av supply chain är enligt 
oss en stark konkurrent på marknaden. Genom att styra varje process så att de 
tillsammans integrerar, skapas effektivitet. Genom effektiviteten blir företaget 
mer flexibelt genom att en order kan relativt lätt placeras om, eller korrigeras 
eftersom ledtiden är kort. Ellos ledtid avseende Pronto Moda är idag på tolv 
veckor, målet för Pronto Moda är åtta veckor. E-Shop Manager, Mimi Darin, 
(070403) ifrågasätter varför de hittills inte uppnått målet med åtta veckors ledtid.  
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 Figur 5.1 Pronto Modas materialflöde  
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Modellen visar tiden för Pronto Modas materialflöde. Tolv veckor har E-shop 
Manager, Mimi Darin (070503) uppgett att ledtiden är, cirka fyra av de veckorna 
är förlagda hos leverantören under produktion. Resterande åtta veckor är 
förlagda inne i företaget och inkluderar, produktutveckling, sourcing samt val av 
leverantör, placering av order, transport, lagerhantering och inleverans. Vi vill 
med modellen ge en tydlig bild av hur ledtiden är fördelad. 
 
Dobler och Burt (1996) skriver att supply chainstrategin är idag företagets 
strategiska vapen. Vi menar att en kritisk framgångsfaktor för korta ledtider är 
styrning och integrering av processer i supply chain.  I intervjuresultatet finner 
vi brister i styrningen av supply chain. Product Manager Internet Collections, 
Birgitta Hjertén, (070413) förklarade under intervjun, att under produktion och 
leverans finns ingen styrning det finns alltså inte någon som kontrollerar var 
varorna är någonstans.  
 
Hjertén (070413) berättade vidare att hon vet på ett ungefär när hon väntar 
produkterna och att hon i så fall kan kontrollera om produkterna är sena. Hjertén 
(070413) påpekar också att hon skulle behöva hjälp med bevakning och kontroll 
av produkterna eftersom inte tiden räcker till för det. Bevakning och kontroll av 
supply chain, anser vi, blir ännu viktigare vid ökad omsättning. Manager 
Knitwear and Tricot, Lars Sandell (070411) berättar i intervjun att det enda 
inköpsavdelningen gör vad gäller Pronto Moda produkter är att placera ordern 
och göra inleverans. Sandell (070411) förklarar att det beror på att Pronto Modas 
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processer inte passar in i Ellos inköpsorganisations ordinarie processer. Hela 
Pronto Modas inköpsprocess förutom orderplacering och inleverans av order 
sköts alltså av en enda person.  
 
Om Pronto Modas processer ska kunna effektiviseras och gå snabbare anser vi 
att logistiken bör fungera bättre. Att få varorna packade och märkta på rätt sätt är 
enligt oss en grundförutsättning för att logistiken ska fungera. 
Logistik/varuplaneringsansvarig, Nicklas Jason (070410) och Logistics 
Manager, Tobias Traneborn (070410) menar att det är fullt möjligt att prioritera 
hanteringen av Pronto Modagods om etiketter och avier skulle finnas tillhanda, 
så att det går att se att det är Pronto Modagods. Enligt oss skulle tid sparas 
genom att skärpa kraven på leverantörerna vad gäller packning och märkning.  
 
Shipping Manager, Anders Magnusson, (070410) anser att det ställs för få krav 
på leverantörerna, Sandell (070411) menar att det beror på att det är svårt att 
ställa krav när kvantiteterna är små, Hjertén (070413) säger dock att Ellos är en 
viktig kund hos Pronto Modas leverantörer, men att det är inköpsavdelningen 
som ansvarar för att Suppliers Guide följs.  
 
Vi får under intervjuerna intrycket att Ellos är en funktionsindelad organisation. 
Gränserna mellan avdelningarna är starka. Med det menar vi att varje avdelning 
verkar arbeta för sig själv i stor utsträckning. Van Weele (2005) menar att 
logistik och supply chain management motverkar bristerna som finns i 
funktionellt strukturerade organisationer. I funktionella organisationer, menar 
Van Weele, att avdelningar styrs som separata enheter. Varje enhet har sin 
budget och sina mål. Personalen på varje avdelning arbetar för att nå sin 
avdelnings mål. Det här menar Van Weele motverkas genom supply chain 
management och logistik. Enligt författaren är supply chain management och 
logistik mer avsedd för en processorienterad struktur än en funktionell struktur. 
Där alla processer i kedjan ska skapa maximal kundtillfredsställelse med hjälp 
av kunddriven produktutveckling och innovation.  
 
Att vi upplever brister i Pronto Modas organisation vad gäller styrning av supply 
chain kan eventuellt bero på att organisationen är för funktionellt strukturerad 
för att kunna införa supply chain management. Kanske bör Pronto Modas 
organisation applicera ett processperspektiv, med Pronto Modas kunder i fokus. 
Fokuseringen på kunderna skulle i så fall betyda att Pronto Moda bör bli mer 
innovativt i hela dess supply chain även då i produktutvecklingsprocessen. Om 
inköpsavdelningen anpassas så att Pronto Modas processer passar in, betyder det 
att Hjertén (070413) kan fokusera mer på produktutvecklingsfasen. Niven 
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Marien (Lysons & Farrington, 2006) identifierar flera nyckelfaktorer som 
företaget noggrant måste behandla om supply chain management ska bli 
framgångsrikt. Författaren skriver att en av dem är att företaget har en 
sammanhängande affärsstrategi som leder affärsenheter mot samma mål. Det är 
därför enligt oss viktigt för Pronto Modas organisation att fastställa en affärsidé 
med tydliga mål och att kommunicera ut det här till alla funktioner. Det för att 
alla i företaget ska arbeta enhetligt mot samma mål. Författaren skriver också att 
det finns en formell process som beskriver metoder om hur supply chain ska 
förbättras samt hur supply chainmålen kan förmedlas ut till den operativa 
enheten. 
 
Genom att använda sig av ett supply chain management perspektiv anser vi att 
Pronto Modas försök att anpassa sig till retailmarknaden underlättas. Men det 
krävs då att de börjar tänka utöver avdelningsgränserna. Företagets inre 
processer bör integreras, det är förutsättning för att organisationen som en länk i 
kedjan ska kunna integreras med andra länkar i kedjan, som till exempel 
leverantörer. Enligt Quayle (2006) är syftet med supply chain management att 
göra det möjligt för företaget att anpassa sig till marknadsförändringar där, 
kvalitet, pris, tid och service är kritiska faktorer. Målet är, menar författaren att 
länka samman marknadsplatser och distributionskanaler till inköps- och 
tillverkningshandlingar på ett sådant sätt att konkurrensfördelar nås och kan 
bibehållas.  
 
Företag som har genomarbetade processer i supply chain och som arbetar 
mycket med styrning av kedjan är enligt oss en stark konkurrent på marknaden. 
Det gäller också för företag särskilt inom modebranschen att vara innovativa och 
skapa unikhet, då produkterna i branschen är relativt homogena. Ett exempel på 
innovativ supply chain, menar Harrison, Lee & Neale (2005) kan hittas hos det 
italienska företaget Benetton. För att bli mer flexibla strukturerade Benetton om 
produktprocessen på det sättet att företaget förberedde sig genom att först sticka 
plaggen i grått. Därefter tittade Benetton på hur de olika färgerna sålde och 
färgade de färdigstickade plaggen. I de flesta fall vid produktion av kläder färgas 
materialen innan stickning, men det här arbetssättet innebär däremot att 
materialet i stället färgas efteråt. Ytterligare flexibilitet avseende volym kunde 
nås genom att sprida ut stickningsprocesserna till ett nätverk av små textillabbar. 
Det här arbetssättet menar vi är ett möjligt arbetssätt för Pronto Moda, eftersom 
konceptet ska vara trendigt bör Pronto Modas produktprocesser bli mer flexibla. 
Sandell (070411) nämner även det här i intervjun om att förbereda leverantörer 
på material, vilket visar på att idén redan finns i organisationen. Pronto Modas 
organisation bör enligt oss bli mer innovativa genom hela supply chain. Att 
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färga färdigstickade plagg i de färger som säljer bra är, menar vi, är en möjlighet 
till en innovativ supply chain.   

5.5 Inköpsprocessen 
 
Under intervjuer på Ellos upptäcktes en del områden inom Pronto Modas 
inköpsprocess som bör förbättras. Eftersom vi anser att inköpsprocessen är av 
betydelse, då ett av Pronto Modas mål är att bli lika snabba som retail, avseende 
trendighet och korta ledtider, ligger stort fokus på den.  
 
Liksom Lysons och Farrington (2006) anser vi att inköpsavdelningen kan precis 
som leverantörer, lager, transport, ses som en länk i supply chain, eller som en 
sekvens i processerna där varor förvandlas till slutlig produkt. Personal på 
inköpsavdelningen har kontakt med andra länkar i supply chain såsom, 
leverantörer, återförsäljare etcetera. Vi anser att inköpsavdelningen bör ansvara 
för styrning av materialrelaterade flöden genom supply chain, det innebär menar 
vi att det är viktigt med en effektiv inköpsorganisation. Ellos inköpsorganisation 
är, enligt Purchasing Chief, Nicklas Hellgren, (070411) anpassad efter 
postorderorganisation där inköpen sker två gånger per år. Manager Knitwear and 
Tricot, Lars Sandell, (070411) menar att Pronto Modas processer inte passar in i 
inköpsfunktionen. Inköpsfunktionen blir därför ett område som enligt oss 
behöver förändras så att Pronto Modas processer passar in. Det blir svårt, menar 
vi, att nå ett av målen med Pronto Moda, som enligt E-shop Manager, Mimi 
Darin, (070403), är att bli lika snabba som retail, om inte inköpsavdelningen 
anpassar sig mer, vi menar då att inköpspersonal bör bli mer involverade i 
Pronto Moda.  
 
Lysons och Farrington (2006, s.4) menar att ”med utmaningen av global 
konkurrens har organisationer mer och mer bytt ut den segmenterade strukturen 
till en mer integrerad struktur där inköp är en del av en större grupp, som 
material, logistik eller supply chain management”. I sådana strukturer betonar 
Lysons och Farrington betydelsen av tvärfunktionellt beslutstagande. Håkansson 
Håkan och Wootz Björn skriver i Håkansson och Melin, (1978 s. 95) att, 
”förändringar i företags omgivning har medfört att enskilda företags lönsamhet 
har kunnat äventyras om inte inköpsfunktionen fungerat på ett tillfredställande 
sätt”. Författarna skriver vidare ”en effektiv inköpsorganisation är därför numera 
inte bara en tillgång utan en nödvändig förutsättning för företagets överlevnad”.  
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Product Manager Internet Collections Birgitta Hjertén, (070413) sköter 
inspirationsarbetet, utformning av specifikationen, förfrågan om offerter och 
leverantörsvalet. Enligt Sandell (070411) sköter inköpsavdelningen, avseende 
Pronto Modaprodukter, enbart placering av order och inleverans. Att 
inköpsavdelningen inte sköter mer av inköpsprocessen avseende Pronto Moda 
produkter beror, enligt Sandell, (070411) på att Pronto Modas processer inte 
passar in i Ellos inköpsorganisations ordinarie processer. Om vi applicerar Van 
Weeles (2005) respektive Lysons och Farringtons (2006) inköpsprocessmodeller 
på Pronto Moda får vi dela upp modellen något eftersom processerna är delade 
mellan två olika avdelningar.  

 
Figur 5.2 Pronto Modas inköpsprocess 
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Modellen visar Pronto Modas inköpsprocess där Hjertén (070413) står för de 
fyra första stegen och inköpsavdelningen för de två sista stegen. Ingen 
orderbevakning eller uppföljning görs. 
 
Lysons och Farrington (2006) delar in kedjan i tre olika faser. Första fasen, 
Identifikationsfasen, inkluderar första steget i processkedjan. Andra fasen, 
Orderfasen, inkluderar steg två, tre och fyra i processkedjan. Tredje fasen, Efter-
orderfasen, inkluderar steg fem och sex. 
 
                                  Figur 5.3 Inköpsprocesskedjan 
 
 
 
 
 
 
 
                          Källa: Lysons och Farrington 2006, s. 4 (Fritt översatt) 
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Lysons och Farrington (2006) inkluderar inte fastställande av specifikation i 
processkedjan vilket Van Weele (2005) gör, utan de menar att det är en 
förberedelseaktivitet.  
 

Figur 5.4 Inköpsprocessen 
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Källa: Omarbetad Van Weele 2005, s. 46 (Fritt översatt) 
 
 

Vi menar att specifikationsaktiviteter borde visas i inköpsprocesskedjan 
eftersom de aktiviteterna även enligt Lysons och Farrington (2006) är en del av 
inköpsarbetet. I Efter-orderfasen inkluderar Lysons och Farrington bevakning 
och kontroll av order. Van Weeles (2005) och Lysons och Farringtons 
inköpsprocesser är därmed relativt lika. 
 

I modellen överst av de tre ovannämnda inköpsprocesserna, Pronto Modas 
inköpsprocess, sköts enbart de två sista stegen i processen av 
inköpsavdelningen. De andra stegen i Van Weeles (2005) respektive Lysons och 
Farringtons (2006) inköpsprocesskedja sköts av Product Manager Internet 
Collections, Birgitta Hjertén (070413). Stegen i Van Weeles respektive Lysons 
och Farringtons inköpsprocesser ska enligt författarna skötas av en hel 
inköpsavdelning, men i Pronto Modas organisation sköts alla stegen förutom, 
placering av order och inleverans, av en enda person.  

I intervjun med Hjertén (070413) berättar hon hur hon först åker på 
inspirationsresa till London en dag i månaden för att titta i affärer på siluetter 
och färger. Hon tittar också i Ellos och Josefssons katalog där hon väljer ut 
plagg som säljer bra, och kompletterar dem med fler färger och mönster. Efter 
det börjar designarbetet. Hjertén (070413) skissar idén och får sedan hjälp av en 
direktris som för in skissen i datorn och gör en måttlista. Därefter skickar 
Hjertén (070413) ut förfrågningar till leverantörer om offerter. När offerter 
mottagits från leverantörer gör Hjertén (070413) en bedömning och godkänner 
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en offert. En produktbeskrivning läggs in i datasystemet Quest som direktrisen 
sedan lägger in i simuleringssystemet. Sedan skriver Hjertén (070413) en 
blockorder. En blockorder är enligt Hjertén (070413) ett försättsblad med 
stylenummer, leverantörsnummer, leveransvillkor och betalningsvillkor. Efter 
det lämnar hon över produktspecifikationen till inköpsavdelningen som placerar 
ordern. Hjertén (070413) tar också emot prototyper och fotoprov från 
leverantörerna innan produktion startar. Direktrisen skriver samtidigt bildtext, 
fotoprov och bildtext och skickas sedan till fotostudion och läggs sedan upp på 
webben, men bilderna görs inte tillgängliga för kunden förrän produkterna är 
inlevererade av inköpsavdelningen, fotoprocessen är oftast klar till det att 
produkterna anländer.  

Hjertén (070413) anser att det överlag inte tar lång tid att få hem produkterna, 
men ibland uppstår missförstånd som påvisas genom att proverna är fel. 
Missförstånden kan bero på att leverantören ibland är mindre duktig på att läsa 
skisser. Det har hänt, berättar Hjertén (070413) att varor som väntas i mars 
fortfarande inte ankommit i april. Vilket innebär att de måste vara extra 
noggranna med produktspecifikationer. 

Vi anser att en person inte bör sköta alla stegen i inköpsprocessen själv, som 
faktiskt Hjertén (070413) nästintill gör, då varje steg är viktigt och bör noggrant 
och strukturerat genomföras. Enligt oss bör inköpsavdelningen sköta hela Pronto 
Modas inköpsprocess. Det skulle innebära att Hjertén kan fokusera mer på 
produktutvecklingsprocessen. Då kan också mer fokus ligga på att strukturera 
upp inköpsprocesser, som till exempel, vilka krav som bör ställas på 
leverantörerna vad gäller leveransvillkor med tid, packning och märkning, 
betalningsvillkor etcetera.  

 
Van Weele (2005) skriver att tvärfunktionella team är en kritisk framgångfaktor 
för en effektiv inköpsprocess. Enligt författaren ska specialister som arbetar med 
leverantörer och inköpare samlas till ett team för att utveckla sourcing och 
handelsplaner. De här teamen menar Van Weele ska ledas av en inköpschef och 
rapportera till ett management team.     
 
Vi anser att ett möjligt arbetssätt för Pronto Modas inköps- och 
produktutvecklingsprocess är att arbeta i tvärfunktionellt team. Vi menar att 
experter från inköp, sortiment, logistik och ekonomi samlas och fastställer 
produktspecifikationer, leverantörsstrategier etcetera för produkten. På det sättet 
fås expertis från olika områden, det kan innebära att produktspecifikationen och 
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produktkraven blir mer tydliga. Inköpspersonal har kunskap om leverantörer, så 
att de vet hur produktspecifikationen bör vara utformad för just den 
leverantören. Pronto Modas sortimentsavdelning kan fokusera på att utveckla 
och design konkurrenskraftiga produkter. Att arbeta i tvärfunktionellt team 
innebär också att produktspecifikationen inte behöver skickas fram och tillbaka 
mellan olika avdelningar i organisationen.  
 
Syftet med specifikationen är att undvika missförstånd och på så sätt reducera 
kostnader som kan uppstå vid ändringar. Inköparens arbete är att försäkra sig om 
att leverantörens arbete utförs enligt den senast skickade specifikationen. (Van 
Weele, 2005)  
 
Vi menar att Pronto Moda genom en tydlig och klar produktspecifikation, som 
har behandlats ur flera olika synvinklar samtidigt, kan undvika missförstånd hos 
leverantören och då reduceras inte enbart kostnader utan också tid som annars 
skulle ha gått till ändringar av fel. Vi inser samtidigt att det är en balansgång 
mellan hur detaljerad specifikationen ska vara i förhållande till hur mycket den 
underlättar inköpsarbetet då det kan ta mer tid att arbeta med en mycket 
detaljerad specifikation. För ett effektivt inköp ska specifikationen enligt Van 
Weele (2005) innehålla följande: 
 

• Kvalitetsspecifikation, beskriver hur företaget vill ha produkten 
levererad, samt vilka tekniska normer och standarder produkten ska 
möta. 

• Logistikspecifikation, vilka kvantiteter som behövs, leveranstid som ska 
respekteras. 

• Garantivillkor, beskriver underhåll och garantier.  
• Legala krav och miljökrav, ska fastställas för både produkt och 

produktionsprocess. 
• Budget, anger finansiella ramar.   

 
Hjertén (070413) berättar i intervjun att de helst arbetar med leverantörer som 
har egen input och som kanske arbetar med till exempel Top Shop eftersom den 
leverantören då vet vad som kommer att synas i butik framöver. Vi menar att 
Pronto Moda bör arbeta med leverantörer som har kunskap eftersom det även 
underlättar kommunikationen, vilket minskar risken för missförstånd. Men vi 
anser att det även bör finnas en god design- och produktkunskap inom företaget. 
Risken är annars att de blir väldigt beroende av leverantören och dess kunskap. 
Det gäller att hitta en balans här.  
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Håkansson och Melin (1978) menar att när värdet av en leverantör bedöms 
måste företaget utgå från att leverantören kan spela olika roller och att värdet fås 
genom att de här adderas. Av de rollerna om författarna tar upp anser vi att 
Pronto Modas leverantörer bör ha tre olika roller i en kombination. Den ena är 
en cashflowroll, som innebär leverans av en kvalitet eller design som stärker det 
köpande företagets position. Även en informationsroll bör leverantörerna ha där 
leverantören förser köparna med viktig information om tekniska eller 
marknadsmässiga förhållanden. Slutligen bör leverantörerna ha en 
försäkringsroll, eftersom säkerhet är betydelsefullt för Pronto Modaprodukter, 
med det syftar vi på trendkänsligheten och önskemålet om korta ledtider som 
kräver att leverantören levererar i rätt tid och med rätt märkning och så vidare. 
 
Vi anser att Pronto Modas inköpsprocess och logistikkedja skulle förbättras 
betydligt om högre krav ställdes på leverantörerna. Sandell (070411) påpekade i 
intervjun att det är svårt för Pronto Moda att ställa krav på sina leverantörer 
eftersom kvantiteterna är små. Men enligt Hjertén (070413) är Ellos en viktig 
kund hos Pronto Modas leverantörer. Om företaget är en viktig kund bör det inte 
vara något problem att kräva mer. Att få varorna i överenskommen tid är kritiskt 
för Pronto Moda, lika viktigt är att förpackningsvillkor, märkning, samt 
avisering följs, det är viktigt då det kan lösa problemet med prioritering av 
Pronto Moda produkter på Ellos lager. Om tydliga leveransvillkor för Pronto 
Moda fastställs kan det här innebära att ledtiden förkortas.  
 
Sandell (070411) och Shipping Manager Anders Magnusson (070410) menar att 
om Pronto Moda ska utvecklas och bli större blir Suppliers Guide viktigare. 
Suppliers Guide innehåller färdigställda villkor och krav som Ellos ska ställa på 
sina leverantörer. Vi överrensstämmer med dem att Suppliers Guide bör gälla 
även för Pronto Modas produkter. Leveransutföranden har enligt Bailey och 
Farmer (1990) förbättrats väsentligt när företaget haft färdiga avtalsdokument 
som en bas vid diskussioner med leverantörer. Kanske att Pronto Modas 
leverantörer tar till sig krav som ställs om Suppliers Guide används mer som 
underlag.  
 
Lysons och Farrington (2006) menar att ordern läggs på den eller de leverantörer 
där kraven accepterades. Kopior på ordrarna ska enligt författarna skickas till 
olika avdelningar inom organisationen, avdelningar för; sortiment, 
produktionskontroll, IT, ekonomi samt inspektion. Det är också viktigt att inköp 
inväntar svar på ordern från leverantören, så att kraven säkert godkänns. 
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Vi menar att väntetiden på svar från leverantören inte får vara lång, det är viktigt 
med en så effektiv orderfas som möjligt för att kunna starta produktionen snabbt. 
Om inköp ansvarade för den sourcing och det inköpsarbete som Hjertén 
(070413) gör idag, skulle förmodligen inköpsavdelningen få god kunskap och en 
bra relation till Pronto Modas leverantörer. Det eftersom Ellos enligt Sandell 
(070411) vill utveckla långsiktiga förhållanden till sina leverantörer. Vi menar 
att genom en integrerad produktutvecklingsprocess, samarbete mellan 
inköpsavdelningen och sortiment, skulle inköpsavdelningen kunna förbereda 
leverantörerna på kommande ordrar. Det skulle innebära en kortare och 
effektivare orderprocess och produktionen kan starta snabbare.  
 
Både Van Weele (2005) och Lysons och Farrington (2006) anser att det är 
nödvändigt att hela tiden kontrollera ordern för att försäkra att leveransdatum 
hålls. Enligt Rosell (2001) är det viktigt att bygga upp rutiner för hur leveranser 
ska bevakas, ett system för när och hur kontrollering av att leveranstid hålls ska 
göras. Det är viktigt att påminna leverantören menar författaren, och se till att en 
skriftlig bekräftelse görs. Ett sådant förfarande menar Rosell inte bara ger 
möjlighet att låta leverantören veta att han är under bevakning utan också 
möjlighet för företaget att göra kompletterande beställningar om en försening 
upptäcks. 

I Pronto Modas organisation finns under produktion och leverans ingen styrning, 
berättade Hjertén (070413) i intervjun. Det finns ingen som kontrollerar var 
varorna är någonstans, menar hon. Hjertén (070413) vet på ett ungefär när hon 
väntar produkterna och kan i så fall kontrollera om produkterna är försenade. 
Hjertén (070413) förklarar att hon kan behöva hjälp med bevakning av 
produkter som idag sällan görs eftersom tiden inte räcker till.  

Vi anser att alla Pronto Modas ordrar noggrant bör bevakas och kontrolleras. 
Van Weele (2005) redogör för olika sätt att bevaka ordrar på, ett av de sätten 
som Van Weele tar upp och som vi anser att Pronto Modas organisation bör 
använda sig av är rutin statuskontroll. Med rutin statuskontroll menar Van Weele 
att företaget ett antal dagar innan avtalad leveranstid kontaktar leverantören för 
att bekräfta leveransdatum och för att säkra leverans. Kontrollering och 
bevakning har syfte i att förhindra materialleverans- och kvalitetsproblem.  
 
Många inköpare menar Rosell (2001) ser sitt arbete som slutfört när varorna har 
blivit levererade till det egna företaget. Men det är viktigt att inte nöja sig med 
det här anser författaren utan en utvärdering, kan inte förbättringar göras, menar 
Rosell vidare. Författaren anser att inköparen ska ta reda på hur resten av 
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personalen som hanterar produkterna upplever dem. Är de nöjda med 
utformningen? Är det något som skulle kunna förbättras?  
 
Erfarenheter med individuella leverantörer ska dokumenteras noggrant. Det är 
viktigt att inköparen har fullständiga och uppdaterade dokument om varje 
leverantörs kapacitet och att man rapporterar den informationen vidare till 
ledningen eftersom de här leverantörerna kan bli aktuella vid senare inköp. På 
det sättet lär sig organisationen att arbeta med leverantörer med godkänd 
kapacitet vilket resulterar i en reducering av leverantörsbasen. (Van Weele, 
2005) 
 
Intervjuer på Ellos visade på att utvärderingen av leverantörer saknas. 
Logistik/Varuplaneringsansvarig Nicklas Jason (070410) berättade att det inte 
görs någon uppföljning av Pronto Moda leverantörerna. Det finns ett system för 
uppföljning av leverantörer men Jason (070410) menar att det inte används för 
Pronto Modaartiklar och att de borde bli bättre på det. Om uppföljning görs, 
upptäcks fel som leverantörer gör och de felen kan då rapporteras vidare för 
åtgärd.   

5.6 Produktutveckling 
 
Enligt boken Säkra företagets flöden (1999) måste produktutveckling bli en 
angelägenhet för hela företaget, annars kan inte ledtider kortas och produkter 
som uppfyller kundens och marknadens behov blir svåra att ta fram. En sådan 
förändring av utvecklingsprocessen tar ofta flera år och innebär stora 
organisatoriska förändringar, som inkluderar införande av nya metoder och 
verktyg samt inte minst en förändring av företagets kultur och klimat. I intervjun 
med E-shop Manager, Mimi Darin, (070403) förklarade hon att Pronto Moda 
vill ”erbjuda potentiella och befintliga kunder trendiga nyhetsplagg varje vecka” 
och att de vill vara ”lika snabba som retail”. Vi pekar på vikten av 
produktutveckling inom Ellos för Pronto Moda, det för att kunna hänga med i 
retails tempo avseende trendighet och korta ledtider.  
 
Darin (070403) nämner också de företag som hon anser vara Pronto Modas 
konkurrenter, Gina Tricot, H&M, Topshop och Vero Moda. Flera av de 
företagen, menar vi, ligger i den svenska modeindustris framkant, och för att 
kunna konkurrera med dem antar vi att en avgörande faktor är att utveckla en 
stor del av produkterna själva. Därför bör Ellos, anser vi, fundera över hur 
området med produktutveckling för Pronto Moda ska se ut framöver.   
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Doole och Lowe (2004) talar om ny produktutveckling. De anser att det är 
viktigt att företag sysslar med kontinuerlig produktutveckling, istället för att 
företaget sitter och väntar på nästa produktgenombrott. Nyckelfaktorer i ny 
produktutveckling menar författarna inkluderar behovet av en väl definierad 
unik produkt, kundfokuserad produktutvecklingsprocess, marknadsstudier och 
förberedelse av projektet samt en tvärfunktionell teamstruktur. Vi antar att det 
för Pronto Moda är viktigt att ligga ett steg före än vad de gör idag vad gäller 
produktutvecklingen.  
 
I Product Manager Internet Collections, Birgitta Hjerténs (070413) intervju 
berättade hon att hon åker på inspirationsresor till London och att går ut i 
svenska butiker och känner av de senaste trenderna. Birgitta samarbetar även 
mycket med Josefssons- och Ellos trendavdelning och designchefer. Hon 
”snappar upp” som hon uttrycker det och kompletterar katalogen. Hjertén 
(070413) berättar att om någon produkt sålt bra i katalogen kan den produkten 
även användas för Pronto Moda, ofta tillverkas den produkten i andra färger och 
mönster. Vi ifrågasätter om trendighet nås om kopiering av katalogen är rutin. 
Vi fick uppfattningen av Hjertén (070413) gör ett grundligt och professionellt 
inspirationsarbete men att de med fördel även bör arbeta på Pronto Moda med 
produktutveckling från grunden för att vara konkurrenskraftiga. 
 
Harrison, Lee och Neale (2005) menar att det i modebranschen är vanligt att ha 
två års framförhållning vad gäller bindandet av produktionen. Det är dock 
problematiskt då produktlivscykeln är kort för produkter i modebranschen. En 
säsong varar inte ens i sex månader. Zara introducerar nya produkter med kort 
mellanrum, faktum är att de byter ut 70 % av produkterna varannan vecka i en 
typisk Zarabutik.  
 
För att skapa stor variation och snabb respons för kunderna använder sig Zara av 
flera olika strategier, inklusive standardisering av designmodulerna. Zara 
standardiserar därmed vissa delar av sin produktutveckling enligt oss. Zara 
arbetar med standardisering av designmodulerna. Det innebär att designerna 
skapar ett bibliotek av designmoduler i början av varje säsong som utgör en 
plattform för kommande produkter. Det arbetet sker i datorn. Efter 
designmodulerna är skapade ägnar sig designerna åt inspirationsarbete såsom att 
promenera ute på gator och röra sig bland människor på olika ställen. (Harrison, 
Lee och Neale, 2005) Vi inser att det krävs mycket arbete för Pronto Moda att 
göra en sådan anpassning med standardisering av produktutvecklingen och 
designprocessen då de idag inte utvecklar några produkter helt ifrån grunden 
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med hjälp av designers. Vi antar dock i förlängningen att någon typ av 
förändring av liknande slag är nödvändigt för att kunna konkurrera med 
ovannämnda konkurrenter.  
 
I intervjun med Manager Knitwear/Tricot, Lars Sandell (070411), framkom att 
han anser att ledtider skulle kunna kortas genom att förbereda leverantörer på 
eventuella kommande ordrar.  Det skulle kunna göras genom att till exempel 
förbereda leverantören på produktion av en viss typ av material och vid ett 
senare tillfälle bestämma färger och modeller. Det menar vi är en mycket god 
idé i arbetet med att effektivisera produktutvecklingen.  
 
Både Doole och Lowe (2004) samt Danilovic (1997) pekar på fördelar med att 
vid produktutvecklingen arbeta i tvärfunktionella team. Enligt Danilovic är 
många av de författare som behandlar integrerad produktutveckling överens om 
att ett kritiskt arbetssätt för framgång vad gäller ledtid, kostnad samt höjd 
kvalitet, är tvärfunktionellt arbetssätt. Vi anser att när personalen kommit in i 
rutinerna med att arbeta i tvärfunktionellt team kommer förmodligen flera 
fördelar att vinnas. Fördelar i form av att det sparas tid, olika synvinklar och 
kunskap tas tillvara och beslutsvägar kan kortas. En förändring av 
produktutvecklingen menar vi skulle bidra till en effektivisering av supply chain 
och inköpsprocessen och därmed bidra till kortare ledtider. Kortare ledtider 
bidrar i sin tur till att Pronto Moda har bättre förutsättningar i konkurrensen. 
 
Van Weele (2005) anser att inköpare ska involveras tidigt i 
produktutvecklingsprocessen. Författaren menar att det resulterar i ny kunskap, 
bättre förståelse för konstruktionen eftersom inköpare ofta har en väldigt nära 
kontakt med leverantörer, kunskap om passande material, samt kunskap om 
olika leverantörer och deras kunskaper Lakemond et al. (Lysons & Farrington 
2006) identifierar sex möjliga konfigurationer av inköpsavdelningens 
involvering i produktutvecklingsprocessen. Om vi applicerar den på Pronto 
Modas organisation idag stämmer ingen av konfigurationerna överens, eftersom 
inköpspersonal inte alls är involverad i produktutvecklingsprocessen.  Vi anser 
att Pronto Moda med fördel bör involvera inköpare i produktutvecklingen 
särskilt vid fastställandet av produktspecifikationen. Inköpare har kontakt med 
leverantörer och kan lättare hitta en passande leverantör då de ofta har vetskap 
om leverantörers kunskap och kompetens.  
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 Figur 5.5 Typologi av möjliga konfigurationer av inköpsavdelningens 
                          deltagande i produktutvecklingsprocessen  
 
 
 Inköpskoordinator 

 
 
 

 
 

 
 

 
                 D 

Integrerad inköpare 
involverad och koordinator 
 
               
              E och F 

Indirekt inköpsinvolvering 
 
 
                
                 A 

Integrerad inköpare 
involverad 
 
 
              B och C 

 
  
 
 
  
     
 
Källa: Lakemond et al. (Lysons & Farrington 2006, s. 251) (Fritt översatt) 
 
A Designers kontaktar inköpsspecialister externt till projekt teamet enbart för det 
specifika ändamålet. 
 
B Inköpsspecialister integreras till ett projektteam på deltid och arbetar nära med 
en designer avseende specifika delar, material och teknologi.  
 
C Inköpsspecialister integreras på heltid och arbetar nära en designer avseende 
specifika delar, material och teknologi. 
 
D En inköpskoordinator tillfaller teamet och tar hand om koordinationen av 
projektteamet.     
 
E En inköpskoordinator tillfaller teamet och i kombination med 
inköpsspecialister integreras de i projektteamet på deltid. 
 
F En inköpskoordinator tillfaller teamet och i kombination med 
inköpsspecialister integreras de i projektteamet på heltid. 
 
Wynstra et al. (Lysons & Farrington, 2006) anser att inköpsavdelningens 
deltagande i produktutvecklingen kan sträcka sig från ett begränsat deltagande, 
till ett formellt omfattande deltagande i utvecklingsprocessen. Vi anser att inköp 
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bör bli involverade som konfiguration B eller C eftersom de skulle passa Pronto 
Modas organisation då produkter kommer att behövas utvecklas konstant om 
Pronto Moda ska bli mer konkurrenskraftigt. Men om de ska tillhöra teamet på 
heltid eller deltid beror lite på typen av produkt till exempel om produkten 
kräver kompetens som ingen i leverantörsbasen har. I det fallet bör kanske 
inköparen tillhöra teamet på heltid. 
 
B Inköpsspecialister integreras till ett projekt team på deltid och arbetar nära 
med en designer avseende specifika delar, material och teknologi.  
 
C Inköpsspecialister integreras på heltid och arbetar nära en designer avseende 
specifika delar, material och teknologi. 
 
Lysons och Farrington (2006) menar att relationen med leverantörer kan vara 
allt från ”armslängdavstånd” till att vara allianser. Många organisationer har 
idag utvecklat ett sådant förtroende för sina leverantörer att de låter 
leverantörerna både designa, utveckla och tillverka produkter som de tidigare 
designat själva. Enligt Kraljic, P. (Van Weele, 2005) bör företag utveckla 
differentierade strategier mot deras leverantörsmarknader beroende på vilken typ 
av produkter företaget säljer.  
 
Van Weele (2005) anser att företaget bör bjuda in leverantörer, som visar sig ha 
den kompetens som företaget behöver, till att delta i företagets 
utvecklingsprojekt i ett tidigt skede i utvecklingsprocessen. Van Weele menar att 
leverantörerna då har möjlighet att kritisera framtida design, ge förslag på 
alternativa material, ge förslag på idéer för mer effektiv tillverkning, etcetera. 
 
Enligt Lysons och Farrington (2006) finns det risker med att ett 
leverantörssamarbete i produktutvecklingsprocessen som läckage av 
information, att förlora en del av kontrollen över företaget, längre ledtid i 
produktutvecklingsprocessen och att konflikter uppstår på grund av olika syften 
och mål. Van Weele (2005) påpekar att kortare ledtider för utveckling är en av 
fördelarna med att involvera leverantören tidigt i processen. Vi anser att om 
företaget varit noggranna i valet av leverantör och om företaget och leverantören 
säkert fastställt hur samarbetet dem emellan ska se ut, kan 
produktutvecklingsprocessen effektiviseras och ledtiden i utvecklingsprocessen 
förkortas. Men vi menar att företaget tar samtidigt en risk att samarbetet inte 
fungerar, vilket kan leder till en längre utvecklingsprocess och högre 
utvecklingskostnader. 
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I intervjuerna med Darin (070403) och Hjertén (070413) framkom att idag har 
Pronto Moda fokus på att hitta leverantörer som har modekunskap och som 
därför kan tillföra en del själva. Avseende produktutvecklingsprocessen 
förklarar Darin (070403) att de inte har ambitionen att göra mönster själva. ”Vi 
är därför i behov att ha en leverantör som kan fast fashion” säger hon. ”Vi köper 
modeplagg och ändrar på dem” förklarar Darin (070403). Hjertén (070413) 
menar att tid skulle sparas om de inte behövde skicka provplagg. Därför är det 
värdefullt att arbeta med leverantörer som har kunskap och som själv kan 
komma med idéer.  
 
En kombination av att ha leverantörer med modekunskap och att arbeta med 
produktutveckling från grunden anser vi är en lösning om de lägger den största 
delen av sitt fokus på produktutvecklingsområdet. Enligt oss är det viktigt att 
företag innehar en god designkunskap så att de kan erbjuda kunden något nytt 
och unikt. Vi anser också att företag bör utveckla en god relation med ett antal 
leverantörer och utnyttja deras kunskaper, vad gäller material och tillverkning, 
för att få tillgång till fler produktionsmöjligheter. Vidare menar vi att om 
samarbetet mellan Pronto Moda och leverantörer ska resultera i 
konkurrensfördelar bör det internt i företaget ändå finnas en välutvecklad 
designprocess och fastställda säkra villkor vad gäller förhållandet dem emellan. 
Företaget bör använda leverantören som ett komplement i produktutvecklingen 
och utnyttja leverantörens kunskaper, men det är viktigt att företaget har en god 
produktutvecklingskunskap själva och inte utvecklar ett beroende av 
leverantörens kunskaper och idéer.    

5.7 Övergripande analys 
 
Följande avsnitt presenterar i stora drag det vi kommit fram till i analysen.  
Avsnittet utgör ett avstamp inför kommande diskussion och slutsats.  

5.7.1 Vision & affärsidé 
 
Vi menar att det är viktigt att vara klar över vart företaget ska sträva, för att 
kunna arbeta effektivt med affärsidén för att nå visionen. I resultaten från 
intervjuerna och utifrån konceptbeskrivningen ges indikationer på att det finns 
avsaknad av en fastställd samt uttalad vision och affärsidé. Enligt Stefan Ekwing 
och Göran Larsson (Bejram red., 1991) ska beslut om vilka produkter som ska 
produceras och vilka marknader som företaget ska vända sig till, baseras på de 
tankar som finns i vision och affärsidé. Sättet att organisera och fördela ansvar är 
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avgörande faktorer för om företaget lyckas uppnå sina mål. Vi anser att det är 
större risk att inte lyckas och inte bli lönsamma då ett koncept startar utan tydlig 
vision och affärsidé.  I ett kortsiktigt perspektiv kan man ha ”tur” men i ett 
längre perspektiv behövs en tydlig vision och affärsidé som är väl 
kommunicerad och känd bland medarbetarna. 

5.7.2 Intern marknadsföring 
  
Vi fann i intervjuerna att hur stor vetskap personalen hade om Pronto Moda 
skilde sig relativt mycket bland respondenterna. Att personal som arbetar 
dagligen med större delen av Pronto Moda är mer insatta än personal på andra 
avdelningar finner vi naturligt, men att alla funktioner är väl medvetna om vad 
konceptet innebär anser vi är av stor betydelse. Det faktum att 
konceptbeskrivningen ännu inte var fastställd ett år efter starten, pekar också på 
att intern marknadsföring inte är utförd. Att implementera en förändring i 
företaget är enligt oss av stor betydelse, eftersom alla funktioner i företaget bör 
anpassa sig efter den förändringen. Det är viktigt att hela företaget förstår varför 
förändringen måste ske. 

Då ingen i ledningen av konceptet, det vill säga någon av de managers som vi 
intervjuade, kunde svara tydligt på vilken vision eller affärsidé Pronto Moda har, 
är det inte möjligt att förmedla ut dem i organisationen. Enligt Stefan Ekwing 
och Göran Larsson (Bejram red, 1991) kan det bli kaotiskt om personalen inte 
strävar mot gemensamma mål, men har personalen ett gemensamt mål kan 
företaget uppnå stora bedrifter. Om de vill vara trendiga och därmed finner det 
viktigt att korta ledtiderna för att vara konkurrenskraftiga kräver det enligt oss 
att personalen känner till vision och affärsidé. Vi menar att tydliga riktlinjer 
behöver spridas ifrån ledningen ut till personalen och främja att personalen över 
funktioners gränser arbetar mot det budskap ledningen sprider med hjälp av den 
interna marknadsföringen. 

 5.7.3 Tvärfunktionella team 
 
Vi anser att intervjuerna på Ellos visar på en viss brist i kommunikationen 
mellan de olika funktionerna. Kommunikationsproblem förlänger och försvårar 
processer, vilket hämmar effektiviteten enligt oss. Vi anser att en lösning till 
kommunikationsproblem mellan Ellos olika funktioner som arbetar med Pronto 
Moda är att arbeta i tvärfunktionella team. Arbetsformen ökar också förståelsen 
av varandras problem samt att det enligt oss motverkar suboptimeringar. Med 
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tvärfunktionella team menas att Ellos samlar expertis från berörda funktioner, 
till exempel ifrån, sortiment, inköp, ekonomi och logistik, till ett arbetsteam. 
Varje funktion ska fortfarande ha sina ansvarsområden och tillföra sin expertis. 
Interna relationer blir enligt Lysons och Farrington (2006) allt mer 
tvärfunktionella och baserade på ”teamwork”.  
 
Parker, G. M. (Lysons och Farrington 2006) tar upp ett antal konkurrensfördelar 
som organisationer uppnår genom att implementera tvärfunktionella team. En av 
dem är snabbhet, tiden som det tar att få saker gjorda reduceras betydligt. 
Purchasing Chief, Nicklas Hellgren (070411) menar att Ellos behöver ”snabba 
upp” sina processer och enligt oss är ett mer integrerat arbetssätt en möjlig 
lösning till det. 

5.7.4 Supply chain 
 
Dobler och Burt (1996) skriver att supply chainstrategin är idag företagets 
strategiska vapen. Vi menar att en kritisk framgångsfaktor för korta ledtider är 
styrning och integrering av processer i supply chain.  I intervjun med Hjertén 
(070413), finner vi brister i styrningen av supply chain.  
 
Genom att använda sig av ett supply chain management perspektiv anser vi att 
Pronto Modas försök att anpassa sig till retailmarknaden underlättas. Men det 
krävs då, enligt oss, att man börjar tänka utöver avdelningsgränserna. Företagets 
inre processer bör integreras, det är förutsättning för att organisationen som en 
länk i kedjan ska kunna integreras med andra länkar i kedjan. Företag som har 
genomarbetade processer i supply chain och som arbetar mycket med styrning 
av kedjan är enligt oss en stark konkurrent på marknaden. Det gäller också för 
företag särskilt inom modebranschen att vara innovativa och skapa unikhet, då 
produkterna i branschen är relativt homogena. 
 
Niven Marien (Lysons & Farrington, 2006) identifierar flera nyckelfaktorer som 
företag noggrant måste behandla om supply chain management ska bli 
framgångsrikt. Författaren skriver att en av dem är att företaget har en 
sammanhängande affärsstrategi som leder affärsenheter mot samma mål. Det är 
därför enligt oss viktigt för Pronto Modas organisation att fastställa en vision 
och affärsidé med tydliga mål och att kommunicera ut det här till alla funktioner, 
för att kunna arbeta effektivt med supply chain management.  
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5.7.5 Inköpsprocessen 
 
Vi anser att en person inte bör sköta alla stegen i inköpsprocessen själv, som 
faktiskt Hjertén (070413) nästintill gör, då varje steg är viktigt och bör noggrant 
och strukturerat genomföras. Enligt oss bör inköpsavdelningen sköta hela Pronto 
Modas inköpsprocess. Det skulle innebära att Hjertén (070413) kan fokusera 
mer på produktutvecklingsprocessen. Då kan också mer fokus ligga på att 
strukturera upp inköpsprocesser, som till exempel, ställa krav på leverantörerna 
vad gäller leveransvillkor med tid, packning och märkning, betalningsvillkor och 
så vidare.  

Ett möjligt arbetssätt för Pronto Modas specifikationsarbete är enligt oss att 
arbeta i tvärfunktionellt team. Vi menar då att experter från inköp, sortiment, 
logistik och ekonomi samlas och fastställer produktspecifikationer, 
leverantörsstrategier för produkten och så vidare. På det sättet fås expertis från 
olika områden, det kan innebära att produktspecifikationen och produkt kraven 
blir mer tydliga.  
 
Vi menar att Pronto Moda genom en tydlig och klar produktspecifikation, som 
har behandlats ur flera olika synvinklar samtidigt, lättare undviker missförstånd 
hos leverantören och då reduceras inte enbart kostnader utan också tid som 
annars skulle ha gått till ändringar av fel.  Inköpspersonal har kunskap om 
leverantören, så att de vet hur produktspecifikationen bör vara utformad för just 
den leverantören.  
 
Det är viktigt att inköparen har fullständiga och uppdaterade dokument om varje 
leverantörs kapacitet och att den informationen rapporteras vidare till ledningen 
eftersom de här leverantörerna kan bli aktuella vid senare inköp. På det sättet lär 
sig organisationen att arbeta med leverantörer med godkänd kapacitet vilket 
resulterar i en reducering av leverantörsbasen. (Van Weele, 2005) Intervjuer på 
Ellos visade på att utvärderingen av leverantörer inte fungerar. Jason (070410) 
berättade att det inte görs någon utvärdering/uppföljning av Pronto Moda 
leverantörerna. Det finns ett system för uppföljning av leverantörer men Jason 
(070410) menar att det inte används för Pronto Moda artiklar men att de borde 
bli bättre på det. Om uppföljning görs, upptäcks fel som leverantörer gör och de 
felen kan då rapporteras vidare för åtgärd.   
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5.7.6 Produktutveckling 
 
Enligt boken Säkra företagets flöden (1999) måste produktutveckling bli en 
angelägenhet för hela företaget, annars kan inte ledtider kortas och produkter 
som uppfyller kundens och marknadens behov blir svåra att ta fram. Vi pekar på 
vikten av produktutveckling inom Ellos för Pronto Moda, det för att kunna 
hänga med i retails tempo avseende trendighet och korta ledtider. Flera av de 
företag som Pronto Moda ska konkurrera med, menar vi, ligger i den svenska 
modeindustris framkant, och för att kunna konkurrera med dem antar vi att en 
avgörande faktor är att utveckla en stor del av produkterna själva. Därför bör 
Ellos, anser vi, fundera över hur området med produktutveckling för Pronto 
Moda ska se ut framöver. 
 
Doole och Lowe (2004) talar om ny produktutveckling. De anser att det är 
viktigt att företag sysslar med kontinuerlig produktutveckling, istället för att 
företaget sitter och väntar på nästa produktgenombrott. Vi antar att det för 
Pronto Moda är viktigt att ligga ett steg före än vad de gör idag vad gäller 
produktutvecklingen.  
 
För att skapa stor variation och snabb respons för kunderna använder sig Zara av 
flera olika strategier, inklusive standardisering av designmodulerna. (Harrison, 
Lee och Neale, 2005) Zara standardiserar därmed vissa delar av sin 
produktutveckling enligt oss. Vi inser att det krävs mycket arbete för Pronto 
Moda att göra en sådan anpassning med standardisering av produktutvecklingen 
och designprocessen då de idag inte utvecklar några produkter helt ifrån grunden 
med hjälp av designers. Vi antar dock i förlängningen att någon typ av 
förändring av liknande slag är nödvändigt för att kunna hävda sig i 
konkurrensen. 
 
Både Doole och Lowe (2004) samt Danilovic (1997) pekar på fördelar med att 
vid produktutvecklingen arbeta i tvärfunktionella team till exempel, framgång 
vad gäller ledtid, kostnad samt höjd kvalitet. Vi anser att när personalen kommit 
in i rutinerna med att arbeta i tvärfunktionellt team kommer förmodligen flera 
fördelar att vinnas. Fördelar i form av att det sparas tid, olika synvinklar och 
kunskap tas tillvara, beslutsvägar kan kortas. En förändring av 
produktutvecklingen menar vi skulle bidra till en effektivisering av supply chain 
och inköpsprocessen och därmed bidra till kortare ledtider. Kortare ledtider 
bidrar i sin tur till att Pronto Moda har bättre förutsättningar i konkurrensen. 
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Enligt oss skulle en kombination av att ha leverantörer med modekunskap och 
att arbeta med produktutveckling från grunden vara en lösning om Pronto Moda 
lägger den största delen av sitt fokus på produktutvecklingsområdet. Pronto 
Moda bör använda leverantörer som ett komplement i produktutvecklingen och 
utnyttja leverantörers kunskaper, men det är viktigt att företaget har en god 
produktutvecklingskunskap själva och inte utvecklar ett beroende av 
leverantörens kunskaper och idéer.  
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6 Diskussion & Slutsats 
 
Konkurrensen inom textilbranschen har ökat drastiskt de senaste åren. Det ökade 
antalet produkter på modemarknaden och de mycket snabba trendväxlingarna, 
menar vi, också har påverkat konsumentens förväntningar. Konsumenten kräver 
nyheter oftare och det gäller då för företagen att möta de kraven. Enligt E-Shop 
Manager, Mimi Darin, är Pronto Modas konkurrenter klädföretag som, H&M, 
Zara, Vero Moda och Gina Tricot. Vi anser att de här företagen ligger i svenska 
modeindustrins framkant och därför krävs det att processerna inom Pronto Moda 
ses över. Intervjuer har utförts på Ellos med personer som har koppling till 
Pronto Moda. 
 
Genom empirin, alltså genom intervjuerna, har vi identifierat ett antal områden 
inom Pronto Modas organisation som vi ansåg behövdes titta närmre på. 
Anledningen till att vi tittade närmre på de här områdena var för att kunna se om 
och hur de bör förbättras för att Pronto Moda ska bli mer konkurrenskraftigt. Vi 
fick i intervjuerna flera indikationer på att de här områdena behövdes ses över. 
Stöd har tagits i teorin för att bekräfta de här områdenas relevans för problemen 
samt att vi i både teorin och empirin hittat möjliga förslag till vad Pronto Moda 
bör göra för att förbättra de områdena.  
 
Ett av områdena är vision och affärsidé. I intervjuerna fick vi flera indikationer 
på att varken vision eller affärsidé var fastställda. Det förstärktes sedan genom 
konceptbeskrivningen av Pronto Moda som inte innehöll någon av dem. Att 
fastställa vision och en affärsidé menar vi är nödvändigt då de utgör grunden och 
argumenten till varför för ett företags verksamhet ska existera samt för att 
personal som arbetar med Pronto Moda ska kunna ha siktet tydligt inställt så de 
inte behöver tveka vad det är de strävar efter.  
 
Efter fastställandet av visionen och affärsidén är en implementering av dem i 
organisationen nödvändig. Ett bra verktyg i implementeringen är enligt oss, 
intern marknadsföring som ytterligare är ett av områdena som vi identifierat. 
Intern marknadsföring är effektivt enligt oss, då den verkar för att personalen 
ska, arbeta i samma riktning, få kunskap om konceptet, få en underlättning i 
kommunikationen mellan olika avdelningar, inte suboptimera samt 
förhoppningsvis även få en positiv inställning till konceptet. Vi kände i 
intervjuerna en antydan till suboptimering som förmodligen beror mycket på 
bristen av en helhetsbild hos personalen på grund av att vision och affärsidé inte 
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är uttalade. Vi fick uppfattningen att Pronto Moda inte är marknadsfört internt, 
dels beroende på att mängden vetskap om konceptet varierade mycket mellan de 
olika intervjuerna, dels beroende på att vision och affärsidé inte är fastställda 
och att det då knappast går att sprida dem internt. För att Pronto Moda ska bli 
mer konkurrenskraftiga antar vi att ett steg framåt i arbetet är, ett gemensamt 
avstamp för personalen med utgångspunkt i den marknadsförda visionen. 
 
Ytterligare ett område som vi identifierat inom Ellos för Pronto Modas 
organisation som behöver förbättras är kommunikationen mellan avdelningarna. 
Vi anser att organisationen är funktionsindelad, där varje avdelning arbetar för 
sig i stor utsträckning. Funktionsindelningen hindrar kommunikationsflödet, 
vilket är en bidragande faktor till att suboptimeringar bildas. Vi har kommit fram 
till att Ellos bör arbeta mer över avdelningarnas gränser. Ett arbetssätt som vi 
anser leder till ökad kommunikation mellan avdelningar och därmed också ökad 
effektivitet är att arbeta i tvärfunktionella team. Teamarbete skulle, menar vi, 
underlätta processer inom inköp och produktutveckling. Idag sköter Product 
Manager Internet Collections, Birgitta Hjertén största delen av både 
produktutveckling och inköp själv. Vi anser att de processerna bör bli effektivare 
om ansvaret fördelades på fler personer. Tvärfunktionellt arbetssätt är ett 
alternativ. I ett team bör då personer samlas från inköp, logistik, sortiment samt 
ekonomi. Särskilt under fastställandet av produktspecifikationen anser vi att 
tvärfunktionella team, är ett effektivt arbetssätt, eftersom då behöver 
informationen inte skickas mellan olika avdelningar.     
 
Inom området supply chain har vi funnit några delar som bör åtgärdas för att 
stärka Pronto Moda. De mest kritiska förbättringsområdena i Pronto Modas 
supply chain är att, idag finns ingen bevakning och kontroll av ordrarna, det 
ställs för lite krav på leverantörerna och det görs ingen utvärdering av 
leverantörerna.  Bevakning och kontroll av ordrarna är nödvändig för att kunna 
ha kontroll över ledtiderna utanför Ellos. För att effektivisera processerna inne i 
Ellos menar vi att det är nödvändigt att på lagret kunna göra en fullständig 
identifiering av Pronto Modagods. Därför anser vi att Pronto Moda bör få sina 
leverantörer att följa Suppliers Guide som dels innefattar krav på märkning av 
godset. För att det ska kunna avgöras hur Pronto Modas leverantörer sköter sitt 
arbete bör leverantörerna utvärderas. Det för att Pronto Moda ska kunna åtgärda 
eventuella problem med leverantörer.  
 
Inom området inköp för Pronto Moda anser vi att en del förändringar bör göras. 
Idag sköter Product Manager Internet Collections, Birgitta Hjertén i stort sätt 
hela inköpsprocessen för Pronto Moda.  Det enda hon inte gör är att placera 
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ordrar och leverera in ordrar, de här två uppgifterna utför inköpsavdelningen. Vi 
menar att arbetet skulle underlättas om inköpsavdelningen integrerades mer i 
Hjerténs inköpsarbete. Vi anser att inköpsprocesser som, sourcing, 
leverantörsval, orderplacering, bevakning och uppföljning bör 
inköpsavdelningen ansvara för. Det eftersom inköpsavdelningen har kunskap 
inom de områdena. Det skulle innebära att Hjertén kan fokusera på 
produktutvecklingen av Pronto Moda. Ett förslag är också att inköp även ska 
integreras i viss mån i produktutvecklingen när produktspecifikationen ska 
fastställas för att bidra med sina material- och leverantörskunskaper. Det skulle 
också underlätta processen då produktspecifikationen inte behöver skickas fram 
och tillbaka lika många gånger som den görs idag. De tidigare nämnda kritiska 
faktorerna i supply chain avseende att det idag inte finns någon bevakning och 
kontroll av ordrarna, att det ställs för lite krav på leverantörerna och att inte görs 
någon utvärdering av leverantörerna, bör inköpsavdelningen ansvara för och 
arbeta med. 
 
Sista området vi identifierat som behöver förbättras är produktutvecklingen av 
Pronto Modaprodukter. Ellos vill med Pronto Moda, dels vara lika snabba som 
retail och dels kunna konkurrera med klädkedjor som H&M, Zara, Vero Moda 
och Top Shop. Vi menar att de målen kräver en förändring av Pronto Modas 
produktutveckling. Med det menar vi att de till exempel kan behöva 
standardisera vissa av sina processer i produktutvecklingen likt Zara som 
standardiserar designmoduler inför varje säsong, som efter inspirationsarbete av 
designerna sedan färdigställs till slutliga produkter. Ett annat förslag för att 
kunna bli mer konkurrenskraftiga är att anställa en eller ett par designers som 
kompletterar det arbete som utförs för Pronto Moda idag. Designerna kan bland 
annat arbeta med förslag till designmoduler inför varje säsong. Det skulle enligt 
oss, förmodligen förbättra förutsättningarna för Pronto Modas 
konkurrenskraftighet. Dels för att de på så vis kan ligga steget före än vad de gör 
idag när de kopierar produkter som redan finns i andra butiker. Att arbeta med 
designers skulle också bidra till att Pronto Modas sortiment skulle bli mer 
innovativt och unikt vilket vi anser vara kritiskt om de vill nå de trendkänsliga 
kunderna. För att nå de trendkänsliga kunderna antar vi även det är riskabelt att 
ha för stor inblandning av modifierade katalogprodukter i Pronto Moda på grund 
av att det kan avspeglas ut till kund. Vi menar att den medvetenheten är viktig 
om trendigheten ska vara ett av huvudmålen. 
 
Pronto Moda är ett koncept som enligt oss kan utvecklas och bli mer 
konkurrenskraftigt. Förändringar är dock viktiga att göra för att stå emot 
konkurrensen, menar vi. Vi vill passa på att utöver de nämnda förslagen i analys 
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samt i diskussion och slutsats, ge förslag på fortsatt forskning. Ett 
forskningsområde är utvecklandet av strategier inom supply chain och inköp för 
att fastställa hur det fortsatta arbetet med Pronto Moda ska se ut.  Ett annat 
forskningsområde är utvärdering av Pronto Modas leverantörer och 
undersökning av leverantörsmarknaden för att finna alternativa leverantörer som 
passar Pronto Moda.  Ytterligare ett forskningsområde som vi finner intressant 
är hur Pronto Moda ska marknadsföras externt i framtiden. 
 
De förslag och områden vi har identifierat som kritiska utgör ett avstamp till 
förändringsarbetet. Att egna reflektioner kring vår analys och slutsats görs av 
Ellos, förväntar vi oss då det vi kommit fram till är förslag på lösningar och inte 
fastställda lösningar. Styrkan i dem ligger i den empiri- och teorifördjupning 
inom områdena vi har utfört. 
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