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Abstract 
The Swedish Textile industry has since the beginning of the 70-ties moved 
their production to countries with cheap labour further and further away. The 
production in the Baltic countries and Asia has become reality for many 
Swedish manufacturing companies. With today’s technology the 
communication with remote countries has ceased to be a problem. The 
difficulties have instead turned out to be more focused on transportation of 
goods and just in time deliveries to Sweden. In cooperation with Fristads AB 
we have made a study of Fristads AB´s flow of merchandise and their 
surrounding logistics. Our focus has mainly been on the production in 
Vietnam.   
 
The purpose with our study has been to clarify which important parts Fristads 
AB must include in their flow of materials and choices of suppliers, to be able 
to create an even more efficient supply chain. An effectiveness that will make 
Fristads AB maintain their leading position on the market. Fristads AB`s 
expressed ambition was that their producer in Vietnam would take over the 
responsible for purchase and stock keeping of the accessories.  
 
The scientific approach of the study has mainly been qualitative and we have 
performed several interviews with key figures within Fristads AB.  We have 
also carried out a field study at Fristads AB’s warehouse of raw materials and 
productions unit at Jurkalnes in Riga, Latvia.      
 
In our theoretic frame of references we have chosen theories of Arjan J. Van 
Weele, Michael Porter, Ralf Blomqvist, Stig-Arne Mattsson and Peter Kraljic. 
The different theories discuss business logistics, effectiveness in supply 
chains, chain of values and strategies of choosing suppliers.  
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We rather quickly realized the complexity of the company and the ways they 
handled their raw materials. This partly because Fristads AB has many 
different articles, but also because they are a member of a larger organisation 
where many decision are made centrally. During our study we kept coming 
back to the fact that the absence of an integrated business system caused 
unnecessary redundant work of many documents. In our analysing part we 
compare our empiric material with our theoretic frame of reference.  
 
Our conclusions and recommendations to Fristads AB were that they should 
develop an even closer cooperation with their suppliers and producers, to 
maintain their strong position at the market. Further more we found out that 
an integrated business system, where all involved parties are integrated, are 
necessary for Fristads AB to create an effective supply chain.             
 
 
Keywords: Fristads AB, Supply Chains, Business Logistics, Customer 
value, Business Systems, Supplier, FAS 255 K, Vietnam, Flow, Effectiveness   
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Sammanfattning 
Den svenska textilproduktionen har, från att på 1970-talet flyttat till 
låglöneländer inom Europa, flyttat allt längre bort. Produktion i Baltikum och 
forna Sovjetunionen och även Asien har idag blivit verklighet för de flesta 
svenska konfektionsföretag. I dagens IT-samhälle har kommunikationen med 
fjärran länder inte längre varit något problem. Problemet har snarare visat sig 
vara ett transportproblem av varorna och tiden det har tagit att få hem dem till 
Sverige. I samarbete med Fristads AB har vi gjort en studie i Fristads AB:s 
varuflöden och dess logistik, främst vid produktion i Vietnam. 
 
Syftet med studien var att klargöra vilka betydelsefulla delar som måste 
ingå i flödet av råvaror och val av leverantörer för att Fristads AB ska kunna 
skapa en effektivare supply chain. En effektivitet som i sin tur leder till 
bibehållen marknadsposition. En uttalad ambition från Fristads AB var viljan 
att producenterna i Vietnam ska ta över ansvaret för inköp och lagerhållning 
av tillbehören till produkterna.  
 
Studien har till största delen genomförts på ett kvalitativt vis, då vi har gjort 
många djupintervjuer med nyckelpersoner på Fristads AB. Vi har även 
genomfört en fältstudie vid Fristads råvarulager och produktionsenhet i 
Jurkalnes i Riga, Lettland.  
 
I vår teoretiska referensram har vi använt oss av Arjan J. Van Weeles teori 
om ”Business Logistics”, Michael Porters ”Värdekedja”, Ralf Blomqvist et 
al:s ”Kundnärhetsnycklar”, Stig-Arne Mattssons ”Effektivisering i Supply 
Chains” och avslutat med Peter Kraljics matris om leverantörs val. 
 
Ganska snabbt insåg vi komplexiteten i företaget och i råvaruhanteringen. 
Dels på grund av Fristads AB:s många olika artiklar, men även på grund av 
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att Fristads AB ingår i en större koncern där många beslut tas centralt. Det vi 
hela tiden återkom till var dock att det inom företaget saknas ett integrerat 
affärssystem, vilket medför att onödiga omarbetningar av data är tvunget. I 
analysdelen har vi sedan återknutit, det vi kommit fram till i vår empiri, till 
vår teoretiska referensram.  
 
Våra slutsatser och rekommendationer till Fristads AB blev att de bör 
utveckla ett ännu närmare samarbete med sina leverantörer och tillverkare för 
att bibehålla sin starka marknadsposition. Vidare kom vi fram till att 
införandet av ett integrerat affärssystem, där samtliga involverade parter 
integreras, är ett måste för att Fristads AB på ett effektivt sätt ska kunna 
bygga upp sin supply chain.  
 
 
Nyckelord: Fristads AB, Supply Chain, Business Logistic, Kundvärde, 
Affärssystem, Leverantörer, FAS 255 K, Vietnam, Varuflöde, Effektivisering 
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Kapitel 1 Inledning 

 
 
 
I inledningskapitlet lägger vi grunden till vår uppsats. Vi lägger fram 
bakgrunden till problemet och diskuterar olika viktiga frågor, för att sedan 
presentera våra problemfrågor. Avgränsningar, syftet och uppsatsens 
disposition återfinns även här. 
 
 

1.1 Motivering till valt ämne 
Vi har valt att arbeta ihop med Fristads AB, dels för att det är ett spännande 
och innovativt företag inom sitt affärsområde, och dels för att de vände sig till 
oss med ett specifikt problem. Fristads AB är Sveriges ledande producent av 
arbets- och funktionskläder med ett sortiment bestående av drygt 400 
produkter. Fristads AB1 ingår i Kwintet Group2, en koncern med flera starka 
varumärken inom arbets- och funktionskläder, där Fristads AB är det enskilt 
största varumärket.3  
 

1.2 Problembakgrund 
Historiskt har Sverige haft en stor textilindustri. Produktionen av kläder har 
under de senaste 30 åren flyttats till andra delar av Europa, först bland annat 
Portugal och senare även Baltikum och östra Europa. En bidragande orsak har 
varit de ökade lönekostnaderna i Sverige.4 När Sovjetunionen upplöstes i 
början av 1990-talet och flera länder förklarade sig självständiga, började 
företag i väst att intressera sig för en etablering i området. Billig arbetskraft 
var en stor aspekt som lockade. Baltikum har alltid legat strategiskt bra till för 
svenska intressen och idag är Sverige den största utländska investeraren i 
exempelvis Lettland. Lettlands arbetsklimat speglas av det ryska förtryck och 
tankesätt som letterna upplevde under många år. Den inställningen lever kvar 
hos många äldre medarbetare som kan ha svårt att ta till sig nya 
arbetsmetoder, som för oss i Sverige är helt naturliga.5    
På senare tid har även Asien blivit en växande marknad för textil produktion, 
där Kina idag är den snabbast växande ekonomin med Vietnam på andra 

                                                      
1 Se bilaga 1 
2 Se bilaga 1 
3 http://www.fristads.se/web/default1.asp?id=9 (2007-03-14) 
4 http://www.handelskammaren.net/item.aspx?id=994 (2007-05-30) 
5 http://www.swedishtrade.se/landrapporter/?objectID=4808 (tillgänglig 2007-05-09) 
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plats.1 Det har bidragit till att fler och fler svenska och andra europeiska 
företag flyttar sin produktion till Asien och Vietnam. Många anser att det nu 
är rätt läge att etablera sig i Vietnam och förutom att arbetskraften är billig är 
arbetarna stolta över vad de gör. Många saknar utbildning och erfarenhet, 
men de är väldigt villiga och ivriga att lära sig.2  
 
”Företag med förmåga att ständigt omvärdera och omdefiniera sina processer, 
för att kunna erbjuda kunden nya möjligheter till värdeskapande, stärker sin 
konkurrenskraft”.3 Med dagens snabba informationsteknologi och 
kommunikation finns stora möjligheter att snabbare skicka information 
mellan sig och tillverkare. Även utvecklingen i de tillverkande länderna har 
gått fort fram vilket gör att inte det heller är något hinder för ett rationellt 
utbyte av information. IT är kärnan till dagens ekonomi och till snabba och 
effektiva informations- och produktflöden. Med hjälp av EDI (Electronic 
Data Interchange) system länkas tillverkare och återförsäljare samman och 
påfyllnad av varor sker per automatik. Värdet i användandet av den här typen 
av information växer fort, och detaljerad kunskap om köpmönster och 
konsumenters beteenden blir allt mer avgörande för företags strategiska val 
av leverantörer och tillverkare.4   
 
Kunders lojalitet till företag är idag inte lika naturlig som tidigare. De 
förutsätter och förväntar sig samma höga kvalitet som alltid och om det här 
inte uppnås finns andra aktörer på marknaden som kunden kan tänka sig att 
byta till. Dagens konsumenter har en helt annan inställning till varuvärde än 
tidigare, vilket inkluderar bekvämlighet vid inköp, service efteråt, unika 
egenskaper osv. Konsumenten nöjer sig inte längre med vad ett företag 
erbjuder utan letar efter och kräver sina första val av produkter och service. 
Konsumenten bestämmer; de säger till vad de vill ha, när de vill ha det, hur de 
vill ha det och vad de är beredda att betala för det. Den här typen av 
förändring av köparens attityder och beteenden finns även inom 
arbetsklädesområdet. Konsumenten kan tänka sig att byta märke fortare än 
vad branschen varit van vid, delvis för att det finns fler aktörer än tidigare. 5
 
Om varumärket får sig en törn och inte uppfyller de förväntningar som 
slutkonsumenten har, kan det innebära att köpvärdet och konsumentnyttan 
sjunker. Kunden kräver att produkterna alltid ska finnas tillgängliga och bryr 
sig egentligen inte om vilka problem som eventuellt kan ligga bakom en 
produktbrist. Kundens krav ligger såväl på företaget som på producenten av 

                                                      
1http://www.swedishtrade.se/vietnam/?objectid=5934&pageid=6312(tillgänglig 
2007-05-29) 
2 http://www.e24.se/dynamiskt/nyheter/did_14150488.asp (tillgänglig 2007-05-29) 
3 Blomqvist et al (1999) s. 18 
4 Van Weele (2005) s.6 
5 Van Weele (2005) s. 7 
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de produkter de köper. Krav från kunden finns även på de tillverkare som 
företagen använder sig av. Tillverkning till vilket pris som helst, både 
gällande miljö och arbetsförhållanden, accepteras inte av kunden1. Samtidigt 
är flödet av produkter stort och det finns mycket för kunden att välja på och 
konkurrensen för företagen är hög.2 Se modellen nedan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
     
 
 
                                       
 
 
 

                                     Flöde av produkter 
 
 
Figur 1:1 Författarnas modell - inledning  

 
Flexibilitet och kundanpassning är två begrepp som är viktiga när ett företag 
ska välja leverantör och tillverkare. Vad som också bör beaktas vid val av 
leverantör och leverantörssätt är att resultatet av inköpsprocessen stämmer 
överens med företagets strategi.3 Ett viktigt led i ett företag är en effektiv 
supply chain och framgång inom SCM (Supply Chain Management) vilar på 
att utforma ett strategiskt val av partners längs hela kedjan.4 Det handlar om 
att hitta rätt leverantör och tillverkare och kunna lita på dem för att utveckla 
ett framgångsrikt och bra samarbete. Alla inblandade parters 
företagsstrategier och värden måste stämma överens för att ge optimal 
vinning till samtliga.5

 

                                                      
1 www.rattvisemarkt.se (tillgänglig 2007-05-29) 
2 www.konkurrensverket.se (tillgänglig 2007-05-29) 
3 Van Weele (2005) s.8 
4 Van Weele (2005) s.208 
5 Speer, Jordan (Apparel Magazine 2006) s. 32-35   
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1.3 Problemdiskussion 
Som så många andra har Fristads AB flyttat sin produktion utanför Sverige 
och byggt upp produktionen och logistiken kring länderna runt Östersjön och 
länder i det forna Sovjetunionen. Råvarulagret (tillbehör och tyger) flyttade 
från Sverige till Riga i Lettland för 5 år sedan. Där packas tyger och tillbehör 
för varje enskild order som sedan skickas som ett orderpaket till fabrikerna 
för sömnad. Det har varit en tillfredställande lösning då fabrikerna funnits på 
endast 1-2 dagars bilresa bort.1   
 
Företags anpassning till kundens krav och efterfrågan är viktiga delar för att 
bemöta den konkurrens som finns på alla marknader idag, inte minst inom 
textilindustrin. Det är en av anledningarna till att svenska och andra 
europeiska företag tvingas att söka tillverkare i Asien. Andra anledningar är 
höjda lönekostnader i Europa och det faktum att det råder produktionsbrist. I 
och med Fristads AB:s ökade omsättning och därmed även ökad efterfrågan 
på tillverkare, har det visat sig vara svårt att hitta nya tillverkare i samma 
områden som kunnat leva upp till Fristads AB:s höga krav på kvalitet. 
Fristads AB sökte därför tillverkare i Asien och började producera i Kina för 
två år sedan och i Vietnam för ett år sedan. Samma system som för 
produktion i Europa, med att skicka färdiga orderpaket till fabrikerna, 
används fortfarande. Det kan innebära att vissa råvaror skickas från Asien till 
Riga, packas om och skickas tillbaka till Asien igen för att användas i 
produktionen. Orsaken är att flera leverantörer av råvaror även de tillverkar i 
Asien. Ledtiderna blir längre och konsekvenserna högre transportkostnader 
och en negativ miljöpåverkan.2 För att få en långsiktig lösning på problemet 
är det viktigt att effektivitetsvariabler, som resursutnyttjning, lagerstorlekar, 
genomloppstider i produktionen och transportkostnader, som påverkar den 
inre effektiviteten ses över ordentligt.3 Även den hårda konkurrenssituation 
som råder med ett stort flöde av produkter, information och kommunikation 
har gjort att Fristads AB insett att deras situation måste ses över.4  
 
Inom Kwintet Group har ett centralt nät av leverantörer byggts upp, men 
utbudet är begränsat då Fristads AB ställer höga krav på kvalité av sina 
produkter och dess komponenter. Idag används tillverkare som klipper, syr 
och packar, CMP (Cutting, Manufacturing and Packing). Fristads AB:s 
ambition är dock att vissa tillverkare även ska ta över ansvaret för inköpet och 
lagerhållningen av alla komponenter och bli så kallade full package 
                                                      
1 Intervju med Glenn Gotfredsen – Purchase Manager, Dealer Divition Fristads AB 
2007-04-20 
2 Ibid 
3 Mattsson (1999) s.121 
4 Intervju med Glenn Gotfredsen – Purchase Manager, Dealer Divition Fristads AB 
2007-04-20 
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tillverkare.1 Design och produktutvecklingen kommer dock att finnas kvar på 
Fristads AB i Borås, men det de vill åstadkomma är en så optimal och 
konkurrenskraftig supply chain som möjligt.2 Då priserna på produkterna till 
slutkund inte är det som Fristads AB främst behöver konkurrera med, blir 
Fristads AB:s strategiska val av leverantörer och tillverkare en avgörande 
faktor. Att kunna se svårigheterna i konkurrensen och omvandla det till 
möjligheter för sig själv är viktigt för framgång.3  
 
Vikten av att ha ett sofistikerat affärssystem är av betydelse, för att kunna 
behålla sin starka konkurrenskraft i den ständigt föränderliga omvärlden. 
Sådana system bidrar till kortare ledtider och effektivare materialhantering 
och logistik. Dagens IT-system gör att avståndet till leverantörerna inte är 
avgörande vad det gäller kommunikationen med dem.4 Inte heller 
leverantörernas kunskaper om sådana system är något problem, utan snarare 
mer kulturella skillnader som medarbetarnas motvilja att anamma nya 
arbetssätt. En motvilja som grundar sig i en lång tid av historiskt förtryck och 
är en aspekt som måste räknas in när en organisation byggs upp i länder med 
en annan företagskultur än den svenska5.  
 
Som tidigare diskuterats har Fristads AB för avsikt att på sikt låta tillverkaren 
i Vietnam ta över ansvaret för inköp och lagerhållning av tillbehör. Riskerna 
med det kan vara stora, men så även fördelarna. Förutom de uppenbara 
fördelarna med att korta transporttiderna och frigöra kapital, kommer även 
tillbehörshanteringen att effektiviseras. Hanteringen av tillbehören är en 
viktig del i processen och ger en direkt effekt på konsumentvärdet av Fristads 
AB:s produkter i form av exakta leveranstider. Nackdelarna är dock risken att 
förlora kontrollen över hela processen och den betydelsefulla flexibiliteten. 
Det måste klargöras vilken typ av kontroll och styrfunktion Fristads AB bör 
ha gentemot sina leverantörer av tillbehör och gentemot tillverkarna. Fristads 
AB:s breda sortiment kan också bli ett problem, på grund av svårigheten för 
tillverkaren att hålla ordning på vilka tillbehör som tillhör respektive produkt. 
Ytterligare frågor som om tillverkaren har kunskap och viljan att ta över en 
hantering av det slaget måste undersökas och besvaras. Är tillverkaren villig 
att ta ett större ansvar och göra de stora investeringar, i form av exempelvis 
utbyggnad för lagerhållning, som krävs?    
  

                                                      
1 Tillverkare som säljer färdiga produkter.   
2 Intervju med Glenn Gotfredsen – Purchase Manager, Dealer Divition Fristads AB 
2007-04-20 
3 Van Weele (2005) s.208 
4 Van Weele (2005) s.6 
5 http://www.swedishtrade.se/landrapporter/?objectID=4808 (tillgänglig 2007-05-09) 
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1.4 Problemformulering 
Huvudproblem: 
Vilka betydelsefulla delar måste ingå i flödet av råvaror och val av 
leverantörer, för att Fristads AB ska bibehålla sin starka marknadsposition? 
 
Delproblem: 
Vilken kontroll- och styrfunktion bör Fristads AB ha, gentemot sina 
leverantörer av råvaror och gentemot tillverkaren i Vietnam, om tillverkaren 
tar över inköp och lagerhållning av tillbehören, samt vilka risker kan det 
innebära?  
  

1.5 Problemavgränsning 
Vi kommer att avgränsa vår uppsats till att enbart undersöka Fristads AB och 
inte de övriga varumärkena inom Kwintet Group. De kan dock komma att 
omnämnas, när ett större perspektiv för ett se helheten kräver det. Inom 
Fristads AB kommer vi att avgränsa oss ytterligare genom att enbart 
undersöka en av Fristads AB:s största produkter, FAS 255K byxan, och dess 
komponenter, dock inte tyget. Även tyget kan komma att omnämnas för att ge 
läsaren en helhetsförståelse.    
  

1.6 Syfte 
Syftet med vår uppsats är att undersöka, beskriva och analysera vilka 
betydelsefulla delar som måste ingå i flödet av råvaror och val av leverantörer 
för att Fristads AB ska kunna skapa en effektivare supply chain, som i sin tur 
leder till bibehållen marknadsposition. Vi kommer också att undersöka, 
beskriva och analysera den kontroll och styrfunktion som Fristads AB bör ha, 
gentemot sina leverantörer av råvaror och gentemot tillverkaren, om inköp 
och lagerhållning av tillbehör förflyttas till tillverkaren i Vietnam. Detsamma 
kommer vi att göra med riskbedömningen av ett sådant strategival.  
 

1.7 Målgrupp 
Vår uppsats riktar sig först och främst till Fristads AB och Kwintet Group och 
vi hoppas att våra analyser och slutsatser kommer visa på hur Fristads AB ska 
kunna korta sina ledtider och göra besparingar i form av transporter och 
resurser. Vi tror även att uppsatsen kommer att vara av intresse för ledningen 
bakom produktionsplaneringsenheten Jurkalnes i Riga. För studenter inom 
områden som logistik, supply chains och business logistics kan vår 
undersökning även ge ett verklighetsperspektiv.   
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1.8 Definitioner och begrepp 
Avsikten med nedan nämnda definitioner och begrepp är att underlätta för 
läsaren hur de ska tolkas och användas i uppsatsen. Vissa engelska uttryck 
saknar motsvarighet på svenska, därför har vi valt att inte översätta dem. 
 

• Fristads AB – kommer fortsättningsvis att omnämnas som enbart 
Fristads. 

• Producenter – avser Fristads och i vissa fall även Kwintet Group i 
egenskap som producent av funktions- och arbetskläder. 

• Leverantörer – är de företag som levererar olika typer av tillbehör till 
Fristads, såsom knappar, dragkedjor, sytråd mm. Leverantörerna 
kommer dessutom att vara anonymiserade på grund av 
konkurrenskänslig information. 

• Tillverkare - avses de fabriker i Europa och Asien, främst Vietnam, 
som syr Fristads produkter. 

• Varuflöden  – olika flöden av råvaror och färdiga produkter. 
• Affärssystem – är ett sammanhängande informationshanteringssystem 

som är uppbyggt av ett antal integrerade applikationer som hanterar ett 
företags affärsprocesser.1 

• Purcher – inköpare, översätts inte i uppsatsen då Fristads ingår i en 
internationell koncern och de använder sig av det engelska uttrycket. 

• Supply Chain – de utvecklingsstadier som en produkt passerar, från 
bomullsplanta till färdig skjorta, och som utvecklar den och tillför 
produkten värde.2 Det engelska uttrycket kommer att användas i 
uppsatsen.  

• Logistic management - relaterar till alla materialflöden i ett företag, 
från inköp av råvaror, via produktion och tillverkning till 
slutkonsument och det nära samarbete mellan de avdelningarna som 
krävs för att nå effektivitet.3 Det engelska uttrycket kommer att 
användas i uppsatsen. 

• Business Logistics – en vanlig benämning på det som menas med 
logistic management.4 Det engelska uttrycket kommer att användas i 
uppsatsen. 

                                                      
1 Hedén & McAndrew (2005) s.288 
2 Ibid 
3 Van Weele (2005) s.205-208 
4 Ibid 
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1.7 Uppsatsens disposition 

Kap 1 Inledning  
Kapitlet inleds med en 
problembakgrund som leder fram till 
vår problemdiskussion och 
frågeställning. Här hittas även syftet, 
avgränsningen och begrepps-
definitioner. 

Kap 2  Metoddiskussion 
I kapitel två redogörs olika former av 
vetenskapliga metoder, vilka val vi 
gjort och våra motiv till det. 

Kap 3 Teoretisk referensram 
Här hittas de teorier som ligger till 
grund för och stödjer de olika problem 
som vi har undersökt. 

Kap 4 Emperi och analys   
Efterforskningen och undersökningen 
hittas i det här kapitlet. Här återfinns 
även resultatet av ett tidigare projekt 
som vi gjort för Fristads, som ligger till 
grund för den här rapporten. Slutligen 
analyseras allt undersöknings- och 
efterforsknings material. 

Kap 5 Slutsats 
Här redovisas vilka slutsatser vi dragit 
av vårt analyserade material. I det här 
kapitlet hittas även svar på 
problemställningarna. 

Kap 6 Avslutande diskussion 
I det sista kapitlet diskuteras det vi 
kommit fram till och de 
rekommendationer vi kommer med till 
Fristads. Här lämnas också förslag till 
fortsatt forskning, samt reflektioner 
kring uppsatsens reliabilitet och 
validitet återfinns här.   
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Kapitel 2 Metoddiskussion 
 

 
 
I metodkapitlet kommer vi att redogöra för olika vetenskapliga metoder som 
används inom forskningen. Vi kommer även att diskutera och motivera de val 
vi gör i fråga om bland annat vetenskaplig huvudinriktning, metodansats, 
tillvägagångssätt och undersökningens urvalskriterier.  
 
 
 

2.1 Vetenskapligt huvudinriktning 
Vanligtvis beskrivs vetenskapsteorin med två huvudsakliga 
vetenskapsinriktningar, hermeneutik och positivism. Nedan har vi kort 
beskrivit huvuddragen i teorierna. 

2.1.1 Hermeneutik 
Hermeneutik är ett exempel på en tolkande forskningsmetod och har sitt 
ursprung i humanismen. Ordet är efter grekiskans hermeneuo vilket betyder 
"tolka" efter guden Hermes. Hermeneutiken står för kvalitativa förståelse- och 
tolkningssystem och till skillnad från positivisterna är forskaren inte 
intresserad av att förklara fenomen. Vanligtvis finns en strävan att se helheten 
i forskningsproblemet.1

2.1.2 Positivism 
Positivism står för strävan efter absolut kunskap, där vetenskapliga teorier 
kan bekräftas.2 En strävan att grunda tänkandet på fakta och att kunskapen 
ska vara verklig och tillgänglig för våra sinnen och vårt förnuft.  Forskaren 
försöker genom empiriska studier hitta egenskaper hos hypotesen som 
återkommer också i andra fall och situationer.3 Enligt positivismen finns det 
två sätt att anskaffa sig kunskap. Dels genom att räkna ut med vår logik, dels 
det vi kan iaktta med våra sinnen.4

2.1.3 Vårt val av vetenskaplig huvudinriktning 
Huvudsakligen kommer vi att arbeta efter den hermeneutiska 
vetenskapsteorin, då vi kommer att intervjua anställda inom Fristads och 
analysera resultaten av de intervjuerna. Vi kommer dock att behandla viss 

                                                      
1 Patel & Davidsson (2003) s.26
2 Bjereld et al (2002)  s. 71
3 Patel& Davidsson(2003) s.23-24
4 Thurén ( 1991) s.14-15
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fakta som vi samlar in på ett kvantitativt vis. Det är information i form av 
prisuppgifter och jämförelser av dem. Vi kommer att arbeta utifrån att förstå 
problemets olika delar och deras relation till varandra. Informationen 
analyserar och tolkar vi för att se delarnas inverkan på helheten.  
 

2.2 Metodansats 
Det finns flera olika vägar att gå för att skapa information om omvärlden, 
organisationer eller människans beteende i allmänhet. En väg att gå är 
induktion och en annan är deduktion.1  

2.2.1 Induktiv ansats 
Induktion innebär att slutsatser härleds från erfarenheter. Här finns ingen 
färdig teori utan den bygger på empirisk fakta och är inte helt 
hundraprocentigt säker.  Induktion är att skapa teorier där det ännu inte finns 
några tydliga kopplingar mellan teori och empiri.2  

2.2.2 Deduktiv ansats 
Deduktion, bevisföringens väg, innebär att vi drar slutsatser om enskilda 
händelser utifrån generella principer och befintliga teorier. Slutsatser från en 
befintlig teori prövas empiriskt på aktuellt fenomen.3  

2.2.3 Vårt val av metodansats 
Vår huvudsakliga inriktning av metodansats blir att utgå från det induktiva 
arbetssättet. Då vi kommer att analysera vår empiri och försöka se samband i 
vedertagna teorier, och utefter de upptäckterna ge svar på vår 
frågeformulering, blir induktion en naturlig metodansats.  
 

2.3 Undersökningsansats 
Det finns ett flertal olika undersökningsansatser, men här har vi valt att endast 
beskriva följande tre, det deskriptiva syftet, det problemlösande syftet och det 
förklarande syftet. 

2.3.1 Deskriptivt syfte 
Med deskriptiv menas beskrivande och används som beteckning på arbetssätt 
inom vetenskaper som utgår från opartiska observationer. Händelser som 
redan ägt rum beskrivs, det vill säga det förflutna eller hur förhållanden är nu, 

                                                      
1 Andersen (1998)  s.29
2 Bjereld et al (2002)   s.88
3 Bjereld et al (2002)   s.88
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det vill säga nutiden. Bakgrund till konkreta fenomen eller relationen mellan 
dem kan också vara något som beskrivs .1   

2.3.2 Problemlösande syfte 
Kallas även för det normativa syftet och går ett steg vidare genom att även 
komma med förslag till lösningar. Genom att komma fram till alternativa 
lösningsförslag och utifrån en etablerad kunskap kunna komma fram till 
vilket av lösningsförslagen som bäst passar problemet.2

2.3.3 Förklarande syfte 
Det förklarande syftet skiljer sig avsevärt från det beskrivande. Här förklaras 
olika fenomen eller förhållanden utifrån kunskap som redan finns. På så vis 
kan oönskade resultat förhindras genom att saker inte genomförs som 
beviserligen har en specifik effekt. Syftet används då som en förutsägelse och 
en potentiell förändring.3   

2.3.4 Vårt val av undersökningsansats 
Vi kommer i vår uppsats att använda oss av det deskriptiva syftet då vi 
kommer att undersöka och beskriva ett fenomen som redan existerar. Vi 
kommer även att använda oss av det problemlösande syftet. Genom att 
klargöra hur situationen ser ut idag, hoppas vi kunna komma med förslag på 
eventuella förändringar och förbättringar till problemet. 
 

2.4 Undersökningsmetod 
Forskningen skiljer på två sätt av undersökningsmetod, den kvantitativa och 
den kvalitativa. Ofta uppstår en diskussion om vilken metod som är den bästa, 
främst inom samhällsvetenskapen, där gränsen mellan naturvetenskap och 
humaniora är svårare att bestämma.4

2.4.1 Kvantitativ metod 
Det som kännetecknar den kvantitativa metoden är att det som undersöks ska 
vara mätbart, och kunna analyseras statistiskt och med hjälp av matematiska 
formler. Metoden svarar på frågor som hur mycket och hur många. Metoden 
är hämtad från naturvetenskapen men används allt oftare inom 
samhällsforskningen. Ett stort problem med att använda sig av den 
kvantitativa metoden är tilltron till allt som kan beskrivas med siffror gör att 
informationen lättare kan misstolkas5 .  

                                                      
1 Andersen ( 1998) s.18 
2 Andersen (1998) s.21 
3 Andersen (1998) s.21 
4 Bjereld et al (2002) s.113 
5 Holme & Solvang (2001) s.158   
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2.4.2 Kvalitativ metod 
Den kvalitativa metoden är egentligen ett samlingsnamn för flera olika 
metoder som har gemensamt att de inte är kvantitativa. I ordets mening, 
kvalitet, innefattas att forskaren är intresserad av en företeelses egenskaper 
och kvaliteter. Metoden används inom alla samhällsvetenskapliga och 
humanistiska ämnesområden.1  

2.4.3 Vårt val av undersökningsmetod 
Då valet av metod inte behöver vara entydigt kvalitativt eller kvantitativt, 
kommer vi att använda oss av den kvalitativa metoden med kvantitativa 
inslag. Vi kommer att undersöka och beskriva hur Fristads 
leverantörssituation ser ut idag, med hjälp av intervjuer och observationer, 
och på så vis blir undersökningen kvalitativ. Då vissa inslag som att mäta och 
jämföra priser också kommer att ingå i undersökningen, blir vissa inslag 
behandlade på ett kvantitativt vis.  
 

2.5 Forskningsmetod 
Det finns flera olika varianter av forskningsmetoder till exempel 
surveyundersökning, etnografisk metod, fallstudie, tvärsnittsstudie, 
aktionsforskning med flera2. Nedan beskrivs fallstudie, tvärsnittsstudie och 
aktionsforskning, som är några av de vanligaste forskningsmetoderna.  

2.5.1 Fallstudie 
Forskningen tillåter fördjupning inom ett specifikt område eller inom en 
organisation. Insamling av information sker systematiskt och forskaren 
studerar förhållanden mellan insamlade variabler. Ger möjligheter för 
forskaren att koncentrera sig till en särskild händelse och visa på berörda 
faktorer.3 Syftet med en fallstudie av kvalitativ karaktär är att undersökningen 
blir smal men djup och bara ett fåtal enheter undersöks. Allt för att se djupet 
och lättare förstå vad som ligger bakom en viss typ av mönster och vad som 
orsakar ett sådant fenomen. Informationen som fås är till för förståelse, inte 
statistik, och fallstudien bör grundas på både kvalitativ och kvantitativ 
sekundär- och primärdata.4      

                                                      
1 Bjereld et al (2002) s.114 
2 Bell (2000) s.14-21 
3 Bell (2000) s.16 
4 Christensen et al.(2001) s.79-80 
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2.5.2 Aktionsforskning 
Aktionsforskning är ett angreppssätt som har praktisk och problemlösande 
inriktning. Forskningsarbetet syftar till större förståelse och förbättring av en 
konkret verklighet under en längre tidsperiod.1

2.5.3 Tvärsnittsstudie 
I en tvärsnittsstudie undersöks ett visst fenomen på bredden vid en viss 
tidpunkt. Urvalet består av ett stort antal enheter eller individer som är 
representativa för det fenomen som ska undersökas. Metoden är bra då den är 
mindre kostsam än de övriga forskningsmetoderna. Olika insamlingstekniker 
kan vara enkäter med exempelvis fasta svarsalternativ.2

2.5.3 Vårt val av forskningsmetod   
Vi kommer att genomföra vårt arbete som en fallstudie då koncentrationen 
ligger hos ett och samma företag. Vi kommer även att fokusera vår studie på 
enskilda artiklar och produkter för att få förståelse för detaljernas inverkan på 
ett större perspektiv. Forskningen kan även tolkas som aktionsforskning då 
resultatet av projektet förhoppningsvis kommer att leda till en långsiktig 
lösning.  
 

2.6 Datakällor  
Källorna är viktiga för en rapport och data kan samlas in på olika sätt. Det 
finns två huvudsätt att söka efter källmaterial, primärt och sekundärt.  

2.6.1 Primär- och sekundärdata 
Primärdata eller primärkälla är material som tas fram under projektets gång3, 
en så kallad förstahandsrapportering. Det kan vara resultat av exempelvis 
intervjuer eller enkätundersökningar. Sekundärdata eller sekundärkälla 
innebär att en tolkning sker av befintligt material, som andra forskare redan 
kommit fram till4. Exempel på sådana är litteratur, register och tidskrifter.    

2.6.2 Datainsamlingstekniker 
Det finns olika tekniker för att samla in sina data. Vad det gäller primärdata 
finns stimulustekniker, observationstekniker och indirekta tekniker. 
Stimulustekniker är frågetekniker som personliga intervjuer eller enkäter av 
olika slag. De kan bestå av strukturerade eller standardiserade frågor. 
Struktureringsgraden refererar till i hur hög grad intervjuaren vill styra 
frågesituationen. Ordningsföljden av frågorna har också betydelse för 
                                                      
1 Bell (2000) s.14 
2 Christensen et al. (2001) s.79 
3 Bell (2000) s.65 
4 Bell (2000) s.66 
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struktureringsgraden. Standardiseringsgraden avgörs av i hur stor 
utsträckning respondenterna utsätts för samma typ av frågor, i samma ordning 
och så vidare. 
Observationstekniker kombineras ofta med andra tekniker och det går ut på 
att man gör observationer av fenomen i dess naturliga miljö. Det finns olika 
former av observationstekniker, som exempelvis fältundersökningar, öppna 
eller dolda, direkta eller indirekta med flera. Med den tredje gruppen, 
indirekta tekniker, observeras inte beteendet i sig utan istället vilka spår som 
just det beteendet efterlämnar. 
 
Tekniker i samband med att samla in sekundär data är i huvudsak tre; 
processdata- i form av TV, filmer, bilder, rapporter med mera, 
bokföringsdata- som företagsredovisning, SCB register, personalregister med 
mera, forskningsdata- data som samlats in av andra forskare. Sekundär data 
gör att mycket tid och energi kan sparas, och informationen är betydelsefull 
för att belysa rapportens problemställning.1       

2.6.3 Vårt val av datainsamlingsteknik 
För insamlandet av primärdata kommer vi att använda oss av både 
stimulusteknik och observationsteknik. Det kommer att ske i form av dels 
djupintervjuer med nyckelpersoner på Fristads huvudkontor i Borås och 
intervjuer med anställda, som har relevant befattning, vid Fristads fabriker 
och koncernens råvarulager i Jurkalnes i Riga och dels i form av en fältstudie 
med observationer på ovan nämnda lager i Riga. Vi kommer även att 
intervjua några utvalda leverantörer till Fristads. Slutligen kommer vi att 
genomföra observationer på några av Fristads produktionsanläggningar. För 
insamlandet av sekundärdata kommer olika former av tekniker och källor att 
användas. 
 

2.7 Urval 
Vid primärdatainsamling måste det ske ett val om vilken målpopulation som 
ska undersökas och vilka där ur som ska delta i undersökningen. Det blir 
oftast för dyrt och tidskrävande att undersöka hela målpopulationen, så ett 
urval måste ske. Av den undersökta gruppen drar forskaren sedan slutsatser 
som får representera hela målgruppen. Inom forskningen brukar det talas om 
sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval.2   

2.7.1 Sannolikhetsurval 
Vid sannolikhetsurval har varje respondent lika chans att komma med i 
undersökningen på grund av att urvalet sker slumpvis. Lättast görs urvalen 

                                                      
1 Andersen (1998) s.151 - 158 
2 Christensen et al(2001) s.109 
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utifrån en så kallad urvalsram, ett register över den del av målpopulationen 
som ska undersökas. Det kan exempelvis vara flerstegsurval eller 
systematiska urval.1

2.7.2 Icke-sannolikhetsurval 
Här väljs respondenten inte ut slumpvis utan av forskaren. Icke-
sannolikhetsurval är lämpligt att använda då respondentens kunskap är viktig 
för undersökningen. Kan eventuellt medföra att resultatet blir snedvridet och 
forskaren kan inte hävda att resultatet kan generaliseras inom målgruppen. 
Exempel på icke-sannolikhetsurval är strategiska urval och påstan urval.2

2.7.3 Urvalets storlek 
Storleken på urvalet som ska ingå i forskningen avgörs av hur mycket tid som 
forskaren har till sitt förfogande. En strävan att alltid få ett så representativt 
urval till undersökningen måste finnas.3

2.7.4 Undersökningens urvalskriterier 
Vi kommer under projektet att genomföra djupintervjuer med nyckelpersoner 
på Fristads huvudkontor i Borås. Intervjuer kommer även att ske med 
anställda, som har relevant befattning, vid Fristads fabriker och koncernens 
råvarulager i Jurkalnes i Riga. Vi kommer även att intervjua utvalda 
leverantörer av Fristads råvaror. Det arbetssätt som vi främst kommer att 
använda oss av är icke-sannolikhetsurval, för att respondenternas kunskaper 
är viktiga och av intresse för vår rapport. Vårt mål är att kartlägga Fristads 
supply chain för att finna bakgrunden till ett specifikt problem och beskriva 
eventuella åtgärder för framtida förändringar.  
 

2.8 Undersökningens tillförlitlighet 
Kraven på validitet och reliabilitet är lika stora oavsett om det är inom 
naturvetenskap, samhällsvetenskap eller humaniora. Det är en självklarhet att 
forskarna noga undersöker det som de säger sig undersöka. Kraven gäller inte 
bara noggrannhet och precision utan även medvetenhet.4 Begreppen validitet 
och reliabilitet inom kvalitativa studier innebär att hela processen måste 
genomsyras av det, inte bara själva datainsamlingen.5

                                                      
1 Christensen et al(2001) s. 109, 114 
2 Christensen et al(2001) s.109 + s. 129-133 
3 Bell (2000) s.110-111 
4 Bjereld et al (2002) s. 112 
5 Patel & Davidsson (2003) s. 102-103 
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2.8.1 Validitet 
Med ordet validitet menas att forskaren verkligen undersökt det som avsetts 
att undersökas, kopplingen mellan teorin och praktiken. Validiteten är 
beroende av vad som undersöks och i huvudsak talas om två tester som 
används för att pröva en undersöknings validitet: kriterievaliditet och 
begreppsvaliditet. Med det första menas att forskarna använder sig av olika 
operationella definitioner för samma teoretiska begrepp. Med det andra 
menas att forskarna utformar en hypotes där själva egenskapen som ska mätas 
ingår. 

2.8.2 Reliabilitet 
Här är det fråga om hur undersökningen har gått till, istället för vad. Om 
undersökningen är slarvigt gjord så spelar det ingen roll om validiteten är 
hög, resultatet blir ändå missvisande. I en intervjusituation kan i många fall 
personkemin ha lika stor betydelse för resultaten som vilka svar den 
intervjuade ger. För att kontrollera reliabiliteten kan en annan forskare 
genomföra hela eller delar av undersökningen. Ytterligare ett sätt att pröva är 
att kontrollera dess objektkonstans. Exempelvis att samma person intervjuas 
två gånger för att minimera att tillfällighetsfaktorer, som stress och trötthet, 
påverkar resultatet.1    

2.8.3 Vår uppsats tillförlitlighet 
Beroende på att Fristads själva framfört ett specifikt problem som de vill ha 
hjälp med och att de därför kommer att vara ärliga och öppna i sina intervjuer 
anser vi att tillförlitligheten i vår uppsats, både vad det gäller validitet och 
reliabilitet, troligen kommer att vara hög. Vi kommer dessutom att ha tillgång 
till Fristads leverantörsregister och möjlighet att ta kontakt med dem. Vi 
kommer även att besöka Fristads distributionscentral och sömnadsfabriker i 
Riga så öppenheten är stor. Ovan argument kommer också att ha betydelse för 
att vi undersöker det som är avsett att undersökas. Att vår undersökning 
begränsas till vissa utvalda produkter kommer ytterligare att stärka validiteten 
och göra att träffsäkerheten blir hög. Generaliserbarheten inom 
målpopulationen kommer inte att blir hög, då vi genomför en fallstudie som 
specifikt inriktar sig mot ett företag och företagets produkter. 

                                                      
1 Bjereld et al(2002) s.108-112 
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Kapitel 3 Teoretisk referensram 
 

 
 
I följande kapitel bygger vi upp vår teoretiska referensram, med utgång från 
de områden vi tagit upp i vår problembakgrund. I problemformuleringen 
ligger fokus på de viktiga delar som ingår i flödet av råvaror och styrning 
och risktagande från både kund och leverantör. Vi börjar med det mer 
övergripande business logistics, för att därefter gå in på delar som köpvärde 
och konsumentnytta, tillgänglighet och värdeskapande, supply chain och val 
av leverantör.  
 
 

3.1 Teoretisk sammanställning 
Vi kommer, för att ge en övergripande blick av företaget, att först utgå från 
Van Weeles teori om ”Business Logistics” och genom den förklara Fristads 
grundstrategi vad det gäller varuflöden. Därefter kommer vi att relatera till 
Michael Porters ”Värdekedja” för att ytterligare klargöra Fristads ställning på 
marknaden och finna eventuella brister i Fristads värdekedja . Vidare går vi in 
på detaljer som värdeskapande och tillgänglighet och relaterar till det genom 
Blomqvist et al:s ”Kundnärhetsnycklar” för att redogöra för Fristads 
kundtillgänglighet. Därefter gör vi analyser av kostnader och relaterar dem till 
räntabiliteten genom att använda modellen i Mattssons bok om 
”Effektivisering i Supply Chains.” Med hjälp av Kraljics matris om 
leverantörs val, åskådliggör och analyserar vi Fristads strategi vid val av 
leverantörer. 
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Nedan följer en schematisk bild över vår teoretiska referensram, hur de olika 
delarna förhåller sig till varandra och till helheten.   
 
 
 

3.2 Van Weele
             Strategi Business Logistics

       Köpvärde 3.3 Porters 
   Konsumentnytta Värdekedja

   Värdeskapande 3.4 R.Blomqvist et al.     Teoretisk
     Tillgänglighet Kundnärhetsnycklar  Referensram
         

3.5 StigArne Mattsson
      Supply chain Effektivisering i
   Supply Chains

      Leverantörsval 3.6 Kraljics Matris

 
 
Figur 3:1 Författarnas modell - teoretisk referensram 

 

3.2 Business Logistics - Arjan Van Weele 
Logistic management relaterar till alla materialflöden i ett företag, från inköp 
av råvaror, via produktion och tillverkning till slutkonsument. Ledtider och 
flexibilitet kräver ett nära samarbete mellan alla avdelningar i ett företag som 
hanterar material i någon form. Därför benämns ofta logistic management 
som business logistics1. Nedan figur visar hur relationen mellan olika 
avdelningar fungerar och är sammanlänkade. 

                                                      
1 Van Weele(2005) s. 205-208 
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  Fysisk distr. Material management
                Logistic management 
               Business logistics
Efterfrågan        Leverantör

Värdekedjan

    Kund      Marknad
 Tillverkning

och 
logistik

    Inköp
    1:a 

leverantör

    2:a 

leverantör

 
 
Figur 3:2 Omarbetad modell av Van Weeles ”Affärskedjan och relaterade 
områden ”1

 
Design och produktutveckling kan kraftigt inverka på logistik processer, 
därför kräver de aktiviteterna en tydlig struktur. Kravspecifikationerna för 
produkterna och dess komponenter kan vara så höga att de endast kan 
levereras av ett fåtal leverantörer. Om företaget inte väljer att standardisera 
vissa delar riskerar det att bli ett extremt brett sortiment, vilket kommer att ha 
en negativ inverkan på logistiken om inte ett sofistikerat materialplanerings- 
och kontrollsystem finns. Även produktionsavdelningens planering och beslut 
har inverkan på logistikens effektivitet. Eventuella materialbrister är 
oönskade, då det kan leda till produktionsstopp. För att klara av kostnader och 
ha en framgångsrik supply chain, krävs partnerskap med leverantörer som är 
effektiva och samarbetsvilliga.2  
 

3.3 Värdekedjan - Michael Porter 
Värde är, enligt Porter, den summa som köparen är villig att betala för det 
som ett företag erbjuder dem. Värde mäts genom den totala intäkten och en 
firma är vinstdrivande om värdet som den genererar överstiger den kostnad 
som krävs för att skapa produkten. Att skapa värde för köpare, som överstiger 
kostnaden för det, är målet i varje allmän strategi. Värden, istället för 
kostnader, måste användas för att analysera företagets konkurrenskraftiga 
position istället för, som ofta sker, att avsiktligt höja sina kostnader för att 
skapa en differentiering.3  
 
Värdekedjan visar totalt värde som består av företagets värdeaktiviteter och 
vinst (marginal). Värdeaktiviteter är de fysiska och tekniskt påtagliga 

                                                      
1 Van Weele(2005) s.207 fig.12.1 / se bilaga 2 
2 Van Weele(2005) s. 205-208 
3 Porter (1985) s36-38 
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aktiviteter som ett företag presterar, och är de byggstenar av vilka ett företag 
skapar en värdefull produkt till köparen. Vinsten (marginalen) är skillnaden 
mellan det totala värde och den samlade kostnaden företaget har för att 
prestera värdeaktiviteterna.1  
 
Porter delar in företagets aktiviteter i nio olika värdeskapande delar. De 
primära aktiviteterna inkluderar att få hem material till företaget (inköp, 
logistik) förädling av dem (tillverkningsprocess), skicka iväg dem 
(distribution), marknadsföra och sälja dem (marknad och försäljning) och 
tillhandahålla service på dem (service). De fyra sekundära aktiviteterna ger 
företaget ett mervärde indirekt, med hjälp av de primära aktiviteterna. Det är 
viktigt att alla delarna i ett företag är sammanlänkade på ett tillfredställande 
sätt.2

 

 

                Företagsadministration och infrastruktur

                             Personaladministration

                     Produkt- och teknologiutveckling            Mer- 

                             Resursanskaffning       värde 

Inköp Tillverkning Logistik Marknad Service

Logistik process Distribution Försäljning

                           Primära aktiviteter
Sekundära aktiviteter 

          
                                                                                                                                                                                                                 
    
Figur 3:3 Omarbetad modell av Porters värdekedja3  

 

                                                      
1 Porter (1985) s.36-38 
2 Porter (1985) s.37 
3 Se bilaga 3 
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3.4 Kundnärhetsnycklar - Ralf Blomqvist et al. 
Kundnärhetens nycklar: enligt Blomqvist et al. är tillgänglighet, interaktivitet 
och värdeskapande de faktorer som behövs för att skapa det kundnära 
företaget. Alla är beroende av varandra och bidrar till olika dimensioner i 
kundrelationen.1  
 
 
 
 
                                          
                                          
              Värdeskapande 
 
                                           
                  Kundnärhet 
 
                       
                Tillgänglighet                     Interaktivitet 

 
Figur 3:4 Kundnärhetsnycklar 2

 
”Tillgänglighet innebär att du alltid finns tillhands, att du är lätt att samverka 
med och att du är mottaglig för impulser från kunder och omvärld.” 
För att skapa tillgänglighet är det viktigt att ha en stark närvaro på 
marknaden, att kunden ser dig. Närvaron bestäms av hur tydligheten i 
varumärket upplevs av potentiella och befintlig kunder. Tillgängligheten är 
avgörande då kunden har konkurrenten på nära håll och det är lätt för kunden 
att välja en annan leverantör. Tillgängligheten, som är det första steget mot en 
ökad kundnärhet, är också avgörande för kundanskaffning och 
återköpsbenägenhet hos nya och gamla kunder.3  
 
”Interaktivitet innebär att du genom väl utvecklade mötesplatser står i ständig 
förbindelse med befintliga och potentiella kunder.” 
Interaktiviteten är en förutsättning för att kunna bygga goda kundrelationer, 
det är viktigt för företagen att skapa nya och utveckla befintliga mötesplatser 
för utbyte av information, kunskap och produkter. Vi befinner oss i en 
interaktiv tid och dess ökande betydelse märks på alla nivåer i företagen och 
inom alla funktioner. Interaktiva värdekedjor som sträcker sig utanför 
                                                      
1 Blomqvist (1999) s.14-18 
2 Blomqvist (1999) s.15 fig 1 
3 Blomqvist (1999) s.14-18 
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företagets gränser skapas genom flödesorienterat arbete. Hur väl framtidens 
företag klarar av att bygga långsiktiga relationer avgörs av hur väl 
kommunikationen fungerar.1

 
”Värdeskapande innebär att i samverkan med kunder och utifrån process- och 
systemsyn optimera det direkta och indirekta värde som skapas i relationen.” 
Att skapa värde är en av ekonomins grundbultar och ger konkurrensfördelar. 
Värdeskapande bygger på att ha gott samarbete mellan kundens och 
leverantörens olika processer, att kunden garanteras att kunna nyttja 
leverantörens alla resurser och att positionera sig rätt i det totala 
värdeskapande system som kunden är en del av. Att ha förmågan att ständigt 
omvärdera och omdefiniera sina processer för att erbjuda kunden nya 
möjligheter till värdeskapande stärker företags konkurrenskraft.2

 

3.5 Effektivisering i Supply Chains – Stig-Arne Mattsson 
För alla verksamma företag är det primära målet att tjäna pengar. Det är en 
förutsättning för fortsatt utveckling och överlevnad. Ett vanligt och 
traditionellt uttryck för lönsamhet är räntabilitet på arbetande kapital.  
Ett enkelt sätt att illustrera materialflödeseffektivitetens betydelse är med 
hjälp av den så kallade avkastningspyramiden eller DuPont-modellen3. 
Sambandet mellan ett företags kostnader, intäkter, arbetande kapital och dess 
vinst och räntabilitet kan med hjälp av DuPont-modellen påvisas.4 I modellen 
på nästa sida visas några exempel på effektivitetsvariabler som påverkar 
räntabiliteten. 
 
 

                                                      
1 Blomqvist (1999) s.14-18 
2 Ibid 
3 se bilaga 4 
4 Mattsson (1999) s.120-121 
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Figur 3:5 Materialflödeseffektivitetens påverkan på räntabiliteten i företag 1

 
Företagsekonomin skiljer mellan inre och yttre effektivitet då det talas om 
lönsamhetspåverkande effektivitet. Det yttre är ett mått på hur väl företaget är 
anpassat till omgivningen, hur väl de möjligheter som finns på marknaden 
tillvaratas, och den inre effektivitet mäter hur bra interna rutiner och 
processer fungerar. Marknadens värderingar på företagets aktiviteter speglas i 
den yttre effektiviteten och kan även ses som ett mått på företagets förmåga 
att arbeta med rätt saker. Den inre effektiviteten speglar företagets förmåga 
att arbeta på rätt sätt. Mattsson nämner två olika aspekter på 
materialflödeseffektivitet, kundservice som är relaterat till efterfrågan och 
därmed också företagets intäkter och kostnader som är relaterat till 
kapitalbindningen. En hög servicenivå i lager kan skapa ökade intäkter genom 
att medföra hög leveransmöjlighet, men också skapa högre kostnader genom 
att medföra hög kapitalbindning. På samma vis kan högt 
kapacitetsutnyttjande som är fördelaktigt ut kostnadssynpunkt medföra 
minskade intäkter på grund av sämre flexibilitet. 2

 

3.6 Leverantörsval – Peter Kraljic’s matris 
Peter Kraljic kom, i sin artikel i Harvard Business Review 1983, med en 
banbrytande teori om hur inköp och leverantörer var nödvändiga delar i 
supply management för att ett företag skulle bli framgångsrikt. Den teorin 
eller matris är fortfarande idag högaktuell. Matrisen bygger på fyra delar; 
                                                      
1 Mattsson (1999) fig 8.1 s.120 
2 Mattsson (1999) s.120-121 
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hävstång, strategi, rutin och flaskhalsar och balansen dem emellan. Matrisen 
kan användas på såväl produkter som leverantörer och inom olika slags 
branscher.1

 

       

Hög Balans
Köp sidan

Hävstångs Strategiska
Leverantörs leverantörer leverantörer

påverkan
på finansiellt

resultat

Rutin Flaskhalls
leverantörer leverantörer

Leverantörs sidan
Låg Hög

                         Leverantörsrisk  
       
    Figur 3:6 Omarbetad modell av Kraljic’s Matris 2   

 
 

• Hävstångsleverantörer – är leverantörer med produkter där det råder en 
hög konkurrens och de tillverkar relativt vanliga produkter som 
exempelvis aluminiumprofiler, emballage mm. Produkterna här står 
för en relativt hög del av slutproduktens pris, en liten förändring i pris 
kan ha stor inverkan på slutpriset till kund. Budgivning mellan olika 
intressanta leverantörer kan vara ett bra sätt för företaget att få ett bra 
pris.3 

• Strategiska leverantörer – är leverantörer av hightech produkter i stora 
volymer som ofta är specificerade av kunden. Leverantörerna är få och 
marknadsledande inom sitt område och att byta leverantör medför ofta 
stora kostnader och tar lång tid. Exempel på sådana produkter kan vara 
tyger med mycket speciella egenskaper. Produkterna här står för en 
mycket stor del av den färdiga produktens slutpris. Kommunikationen 
mellan leverantör av sådana produkter och företaget är ofta intensiv 
och tät.4 

                                                      
1 Van Weele (2005) s.150 
2 Van Weele (2005) s.150 fig 8.4 / se bilaga 5 
3 Van Weele (2005) s.148 - 151 
4 Ibid 
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• Rutinleverantörer – här finns det många leverantörer av enkla 
basprodukter som exempelvis kontorsmaterial, gem mm. Problemet är 
att de ofta tar upp mer tid i anspråk än det mervärde de tillför 
slutprodukten. Här gäller det att ha så få leverantörer som möjligt och 
att inköp och leverans av deras produkter sker per automatik utan 
något större engagemang.1  

• Flaskhalsleverantörer – här finns oftast bara en leverantör av en 
specifik produkt, men den är helt avgörande för slutprodukten. Sådana 
exempel är färgpigment, smakämnen mm. Om leverantören och 
företaget inte har en bra kontakt kan det medföra förseningar, dålig 
service och höga kostnader.2  

 
I den vänstra delen av matrisen är det köparna som dominerar marknaden, det 
finns ett flertal leverantörer att välja mellan och bra priser kan uppnås genom 
att spela ut dem mot varandra. I den högra delen är det leverantörerna som har 
övertaget och de kan låsa kunderna till sig genom att kunden är helt beroende 
av leverantörens produkt. I området däremellan råder balans, där ingen är mer 
dominant än den andre. Båda har ett gemensamt intresse i att hålla relationen 
stabil och det är inte ovanligt att det utvecklas till partnerskap.3

 
Vid en analys av ett företags leverantörssituation brukar 20 % av 
leverantörerna och deras produkter står för 80 % av företagets totala 
försäljning, den så kallade 80-20 regeln. Den här regeln är därför det första 
steget i att identifiera ett företags leverantörsstrategi.4   
 
För varje segment i matrisen finns olika typer av strategier för val av 
leverantörer och form av samarbeten. 

• Prestationsbaserat partnerskap – strategiska och hävstångs leverantörer 
och produkter står tillsammans för 80 % av ett företags totala 
försäljning. Då små förändringar i priser kan få en stor effekt på 
slutproduktens kostnad, är det viktigt att sträva efter ett nära samarbete 
med leverantörerna som på lång sikt kan leda till partnerskap. 
Leverantörer som är ”bäst i klassen”, med stabil ekonomi och 
produktionskapacitet är ett måste och att gemensamt sträva efter 
produktutveckling och hög kvalitet.5  

• Konkurrenskraftig budgivning – hävstångsleverantörer har produkter 
som är relativt basala och som det finns många av. Köp till bästa pris 
och garanterad leverans har här högsta prioritet. Koncernleverantörer 
kombineras med korta kontrakt och tillfälliga inköp, hela tiden 

                                                      
1 Van Weele (2005) s.148 - 151 
2 Ibid 
3 Ibid 
4 Ibid 
5 Van Weele(2005) s.152-153 
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undersöks marknaden efter andra leverantörer med bättre pris och 
leveransgaranti.1 

• Säkra leveranser – strategin för flaskhalsleverantörer är 
leveranssäkring, om nödvändigt till höjda kostnader. Riskanalys för att 
bestämma vilka av leverantörerna och produkterna som är viktigast på 
kort och lång sikt är nödvändig. Hela tiden bör forskning ske för att 
utveckla alternativa produkter. Ett sätt att säkra leverans är att ha ett 
buffertlager hos leverantören eller på ett eget distributionslager.2 

• Kategoriserad ledning – leverantörer av rutinprodukter bör vara 
anslutna till stora ramavtal inom koncernen. Allt för att administration 
och logistik kring de produkter ska vara så liten som möjligt.3  

 

                                                      
1 Van Weele(2005) s.152-153 
2 Ibid 
3 Ibid 
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Kapitel 4 Empiri och analys 
 

 
 
Här presenteras vårt undersökningsmaterial, empirin, som vi samlat in 
genom personliga intervjuer av personer i olika positioner inom 
organisationen. Vi har också besökt Fristads råvarulager Jurkalnes i Riga 
och samlat data genom intervjuer och observationer. Vi har även valt att ha 
vår analys i samband med empirin för att ge en överskådligare bild av 
situationen. Vi börjar med en övergripande beskrivning av Fristads 
varuflöden, för att sedan i detalj gå in på de olika delarna som 
råvaruhantering, produktion och kommunikation. 
 
 

4.1 Insamlande av empiri och motivering till val av 
respondenter  
Ett projektarbete med fältstudie, besök på Kwintet Groups råvarulager 
Jurkalnes i Riga, ligger till grund för vår empiri. Vi förberedde oss för vår 
resa genom att besöka Fristads i Borås och samtala med Glen Gotfredsen1, 
Lisa Järvung2 och Louise Tammjärv3 och skaffa oss en bakgrundsbild till vårt 
problemområde. Vi valde i samspråk med ovan nämnda personer vilken 
produkt som var aktuell för produktion i Vietnam och som vi skulle fokusera 
på. Även en rundvandring på Fristads i Borås tillsammans med Torbjörn 
Svensson, Sourcing Manager, gav oss en inblick i hur Fristads huvudkontor är 
organiserat.  
Val av respondenter kommer sig utav det problemområde vår uppsats handlar 
om. Glen Gotfredsen som är Purchase Manager, tillsammans med Lisa 
Järvung och Louise Tammjärv är i högsta grad involverade vid val av 
leverantörer och produktionsplatser. Klaus Nielsen, lagerchef på råvarulagret 
Jurkalnes i Riga samt Arvids Liekans, Svetlana Strazdinal och Ludmilla 
Harlamova4 är ansvariga för sina respektive avdelningar vid 
produktionsplaneringsenheten Jurkalnes i Riga. Vi anser att ovan nämnda 
personers positioner inom organisationen är en god motivering för 
respondenternas medverkande. Även Anneli Svenssons medverkande som 

                                                      
1 Purchase Manager, Dealer Divison Fristads AB 
2 Purchaser, Fristads AB 
3 Purchaser, Fristads AB 
4 Arvids Lielkans - teamleader fabrics and accessories,  
Svetlana Strazdinal – produktionsplanerings-ansvarig ,  
Ludmilla Harlamova - lagerstatistik och orderkoordinator.  
Samtliga vid Jurkalnes i Riga 
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ansvarig för tull på import/export på Fristads samt de leverantörer vi valt att 
fråga stärker validiteten. 

4.2 Fristads varuflöden 
På Fristads huvudkontor i Borås finns idag design och produktutveckling, 
sourcing och inköp, order och marknad samt färdigvarulager både för Fristads 
och för Hejco. Råvarulagret för Fristads och Hejcos produkter flyttades till 
Riga för fem år sedan och finns i intilliggande lokaler vid 
produktionsplaneringsavdelningen. Produktionen är sedan många år tillbaka 
förlagd till länder runtom i Europa och Asien. På huvudkontoret i Borås finns 
även ett eget testlaboratorium där materialegenskaper prövas1. I vårt arbete 
kommer vi att fokusera på hanteringen av tillbehör, från råvarulagret till 
tillverkningen i Vietnam, samt de flöden som påverkar Fristads 
marknadsposition.  

Design
Produktutv
Borås

Sourcing/
Inköp
Borås

Marknad/
Order
Borås

Råvarulager 
Riga

Tillverkning
Vietnam mfl.

Färdigvaru-
lager
Borås

 
Processen startar med produktutveckling och design, därefter läggs en order 
för tillverkning. Ordern sänds från orderplaneringsavdelningen i Borås, via 
mail, till ansvarig på produktionsplaneringsavdelningen i Jurkalnes, Riga. 
Efter viss justering går orderunderlaget vidare till orderkoordinator på 
lagerkontoret som ser till att alla tyger och tillbehör plockas. När alla orders 
är färdigpackade transporteras de ut till respektive produktionsplatser runtom 
i världen. I samband med orderläggningen från Borås indikeras även 
råvarubehovet till respektive leverantör, som skickar varorna till Riga.2 Valet 
av leverantörer är i huvudsak centralt beslutat inom Kwintet Group.3  
 
När tillverkningen av produkterna är klar transporteras varorna, mestadels 
med båt men ibland med flyg, till färdigvarulagret i Borås. Alla produkter 
packas upp och läggs på lagret. Lagret är fördelat dels i ett kartonglager och 
dels i ett påfyllningslager. Eventuell brodyr eller tryck tillförs. Produkterna 
packas efter slutkundorder och skickas ut till kund. 4

 
Inom koncernen saknas ett enhetligt kommunikationssystem, Kansas har ett 
system och Hejco och Fristads har ett annat. På råvarulagret i Riga används 
ytterligare att annat system, vilket medför att uppgifterna från 
orderläggningen måste omvandlas manuellt för att kunna användas som 

                                                      
1 Lisa Järvung – Purcher Fristads AB 
2 Rundvandring och samtal med Svetlana – produktionsplaneringsansvarig Jurkalnes 
Riga 2007-04-19 
3 Torbjörn Svensson – Sourcing Manager Fristads AB, Besök på Fristads 2006-11-21   
4 Torbjörn Svensson – Sourcing Manager Fristads AB 
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plocksedel. Det förfarandet medför att det tar en arbetsdag innan ordern kan 
börja plockas från det att ordern mottagits i första skedet. 1

                                                      
1 Rundvandring och samtal med Svetlana – produktionsplaneringsansvarig Jurkalnes 
Riga 2007-04-19 
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4.2.1 Råvaruhantering  
Vi besökte Kwintet Groups produktionskontor, råvarulager och 
produktionsenhet, Jurkalnes i Riga, Lettland där koncernens varumärken 
Fristads, Kansas och Hejco har sitt råvarulager av tyger och tillbehör. Klaus 
Nielsen, anställd sedan tre månader tillbaka, är ansvarig för lagret. Hans 
uppdrag är att se över effektiviteten och organisera verksamheten. Totalt 
arbetar ca 150 personer här; 50 på lagret, 40 på produktions-
planeringsavdelningen och 60 sömmerskor.  

Lagret är uppdelat i ett tyglager 
och ett tillbehörslager. 
Tyglagret (se bild) är ordnat 
efter respektive varumärken där 
Fristads har drygt hälften (53 
%) av lagerkapaciteten. Varje 
tyg har en bestämd plats men 
eftersom vissa tyger används till 
både Kansas och Fristads 
produkter, men ändå inte har 
samma artikelnummer, kan 
likadant tyg finnas på fler 

ställen än ett. Tygerna är heller inte lagrade på ett sådant sätt att truckarna 
strukturerat kan plocka alla tyger till en order, utan måste åka fram och 
tillbaka. Som en följd av det upplägget, och att det krävs av arbetarna att lära 
sig var tygerna fysiskt ligger, kan de endast plocka order för ett företag, 
Fristads, Kansas eller Hejco. Lageromsättningshastigheten på tygerna är 
alltifrån några dagar till 14 dagar beroende på produktens omsättning. Det 
skickas helst inte med mer tyg än vad som exakt kommer att gå åt i 
tillverkningen, om det är för mycket på en tygrulle mäts den rätta mängden 
upp, skärs till och återförsluts. De öppnade rullarna hamnar sedan på 
ytterligare ett annat ställe än de oöppnade tygrullarna.1

 
På lagret finns en printstation där pappersetiketter för Fristads, och även 
Kansas, produceras. De kommer blanka från en leverantör i Borås och trycks 
på plats i den mängd som krävs för ordern. 2   
 
Tillbehörslagret har inget organiserat lagerhållningssystem i form av märkta 
hyllor för respektive artikelnummer. Personalens kunskap om olika produkter 
och var de ligger är avgörande. En person plockar inte alla tillbehör på en 
order utan ansvaret är uppdelat per produkttyp, exempelvis knappar, 
dragkedjor, sytråd osv. Även här kan samma produkt ha olika artikelnummer 
                                                      
1 Rundvandring och samtal med Arvids Lielkans, teamleader fabrics and accesories, 
Jurkalnes Riga 2007-04-19 
2 Ibid 
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beroende på vilket av varumärkena den används till. Av tillbehörslagret har 
Fristads knappt 2/3 av lagerkapaciteten (ca 8000 av totalt 13 000 tillbehör). 
Kontroll av ordern sker av den person som plockat ihop respektive del, och en 
slutlig kontroll av hela tillbehörsordern görs av ansvarig för avdelningen. 1

 
När alla delar i en order, tyg, tillbehör och etiketter, är färdigplockade och 
kontrollerade på respektive avdelning, slutkontrolleras allt igen av Klaus 
Nielsen som har totalansvaret.  Ytterligare en kontroll sker vid lastning för att 
säkerställa att antal kollin stämmer överrens med fraktsedeln. Samkörning av 
order görs inte även om flera order ska till olika produktionsplatser i samma 
geografiska område.2  
 
På Jurkalnes i Riga finns flera områden som visar på problem inom 
organisationen av arbetet. För många medarbetare finns det en viss motvilja 
till att ta eget ansvar. Grunden till det är djupt rotad i kulturella skillnader, då 
Lettlands befolkning under lång tid var styrda av Sovjetunionen och de är helt 
enkelt inte vana vid självständigt arbete. Det här synsättet kan vara svårt att 
förstå från västvärldens sida, då vi mer eller mindre alltid har varit i en annan 
livssituation.3  

4.2.2 Produktion 
Totalt försörjer Jurkalnes 20 produktionsplatser för Kwintet Group runtom i 
Europa och Asien med råvaror. Fristads använder sig av 14 olika 
produktionsställen, bland annat i Ryssland, Ukraina, Lettland och Vietnam. 
En fabrik i Ryssland, SCWW (Scandinavian Work Wear) och en fabrik i 
Ukraina, STRITEX ägs av Kwintet Group. De olika fabrikerna har olika 
inriktningar, alla plagg kan inte sys på alla fabriker. I bland annat Litauen och 
Ukraina sys skjortor och i Ryssland, Kina och Vietnam ligger fokus på 
byxor.4  

4.2.2.1 Produktionsenhet Jurkalnes, Riga 
På Jurkalnes finns förutom råvarulager även en 
produktionsplaneringsavdelning och två mindre produktionsenheter. Den ena 
enheten tillverkar så kallade ”semi-finished” produkter. Det innebär att plagg 
sys nästan färdiga i exempelvis Vietnam, och färdigställs efter kundens 
önskemål i Jurkalnes. Det som kan saknas är ficklocket och kantbandet på 

                                                      
1 Rundvandring och samtal med Ludmilla Harlamova, lagerstatistik och 
orderkoordinator, Jurkalnes Riga 2007-04-19  
2 Efter samtal med Arvids Lielkans, teamleader fabrics and accesories och Ludmilla 
Harlamova, lagerstatistik och orderkoordinator samt Klaus Nielsen, lagerchef vid 
besök på Jurkalnes i Riga 18-19april 2007.  
3 Intervju med Klaus Nielsen i Riga 2007-04-19 
4 Rundvandring och samtal med Svetlana Strazdinal – produktionsplaneringsansvarig 
Jurkalnes Riga 2007-04-19 
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fickan, som kan fås i ett antal färger enligt kundens val.1 Produktionen sker i 
ett så kallat UPS (Unit Production System, se bild)2 och skickas direkt till 
slutkund när de är färdigställda.3

 
Vid den andra produktionsenheten tillverkas så kallade CIC-orders. Det är 
kundanpassade specialorder, till exempel vanliga modeller men i udda 
storlekar som inte finns på lager.4   
 
Produktionen på special-
enheterna kan vara resurs- och 
tidskrävande då det i vissa fall 
endast handlar om ett enda 
plagg. Ledtiden från Jurkalnes 
är ca 2 veckor från 
orderläggning till leverans. För 
produktion i exempelvis 
Ryssland är samma ledtid ca 5-
7 veckor och vid produktion i 
Vietnam ca 13 veckor. Vid 
produktionsenheterna i Jurkalnes är kapaciteten ca 10 000 
produktionsminuter per vecka och kapaciteten i fabriken SCWW i Ryssland 
är ca 430 000 produktionsminuter5.  
 
Vid produktionsplaneringsavdelningen på Jurkalnes görs alla läggbilder 
(mönsterark) för produktionen i Opti-plan dataprogram. De skickas över 
elektroniskt till de producenter som har en egen plotter, en skrivare för 
utskrift av läggbilder. För de producenter som inte har en plotter, skrivs de ut 
i Jurkalnes och skickas tillsammans med råvarorna till tillverkaren. Här finns 
också tre läggbord, Gerber och Lectra System, där mönsterdelar för 
produktion vid Jurkalnes och Anastasija skärs till. Brodyr och tryck för den 
produktionen sker också i Jurkalnes.6  

                                                      
1 Rundvandring och samtal med Svetlana Strazdinal – produktionsplaneringsansvarig 
Jurkalnes Riga 2007-04-19 
2 http://www.eton.se/TheEtonSystem/TheSystem.html (tillgänglig 2007-05-03) 
3 Rundvandring och samtal med Svetlana Strazdinal – produktionsplaneringsansvarig 
Jurkalnes Riga 2007-04-19 
4 IBID 
5 Ex. vid 200 sömmerskor med 480 arbetsminuter per dag är det 4,5 arbetsdagar  
6 Rundvandring och samtal med Svetlana – produktionsplaneringsansvarig Jurkalnes 
Riga 2007-04-19 
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4.2.2.2 Övriga produktionsplatser 
Produkter för renrumskläder1 tillverkas i två fabriker i Lettland, Anastasija i 
Riga och Ares i Jeekabplis. Vid produktion av renrumskläder ställs högre 
krav på renlighet och medarbetarna måste använda skyddskläder för att 
skydda produkterna från människan. Renrumskläder är en produkt hos 
Fristads som expanderar kraftigt. Vid produktionslinjen i Jeekabplis tillämpas 
ett så kallat buntsystem, men hela 
arbetsgruppen är relativt liten och 
buntarna forslas på borden mellan 
arbetarna (se bild)2 Det finns ca 
30 sömmerskor i fabriken, där 
även avsyning och packning av 
plaggen görs. Plaggen sänds till 
färdigvarulagret i Borås och 
därifrån ut till återförsäljare. 
Plaggen tvättas innan leverans till 
slutkund för att säkerställa 
renligheten.3
 

4.2.3 Kommunikation 
Som nämnts tidigare finns det inget enhetligt affärssystem inom koncernen. 
Inte heller Fristads huvudkontor i Borås och råvarulagret i Jurkalnes i Riga 
har samma affärssystem, vilket försvårar kommunikationen mellan dem. Det 
krävs mycket arbete för att få samma uppgifter till att fungera i de olika 
systemen. Handhavandet av uppgifterna vid orderläggning skapar inte något 
mervärde utan möjliggör endast att orders kan packas ut efter det system de 
använder i Jurkalnes i Riga.  

4.2.4 Analys av Fristads varuflöden 
Fristads varuflöde, både för råvaror och färdiga produkter, är ett komplext 
system. Vid jämförelse med Van Weeles företagsflöde i business logistics kan 
kopplingar göras, både positiva och negativa. Där visas att alla materialflöden 
i ett företag kräver nära samarbeten mellan avdelningarna, inköp måste 
kommunicera såväl med produktutveckling som med leverantörer och 
tillverkningen.  
I Fristads fall kan vi se brister i att de olika avdelningarna inte har ett 
gemensamt affärssystem för on-line kommunikation. Om vi jämför Van 
Weeles figur ”the business chain” med vår figur över Fristads varuflöden, 
finner vi att i Van Weeles teori är alla avdelningar sammanlänkade och 

                                                      
1 Se bilaga 1 
2 Sömmerskor vid fabriken i Jeekabplis 
3 Besök vid fabriken i Jeekabplis Lettland 2007-04-18 
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informationen har ett naturligt flöde från avdelning till avdelning utan 
onödiga avbrott. Även Porter beskriver i sin värdekedja att det är viktigt att 
alla delar i ett företag är sammanlänkade på ett tillfredställande sätt, och även 
i ett vidare perspektiv, utanför företagets juridiska gränser I Fristads 
informationsflöde ser vi dock att informationen stannar upp på varje 
avdelning för nödvändig bearbetning för att kunna användas vidare, utan att 
medföra ökat konsumentvärde. Vi anser däremot att hanteringen vid färdiga 
produkter är värdehöjande i form av service till kunden.  
 
Att skapa mervärde, menar Porter, är en av de byggstenar av vilka ett företag 
skapar en värdefull produkt till köparen. Fristads produkter har redan idag ett 
högt mervärde för konsumenten, men vissa av Fristads primära aktiviteter, 
som exempelvis logistiken, är inte tillräckligt sammanlänkad med övriga 
värdeskapande delar för att ge maximal avkastning. Porter anser att bland de 
sekundära aktiviteterna i ett företag är företagsadministration och 
infrastruktur en viktig del. På råvarulagret Jurkalnes i Riga kan vi se 
uppenbara problem med flödet av både information och varor. Porters teori är 
att de sekundära aktiviteterna måste genomsyra alla avdelningar som är 
involverade i framtagningen av en produkt. Klaus Nielsen anser att de 
kulturella skillnaderna är en faktor som påverkar organisationen av arbetet på 
och kring råvarulagret, något som vi håller med om. 
 
På Jurkalnes i Riga finns flera områden som visar på problem inom 
organisationen av arbetet. För många medarbetare finns det en viss motvilja 
till att ta eget ansvar. Grunden till det är djupt rotad i kulturella skillnader, då 
Lettlands befolkning under lång tid var styrda av Sovjetunionen och de är helt 
enkelt inte vana vid självständigt arbete1. Det här synsättet kan vara svårt att 
förstå från västvärldens sida, då vi mer eller mindre alltid har varit i en annan 
livssituation.  
 
Blomqvist et al. skriver om tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande 
som värdefulla faktorer i att skapa det kundnära företaget. ”Tillgängligheten 
betyder att du alltid finns till hands och att du är lätt att samverka med.” Ingen 
kund är för liten eller för stor för Fristads, alla kunders olika behov och 
önskemål uppfylls. Genom Fristads olika produktionsenheter, alltifrån de 
stora fabrikerna till den lilla special-linen, där helt kundanpassade plagg sys 
upp, är de alltid i högsta grad tillgängliga för kunden. Det är den här typen av 
service som är direkt värdeskapande och gör att Fristads knyter kunden 
starkare till sig. Vidare anser vi att konkurrenskraften på marknaden stärks 
och genererar återköpsbenägenhet hos både nya och gamla kunder. 
 
Mattsson skriver om vikten av att ha ett effektivt materialflöde och dess 
betydelse för ett företags avkastning. Han skiljer på den yttre effektiviteten – 
                                                      
1 Intervju med Klaus Nielsen i Riga 2007-04-19 
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förmågan att arbeta med rätt saker, och på den inre effektiviteten – förmågan 
att arbeta på rätt sätt. Vi vet att Fristads är marknadsledande inom sitt område, 
och om att de arbetar med rätt saker råder inga tvivel. Fristads produkter 
håller hög kvalitet och de arbetar ständigt med produktutveckling. De strävar 
hela tiden efter att förändra och förbättra produkterna utifrån de krav som 
ställs både från användare och ur miljöhänsyn. På flera sätt arbetar Fristads 
rätt, men genom sitt ostrukturerade arbetssätt inom vissa områden har det en 
negativ inverkan på den lönsamhetspåverkande effektiviteten. Som vi tidigare 
nämnt finns brister kring råvaruhanteringen i Jurkalnes i Riga. 
Ineffektiviteten här leder ibland till förseningar i produktion, vilket i sin tur 
medför onödiga kostnader i form av flygfrakt istället för båtfrakt för de 
färdiga produkterna. Mattsson har två olika aspekter på 
materialflödeseffektiviteten, kundservice som är relaterat till företagets 
efterfrågan som genererar intäkter, och kostnader som är relaterade till 
kapitalbindningen. Den stora efterfrågan på Fristads produkter gör att de 
hellre tar den höga kostnaden för flygfrakt än att kunden inte får sin produkt i 
tid. Vi kan se att de visserligen behåller kundnärheten och kundservicen, men 
till ett onödigt högt pris.  
 

4.3 Tillverkning i Vietnam 
Vårt problemområde är fokuserat till den växande tillverkningen i Vietnam 
där den största produktionen omfattar FAS 255K byxan. I det här avsnittet 
beskriver vi hur Fristads situation ser ut idag, vad det gäller leveranser av 
råvaror till ovan nämnda produkt.  

4.3.1 Intervju med Glenn Gotfredsen  
Vi träffade vår handledare på Fristads, Glenn Gotfredsen, för en personlig 
intervju 20 april, 2007. Då ett av våra problemområden handlar om Fristads 
växande tillverkning i Asien, främst Vietnam, var det kring de frågorna vi 
pratade med Glenn Gotfredsen om. Vi använde oss av ett ostrukturerat 
intervjusätt, för att ge oss möjlighet till följdfrågor istället för att styras av 
redan förberedda frågor.1  
 
Från det att Fristads startade tillverkning i Vietnam för ett år sedan, har 
produktionen ökat kraftigt. Idag har Fristads tillverkning på fem liner2 på två 
fabriker och ytterligare fem liner är under uppbyggnad på en tredje fabrik. 
Det ger en produktionskapacitet på 600 plagg per dag och line. Fristads 
räknar med att på sikt ha ca 20-30 % av sin totala tillverkning i Vietnam och 
det är främst byxor och shorts i FAS programmet som tillverkas i Vietnam. 

                                                      
1 Se frågor i bilaga 6 
2 Line = produktion i sömnadsfabrik, ett antal sömmerskor 
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En av Fristads största produkter är FAS 255K byxan1 som det totalt tillverkas 
ca 200 000 par per år av. Ambitionen är att all produktion av FAS 255K 
kommer att flyttas över till Vietnam. Alla skjortor som idag tillverkas i bland 
annat Tunisien kommer även de att förflyttas till Vietnam på sikt.2  
 
Som det är idag går merparten av tillbehören via Riga till tillverkaren i 
Vietnam. Tyget kommer direkt från tygleverantören i Pakistan och 
ambitionen är att alla tillbehör också ska göra det. Samtal med de olika 
tillbehörsleverantörerna har inletts och några avtal är redan klara. Ett av 
kraven för att ett sådant arrangemang ska kunna genomföras bygger på att 
tillverkaren i Vietnam går från att vara en CMP (Cutting, Manufacturing and 
Packing) tillverkare till en full package tillverkare. Det kommer att innebära 
att Fristads köper färdiga produkter och slipper all hantering med inköp och 
lagerhållning av tillbehör och tyger för de produkter som tillverkas där. 3

 
Fristads krav på kvalitet, både på produkten som helhet och dess delar, 
kommer fortfarande att vara lika hög och en kontroll och styrfunktion 
gentemot leverantörer och tillverkare kommer att upprättas. Upphandling av 
vilka leverantörer som ska leverera de olika delarna sker av Fristads, vilka i 
sin tur får kontinuerlig avstämning från de olika leverantörerna på hur mycket 
de har levererat till tillverkaren. Allt stäms sedan av gentemot det totala antal 
producerade plagg för att kontrollera att antalen överrensstämmer. 
Förväntningarna på ett samarbete av det här slaget är stora och Fristads tror 
att såväl ledtider som kostnader kommer minska. 4

4.3.2 Arbetsbyxan FAS 255K 
FAS 255K byxan är en stor produkt för Fristads, den 
klassiska arbetsbyxan. Tyget FAS® är Fristads bästa 
marintwill i 100 % bomull. Det är den mest kända och 
omtyckta kvalitet som företaget själva utvecklade för 50 
år sedan och till en början även vävde själva. Idag 
tillverkas tyget på licens av noggrant utvalda 
tygproducenter. Kvalitetskraven ökar hela tiden och 
utvecklingen går ständigt framåt och i Fristads eget 
laboratorium testas materialens slitstyrka, riv- och 
draghållfasthet. Utsatta ställen på byxan som spikfickor 
och knäfickor är förstärkta med ett material, Cordura®, 
som tål kraftigt slitage. Byxan sys med en utvald 
polyestertråd som är slitstark och krympfri. Den 

                                                      
1 Se avsnitt 4.3.2 
2 Intervju med Glenn Gotfredsen – Purchase Manager, Dealer Divition Fristads AB 
2007-04-20 
3 Ibid 
4 Ibid  
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såkallade 3-nålssömmen (se bild till vänster) har använts sedan Fristads 
startade 1925 och för att ytterligare förhindra slitage förstärks utsatta ställen 
med en träns1 (se bild till höger) Byxans fickor och funktioner är anpassade 
för de verktyg som de ska användas till.2  
14 olika leverantörer är involverade i en FAS 255K byxa, tre olika 
tygproducenter och 11 olika tillbehörsleverantörer.3    
 

 

 

 

4.3.3 Tillbehörsleverantörer4 
Alla de olika tillbehören är lika viktiga för slutproduktens kvalitet som tyget, 
men givetvis finns det de tillbehör som det ställs högre krav på än andra. 
Sytråden är självklart en av de vikigaste tillbehörsprodukterna, då höga krav 
på slitstyrka och hållfasthet ställs. Nyligen kontrakterades en ny leverantör av 
sytråd och leverans kommer att ske direkt till tillverkaren i Vietnam från 
fabriken i USA. Alla knappar till FAS 255K byxan produceras i Kina och 
levereras även de direkt till tillverkaren.5  
 
Etiketter är också viktiga, dels ur varumärkessynvinkel och dels för tydlighet 
till slutkonsument. På FAS 255K byxan finns fem etiketter; storleks-, 
pappers-, tvättråds- och två logotypetiketter. En pappersbroschyr med 
information om bland annat byxans kvalitet och Öko-tex finns också bland 
tillbehören. Alla levereras av lokala Boråsföretag via Jurkalnes i Riga till 
tillverkaren. En av etikettleverantörerna kommer inom kort att öppna en lokal 
printshop i Vietnam, som direkt därifrån kommer att leverera till tillverkaren. 
Dragkedjan tillverkas i Estland och levereras till Jurkalnes i Riga direkt från 
fabrik, för att sedan gå med orderpaketen till tillverkaren i Vietnam. 
Dragkedjan är en omfattande produkt då Fristads har valt att ha längdintervall 
på 1 cm på dragkedjorna till de olika storlekarna. Kardborrband som finns på 
ena sidfickan levereras från en lokal Boråsleverantör.6

 

                                                      
1 Träns = tvärställd söm exempelvis i ett fickhörn 
2 http://www.fristads.se/filarkiv/Bygg%20och%20Anläggning%20SV.pdf (tillgänglig 
2007-05-07) 
3 Lisa Järvung, Purchaser, Fristads AB 
4 På grund av konkurrenskänslig information är leverantörerna anonymiserade.  
5 Intervju med Glenn Gotfredsen – Purchase Manager, Dealer Division Fristads AB 
2007-04-20 
6 Ibid 
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Ett tillbehör som kan tyckas obetydligt, men som har höga hållbarhetskrav är 
D-ringen som sitter vid linningen (för exempelvis nyckelknippor). Här är 
materialsammansättningen avgörande för hållbarheten, om den är tillverkad 
av återvunnet eller nytt material. De tillverkas i Portugal och levereras till 
tillverkaren via Jurkalnes i Riga. Ett polypropylenband som bland annat 
används till hammarhank levereras av ett Boråsföretag med produktion i 
Europa. För emballagepåsen och plasthängaren för broschyren är 
kvalitetskraven lägre och avtal kommer därför slutas med lokala leverantörer 
i Asien.1     

4.3.4 Råvarornas ursprung 
Av ovan beskrivna leverantörer har vi valt att undersöka några närmare för att 
klargöra vilken del i leverantörens supply chain Fristads varor står för. Vi 
ställde följande två frågor till dem: 
 

1. Var produceras de produkter som ni levererar till Fristads? 
2. Skickas produkterna direkt från producenten till Fristads råvarulager i 

Riga eller finns något centrallager och i så fall var?  
 
De gav följande svar: 
 

Leverantör av tryckknappar och linningsknapp 
1. Knapparna produceras i Kina på vår fabrik. 
2. Vi är producenten men har flera lager, ett i Sverige samt ett i 

Hong Kong. Lagret i Sverige förser Riga med varor och till 
vissa tillverkare skickas varorna direkt från lagret Hong 
Kong.  

 
Leverantör av kardborrband och dragkedjor 

1. Dragkedjorna produceras på blixtlåsfabrik i Estland, 
kardborrbandet tillverkas i Tyskland. 

2. Blixtlåsen skickas från fabriken i Estland till Fristads 
centrallager i Riga. Kardborrbandet skickas från Tyskland till 
vårt lager i Dalsjöfors där vi skickar det vidare till en 
speditör, P.S Logistik i Borås, som i sin tur skickar det vidare 
till Fristads centrallager i Riga. 

 
Leverantör av tyg- och läderetiketter 

1. Etiketterna produceras i Portugal och Danmark 
2. Alla etiketter går från vårt lager i Sverige, 98 % av 

etiketterna är lagervaror. 
                                                      
1 Intervju med Glenn Gotfredsen – Purchase Manager, Dealer Division Fristads AB 
2007-04-20 
 

39 



 

 
Leverantör av D-ring 

1. D-ringen produceras i en fabrik, ägd av oss, som ligger 
utanför Barcelona i Spanien. 

2. Alla artiklar som vi säljer till Kwintet Group lagerhålls  
i Göteborg. D-ringen fraktas med annat gods från Spanien 
upp till Göteborg där den lagerhålls och skickas sedan med 
övriga beställda varor till Riga. 

4.3.5 Tull och kostnader 
I produktionskostnaden för framtagandet av ett plagg finns även andra 
kostnader än rena material och transportkostnader. Tull är en kostnad som det 
också måste tas hänsyn till. För att vi ska kunna bilda oss en uppfattning och 
dra någon slutsats om lönsamheten kommer bli som förväntad vid förändrade 
inköps- och lagerförhållanden för produktion i Vietnam, har vi ställt några 
frågor till Anneli Svensson som är ansvarig för tull på 
import/exportavdelningen på Fristads1. Hon gav oss svar att det finns två 
alternativ på tullkostnader. 
 
Alternativ 1  
En komplett materialsats, tillbehör och tyg, av införtullat gods plockas ihop i 
Riga, skeppas eller flygs till Vietnam där plagg produceras och returneras till 
Fristads färdigvarulager i Borås. När de färdiga varorna kommer till Sverige 
görs införtullning och tull och moms betalas på sömnadskostnaden samt på 
hela båtfrakten. Om det är flygfrakt betalar Fristads endast tull på en viss 
procent av flygfraktskostnaden. Procentsatsen är fastställd av tullen för flyg 
från olika länder. För flygtransport räknas avgiften från när godset passerar 
EU-gränsen och för båt är varorna utanför EU tills båten ankommer 
sluthamn.2   
 
Alternativ 2  
En icke komplett materialsats, endast tillbehör, av införtullat gods plockas 
ihop i Riga. FAS® tillverkas i Pakistan och fraktas på Fristads bekostnad 
direkt från Pakistan till Vietnam. Vietnam tar in det som tillfällig import då 
det ska förädlas och därefter exporteras, vilket gör att ingen tull betalas på 
tyget här. När plagget är färdigt exporteras det till Sverige och vid 
införtullningen betalas tull och moms på sömnadskostnaden. Då betalas även 
en tull på tygkostnaden för att FAS® ej tidigare har tullats in i EU. En 
kostnad för frakten från Pakistan till Vietnam på 10 % tillkommer också.3

 
                                                      
1 Se frågor i bilaga 7 
2 Intervju med Anneli Svensson ansvarig för tull på import/exportavdelningen 
Fristads 2007-05-07 
3 Ibid 
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För att endast behöva betala tull på sömnadskostnaden måste Fristads ansöka 
om passiv förädling hos tullverket. De måste då skicka in ett produktblad 
där alla komponenter framgår och ange ett uppskattat antal plagg som 
kommer att produceras. Det kostar ingenting och Fristads ansöker om ett 
större antal plagg än vad de har för avsikt att tillverka. De gör så för att alltid 
vara säkra på att kunna tulla in plaggen i landet. Ett tillståndsnummer från 
tullen erhålls och det måste uppges vid hemtagningstillfället så att varorna 
blir registrerade hos tullen. Om inte passiv förädling finns måste tull och 
moms betalas på sömnadskostnaden samt på hela plaggets materialvärde.1  
 
Enligt de prisuppgifter som vi fått av Lisa Järvung framgår det att 
produktionskostnaden för en FAS 255K byxa är procentuellt 23 % lägre vid 
tillverkning i Vietnam än vid fabrik i Riga. I de fall då tyget levereras direkt 
till tillverkaren i Vietnam från leverantören i Pakistan kommer endast 
tillbehören ifrån Riga.      

4.3.6 Analys av Fristads tillverkning i Vietnam 
Inom Kwintet Group finns påtryckningar om att inköp skall ske centralt och 
av endast ett fåtal utvalda leverantörer. Att standardisera produkterna så att 
det totala antalet komponenter minimeras stämmer väl överens med Van 
Weeles business logistics där han menar att sortimentet riskerar att annars bli 
extremt brett. Glenn Gotfredsen, som är inköpschef på Fristads, håller med 
om att till viss del kan en standardisering vara nödvändig för att de 
framgångsrikt ska kunna bygga sin supply chain. Dock anser han att grunden 
till det bör ligga i gott partnerskap och goda relationer till både leverantörer 
och tillverkare och att även den kvalitet som kunden är van vid bibehålls.   
 
På sikt räknar Fristads med att ha en fjärdedel av sin totala tillverkning 
förlagd i Vietnam. Ur en kapacitetsutnyttjande synvinkel är det positivt med 
storskalig produktion anser Mattson, då det bidrar till minskade kostnader i 
form av lägre kapitalbindning. Samtidigt finns en risk med sådan produktion 
då den kan medföra minskade intäkter på grund av sämre flexibilitet. Även 
makroekonomiska aspekter kan ge oönskade konsekvenser i form av 
uteblivna leveranser. Kraljic menar att inköp och val av leverantörer är 
nödvändiga delar i supply management för att ett företag ska kunna bli 
framgångsrikt.  
 
 
 
 
 

                                                      
1Intervju med Anneli Svensson ansvarig för tull på import/exportavdelningen Fristads 
2007-05-07 
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Vi har nedan placerat in de olika komponenterna i FAS 255K i Kraljics matris 
för att åskådliggöra komponenternas positioner.   

         

Balans
Köp sidan

Hävstångsprodukter Strategiska produkter
Sytråd Tryckknappar

Polypropylenband Varumärkesetikett
Storleksetikett

Tvättråd
Läderetikett
Dragkedja

Tyg
Rutinprodukter Flaskhallsprodukter

Plastpins D-ring
Emballagepåse Patentknapp

Broschyr
Kardborrband
Pappersetikett

Leverantörs sidan  
 
Figur 4:2 Fristads komponenter i Kraljics matris 

Tråd som finns bland hävstångsprodukter är en produkt där 
leveranssäkerheten och priset är av stor betydelse. Tråden är helt avgörande 
för produktens färdigställande och för slutproduktens kvalitet. Kraljic menar 
att det är viktigt att undersöka marknaden för att alltid få bästa leverantör och 
bästa pris. Nyligen bytte Fristads sytrådsleverantör till en som gav bättre 
villkor. Även polypropenbandet ser vi som en hävstångsprodukt då det är en 
produkt som är relativt vanlig, men där Fristads ställer höga krav på 
hållbarheten.   
 
Trots att vi i vår avgränsning avsett att inte undersöka tyget har vi valt att 
redovisa det här under strategiska produkter, då tyget står för en mycket stor 
del av den färdiga produktens slutpris. Till tryckknappar finns många 
leverantörer, men då Fristads tryckknapp ställer höga krav på kvalitet och 
även är präglad med logotyp så skulle ett byte av leverantör innebära stora 
kostnader och ta lång tid. Därför anser vi att även de är produkter med 
strategiskt slag. Liknande förhållanden gäller för etiketterna med lång 
omställningstid. Höga kvalitetskrav ställs även på dragkedjan och är ett av de 
tillbehör som står för en stor del av produktens slutpris. Som tidigare nämnts i 
Van Weeles business logistic bör vissa delar standardiseras för att uppnå 
effektiv logistik. Vi anser att dragkedjan är en av de produkter som till viss 
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del kan standardiseras, för att minska det breda tillbehörssortimentet och de 
kostnader som är kopplade till det.  Bara genom att använda samma längd på 
dragkedjan till två storlekar på byxorna kan Fristads halvera sortimentet av 
dragkedjor.  
 
De tillbehör som vi har placerat in i kategorin rutinprodukter är inte 
värdeskapande för Fristads men ändå nödvändiga för slutprodukten. Varorna 
är generella och inte unika för just FAS 255K. Enligt Kraljic kan 
rutinprodukter med fördel beställas per automatik när försäljningsprognosen 
för tillverkningen är klar. En indikation till leverantören gör att produkterna 
levereras, allt för att logistik och administration ska bli så enkel som möjligt. 
 
Flaskhalsprodukter kännetecknas, i Kraljics matris, av specifika produkter 
som kan vara avgörande för slutprodukten. I förekommande fall kan 
leverantören ha ett mindre buffertlager för att kunna möta en eventuell 
produktionsökning. D-ringen är en sådan vara på grund av de höga krav som 
ställs på hållbarheten. Då Fristads leverantör är framgångsrik inom sitt 
område är en eventuell annan leverantör svår att hitta. Här fungerar 
samarbetet helt enligt Krailjic matris då båda parter är intresserade och 
forskar i att utveckla produkten vidare. Även patentknappen placeras här då 
leverantören och Fristads gemensamt har tagit fram den1. Vi anser att 
samarbetet mellan Fristads och Fristads leverantörer är viktigt för att undvika 
förseningar och höga kostnader.  
 
På det sätt som vi har lagt in produkterna i matrisen ser vi att majoriteten av 
produkterna ligger i området där Kraljic hävdar att det råder balans. Ingen är 
mer dominant än den andre och båda har gemensamma intressen av att hålla 
relationen stabil. Kraljic lägger tyngdpunkten på vem eller vilka leverantörer 
som väljs och inte var de geografiskt är placerade. Enligt de prisuppgifter som 
vi har fått stämmer Fristads leverantörssituation väl överens med det som 
Kraljic kallar för prestationsbaserat partnerskap. Vi ser att ca 80 % av 
tillbehörens kostnader hamnar i hävstångsprodukter eller strategiska 
produkter. Här ser vi tydliga kopplingar, mellan Fristads och Fristads 
leverantörer, och det som Kraljic beskriver som typiska i sin matris, till 
exempel att binda leverantörer till sig och bilda partnerskap 
 
Som tidigare nämnts anser såväl Van Weele och Porter som Mattson att det är 
viktigt med effektivitet kring materialflödet. Här ser vi att bland Fristads 
leverantörer finns de som inte arbetar tillfredställande i alla led vad det gäller 
leveranser till Fristads. I vår undersökning har vi fokuserat på Fristads 
produktion i Vietnam, och att tillverkaren där ska ta över inköp och ansvaret 

                                                      
1Intervju med Glenn Gotfredsen – Purchase Manager, Dealer Division Fristads AB 
2007-04-20 
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för tillbehören, vilket kommer att medföra att tillverkaren övergår från CMP 
tillverkare till full package tillverkare. För att processen ska bli framgångsrik 
ser vi att vissa leverantörer bör kunna effektivisera sina produktflöden till 
Fristads. 
 
I stor utsträckning används lokala leverantörer som dock inte har produktion i 
Sverige, däremot finns ett flertal som distribuerar varorna via Borås i stället 
för att skicka dem direkt till Fristads råvarulager Jurkalnes i Riga. Ytterligare 
ett steg för att korta ner logistikkedjan är att leverantörerna skickar varorna 
direkt till tillverkaren i Vietnam. Ett exempel är leverantören av kordborrband 
som har produktion i Tyskland men skickar varorna först till sitt lager i 
Dalsjöfors, därefter till en distributionscentral i Borås som ser till att varorna 
levereras till Riga. Här anser vi att varorna skulle kunna gå direkt från fabrik 
till Riga alternativt till Vietnam. Samma typ av led i logistiken används för 
transport av etiketter som till verkas i Portugal och Danmark men går via 
Sverige. Ett tydligt exempel på en bra lösning är däremot leverantören av 
tryckknappar som i samarbete med Fristads har ändrat sin distributionskedja 
och skickar varorna direkt från fabriken i Kina till lagret i Hong Kong och 
därifrån till Vietnam. Tidigare har dessa varor gått via Sverige och Riga till 
Vietnam. 
 
Den rena produktionskostnaden är avsevärt mycket lägre i Vietnamn än 
Europa. Som det är idag går större delen av tillbehören fortfarande via 
råvarulagret Jurkalnes i Riga och tyget skickas direkt från tillverkaren i 
Pakistan, vilket medför en risk att de olika leveranserna inte synkroniseras. I 
förlängningen kan det innebära produktionsförseningar, vilket leder till att 
Fristads måste flyga hem produkterna istället och hela förtjänsten med 
produktion i Vietnam riskerar att gå förlorad. Vi anser att för att få lönsamhet 
i sin produktion i Vietnam krävs det att hela hanteringen av tillbehör och tyg 
ligger hos tillverkaren, som då får ta ansvaret för leveranssäkerheten och, för 
att som Mattsson menar, minska kapitalbindningen.  
 
Genom att lägga in de prisuppgifter som vi har fått från Annelie Svensson1 i 
Stig-Arne Mattssons förenklade Du-Pont modell, ”Materialflödes-
effektivitetens påverkan på räntabiliteten i företag”, finner vi att genom att 
sänka transportkostnaderna och endast ta hem varorna med båt ökar 
räntabiliteten på totalt kapital med ca 5 %. 
 
Trots att Vietnam är en relativt ny produktionsmarknad för Fristads är 
förutsättningarna stora för ett långsiktigt och lönsamt samarbete med 
tillverkaren. De har visat sig vara samarbetsvilliga och ansvarsfulla, samt är 
positiva till att utveckla sig själva för att bli en ”full package” tillverkare. 

                                                      
1 Intervju med Anneli Svensson ansvarig för tull på import/exportavdelningen 
Fristads 2007-05-07 
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Som Blomqvist et al. säger är interaktivitet en viktig del för att skapa nya och 
utveckla befintliga mötesplatser för utbyte av information, kunskap och 
produktion. Därför måste kontroll- och styrfunktion på ett smidigt sätt 
integrera Fristads med sina leverantörer och tillverkare. 
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Kapitel 5 Slutsats 

 
 
 
Vi presenterar här svaren på de problemformuleringarna vi haft och redogör 
för våra egna synpunkter och slutsatser om Fristads materialflöde och dess 
inverkan på slutprodukten. Vi redogör också för vår syn på Fristads 
leverantörers betydelse för ökad lönsamhet.  
 
 

5.1 Inledande diskussion 
Under tiden som vi samarbetat med Fristads har vi insett komplexiteten med 
de produkter som de tillverkar och den marknad på vilken de är ledande. 
Inom arbetsklädesområdet finns det många andra aspekter att ta hänsyn till än 
inom modebranschen i stort. Visserligen förändras inte produkterna 
utseendemässigt i samma utsträckning, men i gengäld krävs en ständig 
forskning för att ge förbättrade material och funktioner.  
 

5.2 Huvudproblem 
Vilka betydelsefulla delar måste ingå i flödet av råvaror och val av 
leverantörer, för att Fristads AB ska bibehålla sin starka 
marknadsposition? 
 

• Integrerat affärssystem 
Vi kan se tydliga kopplingar mellan vår teori och Fristads varuflöden, 
både inom områden där de är tillfredställande och andra delar som skulle 
kunna bli effektivare. Helt klart är att flera hanteringsled inom 
organisationen kan förbättras. Ett stort problemområde är avsaknaden av 
ett integrerat affärssystem, som sträcker sig genom hela Kwintet 
koncernen. Även råvarulagret Jurkalnes i Riga bör vara inkluderat i ett 
sådant system, för att effektivisera och leveranssäkra både till tid och till 
korrekthet. Idag blir ledtiden alldeles för lång från orderläggning i Borås 
till det att ordern är färdigpackad i Riga, vilket påverkar hela flödet 
alltifrån råvarorna till de färdiga produkterna. Om ett affärssystem 
införskaffas kan Fristads istället lägga värdefulla resurser på 
produktutveckling och varumärkeskommunikation.  

 
• Råvarulagret Jurkalnes i Riga 
Råvarulagret anser vi ändå vara en viktig tillgång och en betydelsefull del 
i Fristads och Kwintet Groups supply chain. Det är långt ifrån alla av 
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Fristads tillverkare som har möjlighet till eller kunskap om att hantera 
alla råvarukomponenter som krävs för produktion. Däremot krävs en 
tydligare struktur i arbetssättet och organisationen av alla råvaror.   

  
• Samarbete med leverantörer och tillverkare 
Vi kan också se att Fristads har samarbetat med många av sina 
leverantörer under lång tid och skapat goda relationer med dem, och vi 
ser ingen anledning till att byta leverantör för bytandes skull. Istället bör 
Fristads få leverantörerna att samarbeta för att gemensamt skapa ett bättre 
resursflöde, genom att kapa transportled och därmed bidra till minskade 
transportkostnader för båda parter. För att Fristads ska vara fortsatt 
marknadsledande i den allt mer hårdnande konkurrensen på 
arbetsklädersområdet, som resulterar i ett mervärde för konsumenten, 
krävs ett fortsatt nära samarbete med såväl sina tillverkare som 
leverantörer. Ett samarbete som på sikt kan leda till partnerskap, där båda 
parter arbetar för fortsatt utveckling och lönsamhet.  
 
• Kunden i fokus 
Ytterligare en viktig del i Fristads starka marknadsposition är att de alltid 
tillgodoser alla kunders önskemål. Den småskaliga specialproduktionen 
kan ses som olönsam om den mäts i produktionskostnad per plagg, men 
det den genererar i varumärkesstärkande är värt mycket mer.         

 

5.3 Delproblem 
Vilken kontroll- och styrfunktion bör Fristads AB ha gentemot sina 
leverantörer av råvaror och gentemot tillverkaren i Vietnam, om 
tillverkaren tar över inköp och lagerhållning av tillbehören, samt vilka 
risker kan det innebära?  
 
För att det ska kunna bli lönsamt för Fristads att låta tillverkaren i Vietnam ta 
över ansvar och inköp av råvarorna, anser vi att det krävs en storkskalig 
produktion. 
 

• Risker 
Det finns en risk för att Fristads förlorar kontrollen över 
kvalitetssäkringen, genom att låta tillverkaren i Vietnam ta över inköp 
och lagerhållning av tillbehören. Ytterligare en risk kan vara svårigheten 
med att ha kontroll över att tillverkaren använder sig av de rätta 
tillbehören och inte ersätter de med billigare varianter.   

 
• Kontroll- och styrfunktion 
För att fördelarna ska bli större än nackdelarna så måste ett sofistikerat 
kontrollsystem upprättas. Ett affärssystem där Fristads, tillverkaren och 
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leverantörerna är integrerade. En orderläggning från Fristads i Borås, 
genererar en signal, såväl till tillverkaren som till leverantörerna, så att 
alla delar finns på plats när produktionen startas. En viktig del med en 
funktion av det slaget är att det bygger på ömsesidigt förtroende och att 
samtliga parter gynnas i fråga om effektivitet och lönsamhet. Genom att 
alla inblandade parter känner delaktighet längs hela kedjan riskerar inte 
Fristads att förlora kontrollen över kvalitén.      

 
För att produktionen i Vietnam ska kunna bli effektiv, anser vi det nödvändigt 
att alla leverantörer levererar direkt till tillverkaren där. Många av de vi har 
studerat har till exempel försäljningskontor i Asien som borde gå att utnyttja. 
I vissa fall kan dock ett byte av leverantör vara nödvändig, exempelvis för 
råvaror som inte är av hög prioritet gällande slutproduktens kvalitet. 
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Kapitel 6 Avslutande diskussion 
 

 
 
Här i det avslutande kapitlet diskuterar vi kring hur vår uppsats reliabilitet 
och validitet blev utifrån de tankar vi hade kring ämnet i metodkapitlet. Vi 
bedömer även våra källor samt avslutar kapitlet med förslag till fortsatt 
forskning. 
 
 
6.1 Vår uppsats tillförlitlighet  
I metodavsnittet, 2.8.3, där vi tog upp vår uppsats tillförlitlighet både vad det 
gällde validitet och reliabilitet, skrev vi att den troligen skulle komma att vara 
hög. Här i den avslutande diskussionen, med facit i hand, kan vi konstatera att 
så också till stor del blev fallet. Vi anser att validiteten, vad som undersökts, 
blev i stora drag så hög som vi förväntat oss även om komplexiteten i ämnet 
gjorde att risk för utsvävningar fanns. Då det fanns ett större bakomliggande 
problem fann vi vissa svårigheter att komma fram till klara och tydliga svar 
på våra problemfrågor.  
 
Reliabiliteten anser vi även den ha blivit hög, då vi har fått tillgång till all den 
information och fått möjlighet att intervjua de personer som vi funnit viktiga 
för vår undersökning. Däremot anser vi att reliabiliteten kunde ha stärkts 
ytterligare om möjlighet funnits för våra respondenter att läsa igenom våra 
utskrifter för att undvika eventuella missuppfattningar. Då vi delvis har 
genomfört en kvalitativ studie i samarbete med Fristads, finns viss risk för att 
Fristads åsikter påverkat oss på ett sätt som kan ha skadat uppsatsens 
tillförlitlighet. 
  
Möjligheten till generalisering av vår studie på andra företag är liten, då 
undersökningen och resultatet är företagsspecifikt för Fristads och Kwintet 
Group. De kvantitativa undersökningsmetoderna i vår uppsats har på grund av 
viss företagskänslig information blivit knapphändigare än vad vi avsett från 
början och har medfört att reliabilitet i det avsnittet blivit lägre.  
 

6.2 Källkritik 
Vi har inte funnit några svårigheter i att finna aktuella källor för att analysera 
våra problemformuleringar. Den referenslitteratur vi använts oss av har känts 
aktuell och användbar till vår analys. Ämnet har på senare år blivit aktuellt, så 
svårigheten har snarare legat i att välja ut relevant litteratur än att inte finna 
någon alls. De elektroniska och muntliga källorna har gett oss ytterligare djup 
och bredd i både empiri och analys. Då problemet har varit företagsspecifikt 
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kan en risk ha funnits att den informationen vi fått varit ofullständig. 
Detsamma kan ha gällt viss tolkning av siffror, som är underbyggd på 
företagskänslig information. 
 

6.3 Uppslag till fortsatt forskning 
Det vi flera gånger under vår undersökning återkommit till som ett 
problemområde är avsaknaden av ett gemensamt affärssystem, något som vi 
även diskuterat kring i såväl vår analys som slutsats. Då det är ett intressant 
och komplext område, men hamnade utanför vårt problem i vår uppsats, anser 
vi att det skulle kunna bli ett intressant och spännande uppsatsämne.     
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Bilaga 1 – Företagsinformation 
 
Kwintet AB 
1995 går svenska Fristads AB och danska Kansas Workwear ihop under det 
gemensamma namnet Kansas Workwear. Vid sidan om traditionella 
arbetskläder erbjuder det nya företaget arbetskläder för serviceyrken under 
varumärket Hejco. I början av 1999 köps även norska Wenaas och blir 
Kansas Wenaas Group, vilket medför en ledande position på norska 
marknaden för arbetskläder, speciellt inom oljeplattformsområdet. 2003 byter 
koncernen namn till Kwintet Group. Under de senaste 10 åren har flera 
varumärken köpts upp, exempelvis KLM Kleding, Adolphe Lafont och nu 
senast The Cotton Group, vilket har gjort Kwintet Group till europas ledande 
producent av arbetskläder och profilkläder. Kwintet AB ägs idag av ett privat 
investmentbolag, Industri Kapital, och huvudkontoret ligger i Malmö.1

     
Fristads Sverige AB 
Fristads grundades 1925 av John Magnuson, som startade den första 
tillverkningen i Sverige av arbetskläder. Första kollektionen gjordes för 
hamn-, bygg- och verkstadsarbetare och kvalitet och hållbarhet hade lika stor 
betydelse då som nu. Idag omsätter Fristads Sverige AB närmare 800 
miljoner kronor och har 260 anställda på huvudkontoret i Borås. I Fristads 
ingår även Hejco, profilkläder för serviceyrken och Johan Skoglund, 
profilkläder för företag som exempelvis McDonalds och Securitas.  I 
sortimentet finns 3 500 olika modeller, varav 550 är lagerförda artiklar och 
årligen produceras 3,5 miljoner plagg. Fristads är marknadsledande i Sverige 
inom yrkeskläder, finns representerat i övriga Norden samt länder som 
Belgien, Tyskland, Holland, Kroatien, Ungern mfl. Fristads är ISO 
certifierade både vad det gäller kvalitet och miljö och merparten av deras 
produkter är dessutom certifierade enligt Öko-Tex. Kraven är höga på 
materialen och produkterna och både produktutveckling och produktdesign 
sker på huvudkontoret i Borås. Fristads affärsidé är: ”Fristads skall med 
egenutvecklade, högkvalitativa och funktionella produkter, förstklassig 
service samt kompetent personal, erbjuda alla industri- och servicesektorer 
totalekonomiska lösningar beträffande yrkeskläder.”2       

                                                      
1 http://www.kwintet.com/ (2007-05-01) 
2 http://www.fristads.se/web/default1.asp?id=9 (2007-05-01) 

2 



 

Renrum 
Som en specialdivision inom Fristads AB, tillverkar och lagerför Renrums- 
och ESD-divisionen ett brett sortiment av kläder som täcker behovet för 
användare i renrum och kontrollerad miljö. Här tillverkas också ESD-kläder 
som klarar kraven som gäller för arbete i EPA-miljö.  
Arbetsdräkten i renrummet skall i första hand fungera som ett personfilter 
som håller kvar de partiklar som människan avger. Människan är den största 
källan till partiklar i ett renrum. Vi avger från ca 100 000 partiklar i vila, till 
ett tiotal miljoner partiklar när vi är i rörelse, per minut. Materialet i 
renrumsdräkten består vanligast av 99 % polyester och 1 % elektriskt ledande 
koltråd för avledning av de statiska uppladdningar som kan uppstå. Genom att 
kombinera fiberdimension, trådtjocklek och vävkonstruktion erhålls 
polyesterkvaliteter med olika egenskaper beträffande filtereffekt och komfort.  
Vid arbete med infektiösa substanser eller riskabla kemikalier skall dräkten 
också fungera som personskydd.  
ESD-skydd garanterar säker produktion. Människan är en utmärkt ledare av 
elektricitet. När en person går över ett golv eller arbetar vid en bänk kan en 
statisk laddning på flera tusen volt byggas upp. Risken för elektrostatiska 
urladdningar (ESD - Electrostatic Discharge) uppkommer så snart en 
elektrostatiskt känslig komponent, kretskort eller annan oskyddad enhet 
hanteras, transporteras, lagras, tillverkas eller provas. ESD-relaterade skador 
utgör en stor felkälla hos elektronik, speciellt halvledarkomponenter. För att 
undvika ESD-skador vid produktion av känslig elektronik upprättas skyddade 
områden, så kallat EPA (Electrostatic Protected Area). EPA-området måste 
vara fritt från uppladdningsbara föremål. Idag krävs ofta ESD-godkännande 
för all utrustning, material och inredning inom EPA.1

                                                      
1 http://www.fristads.se/filarkiv/renrum-swe.pdf (2007-05-01) 
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Bilaga 2 – Orginalmodell Arjan J.Van Weele  
“The business chain” 
 
 
 

           Physical distribution Material management
Logistic management 
Business logistics

       Demand chain management Supply chain management
           Value chain management

    Customer         Marketing
Manufacturing 

and 
logitics

     Purchasing
    1st Tier 

supplier

    2nd Tier 

supplier

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 12.1 The business chain and some related items. Arjan J. Van Weele 
(2005) s.207 
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Bilaga 3 – Orginalmodell Michael Porters ”Valuechain” 
 
 
 

                          Firm infrastructure
Support        Human resource management
activities                                 Technology development      

                                      Procurement          Margin
Inbound Outbound Marketing
Logistics Operations Logistics & sales Service

                                      Primary activites

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 2-2 The Generic Value Chain, Michael Porter (1985) s. 37 
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Bilaga 4 – Orginalmodell – ”Du Pont modellen” 
 
DuPont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett 
företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först 
systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet 
eller räntabilitetsmodellen.  
Modellen består av en resultat- och en kapitaldel. Modellen bygger på 
sambandet: 
 
Avkastning på totalt kapital= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet. 
 
Värden läggs in från resultat- och balansräkningen och ger de olika talens 
förhållande till varandra. Modellen är mycket lämplig för att göra olika 
simuleringar, det vill säga se hur till exempel avkastningen på totalt kapital 
påverkas av olika förändringar av exempelvis resultat.1

 
 

 
 

                                                      
1 www.ekonomi-info.nu, (tillgänglig 2007-04-28) 
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Bilaga 5 – Orginalmodell Peter Kraljics ”Matrix” 
 
 
 
 
 
 
 High Balance of power

Leverage suppliers Strategic suppliers
many competitors market leaders

commodity products specific know-how

Suppliers Balance of power
impact on Buyer dominated may differ among
inancial segment buyer-supplier

results Routine suppliers Bottleneck suppliers
large supply technology leaders

many suppliers with few, if any,alternative
dependant position suppliers

Reduce number Supplier-dominated
of suppliers segment

Low High
                    Supply risk

                        

 
 
 
 
 
 
 
f 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 8.4 Supplier portfolio, Arjan J. Van Weele(2005) s.150 

7 



 

Bilaga 6 - Frågor till Glenn Gotfredsen, Purchase 
Manager, Dealer Division, Fristads AB 
 

1. Är ambitionen att ha all produktion av FAS 255 K på samma ställe 
(Vietnam)? 

2. Finns ambitionen att alla leveranser, av både tillbehör och tyger, ska 
ske på samma sätt? Varför? 

3. Vill Fristads gå ytterligare ett steg och låta tillverkaren ta över 
ansvaret för inköp och lagerhållning? 

4. Vilken typ av kontroll och styrfunktion ska/vill Fristads i så fall ha? 
5. Vilka förväntningar och krav av exempelvis ledtider och kostnader 

finns på ett sådant arrangemang? 
6. Hur ställer sig nuvarande leverantörer till en eventuell förändring? 

Har diskussion förts med berörda? 
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Bilaga 7 - Frågor till Anneli Svensson tullansvarig 
Fristads AB 
 

1. Hur mycket kostar det att tillverka en styck FAS 255 om den är 
tillverkad på Jurkalnes i Riga?  

2. Hur mycket kostar det att tillverka en styck FAS 255 om den är 
tillverkad på Anastasija i Riga?  

3. Hur mycket kostar det att tillverka en styck FAS 255 om den är 
tillverkad i Vietnam? Hur mycket kostar det att tillverka en styck 
FAS 255 i Vietnam om tyget skickas med från Riga? 

4. Hur mycket kostar det att tillverka en styck FAS 255 i Vietnam om 
tyget och tillbehör skickas med från Riga? 

5. Hur mycket kostar det att tillverka en styck FAS 255 om tyget 
skickas direkt till producenten i Vietnam?  

6. Hur mycket kostar det att tillverka en styck FAS 255 om tyget och 
tillbehör skickas direkt till producenten i Vietnam? 

7. Kan du kort beskriva själva tullförfarandet? 
8. Vilken är skillnaden i att skicka alla råvaror från Riga till Vietnam 

mot att det kommer direkt till tillverkaren från olika leverentörer? 
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