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Completed (year): 2009 
Tutor:  Vigo Peterzon 
Language: Swedish 
 
During the last year there has been a globalization of trade. Because of the development of 
more sophisticated information's - and communication technology the boundaries and the 
physical distance have been smeared out between company as well as countries. Furthermore 
it generates that many companies have restructured to global value chains. Because of the 
increased access the marketplace has become harder and more competitive than ever. 
 
Since the customers nowadays have more access to product information the consume patterns 
and behaviour has been changed. Through the increased knowledge the consumers requires 
more of the products. Today’s consumers values not only prise and quality but are also 
demanding quality products which are tailored to individual needs and tastes. Companies 
focus has changed from price to the ability to quickly respond on new trends and customer 
demands. Fashion companies in the textile sector appear on a complex and unpredictable 
market where new trends and the demand shifts quickly. In order to be competitive on the 
market the companies need to renew their range of fashion products several times in season. 
Fashion goods have a short life-cycle, measured in months or even weeks. Fashion products 
have become a consumable and embarrassed in the concept fast fashion. Management of an 
effective purchase process is therefore very important in order to meet the requirement on 
having the right product, in right quality, in right quantity at the right time. 
 
The purpose of the thesis are to investigate, describe and analyze the connection between  the 
case companies H&M and Zara´s different ways of deliver fast fashion in relation toward the 
consumers understanding of them as a trend conductive on the market.  
 
In our paper we have been using a hermeneutist perspective. We have interpreted the 
collected material, sow as responders attitudes about the case companies purchasing 
strategies. The approach has been adductive and then we have been waged from both 
collected theory and empiric materials. The collected empiric material endure in a qualitative 
questionnaire survey that lies to shallow for our analysis and conclusion. In the essay has both 
the secondary and primary data compliments each other in order to achieve the study's aim 
and to answer to our problem wording. 
 
Through our analysis, we can come to the conclusion that the customers' view about Zara and 
H&M´s ability to deliver a fast fashion is very even in that sense that no company was being 
identified as better than the other. We can also make the conclusion that the customers' 
assumptions not only come from the products visible in store, but also from their own attitude 
towards fashion and the company's accessibility and interaction with the customer. Another 
conclusion was that one of the most important attributes is a product fashion degree and that it 
is important that companies can apply a ”quick response” strategy in order to be successful on 
fashion the market. 
 
Keywords: Fast fashion, Purchase strategies, Quick response, Costumer perspective
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Handledare: Vigo Peterzon  
Språk: Svenska 
 
Under de senaste åren har det skett en stor globaliserig av handel. Genom den utveckling som 
har skett av mer avancerade informations- och kommunikationsteknologi har gränser och det 
fysiska avståndet suddats ut mellan såväl företag och länder. Utvecklingen har genererat till 
att många företag har omstrukturerat till globala värdekedjor. På grund av den ökade 
tillgängligheten har marknaden blivit allt hårdare och företagen utsätts idag för ett högre 
konkurrenstryck än någonsin. 
 
Kunderna har idag tillgång till mer information kring produkterna och det genererar till att 
kundbeteendet har förändrats. Genom den ökade kunskapen kräver konsumenterna mer av 
produkterna. De ska inte bara innefatta pris och kvalitet utan ska även fylla deras individuella 
behov och önskemål. Företagens fokus har gått från pris till att snabbt kunna svara på nya 
trender och kundefterfrågan. Modeföretag i textilbranschen verkar på en komplex och 
oförutsägbar marknad där nya trender och efterfråga skiftar snabbt. För att vara 
konkurrenskraftig på marknaden förnyas ofta utbudet av modevaror med flera säsonger i 
säsongen, på grund av att modevaror har en kort livscykel på några veckor till månader. 
Modevaror har blivit en färskvara och generat i begreppet snabbt mode. Koordineringen av en 
effektiv inköpsprocess är därför mycket viktig för att uppfylla kravet på rätt varor, i rätt 
kvalitet, i rätt kvantitet och i rätt tid. 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera vad det finns för samband 
mellan fallföretagen H&M och Zara´s olika sätt att skapa ett snabbt mode, i relation till 
kundens uppfattning av dem som trendledande på marknaden.  
 
I vår studie har vi utgått från ett hermeneutiskt perspektiv. Vi har tolkat det insamlade 
materialet, så som respondenters attityder kring fallföretagens inköpsstrategier. Arbetssättet 
har varit abduktivt, då vi har utgått från både insamlad teori och empiriskt material. Det 
insamlade empiriska materialet består av en kvalitativ enkätundersökning som ligger till 
grund för vår analys och slutsats. I uppsatsen har både sekundär – och primärdata 
kompletterat varandra för att kunna uppnå studiens syfte och besvara vår problemformulering. 
 
Genom vår analys kan vi dra slutsatsen att kundernas uppfattning om fallföretagens förmåga 
att leverera ett snabbt mode är väldigt jämna i den bemärkelsen att inget företag blev utpekat 
som bättre än den andra. Vi kan även dra slutsatsen att kundernas antydanden inte bara 
grundar sig bland de produkter de kan skåda i butik utan påverkas även genom deras egna 
inställning och attityd till mode och företagens tillgänglighet och interaktivitet. Vi kom även 
fram till att ett av de viktigaste attributen vid en produkt är modegraden och att det är 
betydande att företag kan tillämpa en ”quick response” strategi för att vara framgångsrika på 
modemarknaden.  
 
 
Nyckelord: Snabbt mode, Inköpsstrategi, ”Quick response”, Kundperspektiv 
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1. Inledning 
I det inledande kapitlet presenteras uppsatsens problembakgrund och problemdiskussion 
vilket leder fram till uppsatsen problemformulering. Vidare beskrivs uppsatsens syfte och 
avgränsningar. För att underlätta för läsaren redogörs centrala nyckelbegrepp. Kapitlet 
kommer avslutats med en beskrivning av uppsatsens disposition.   

1.1 Problembakgrund 
Under de senaste åren har det skett en stor globaliserig av handel. Genom den utveckling som 
har skett av mer avancerad informations- och kommunikationsteknologi har gränser och det 
fysiska avståndet suddats ut mellan såväl företag och länder. Utvecklingen har genererat till 
att många företag har omstrukturerat till globala värdekedjor. På grund av den ökade 
tillgängligheten har marknaden blivit allt hårdare och företagen utsätts idag för ett högre 
konkurrenstryck än någonsin. (Van Weele, 2005)  
 
Dagens marknad har fått en ny utgångspunkt då det skett en ny utveckling från säljarens 
marknad till köparens marknad. Utvecklingen grundar sig i en förändring av 
konsumentbeteendet. Konsumenterna kräver och efterfrågar idag mer utefter deras 
individuella behov och önskemål. Kravet på produkten omfattar inte längre bara kvalitet och 
pris utan även uppfattningen om dess värde som t.ex. bekvämlighet i köp, efter- köp service, 
pålitlighet, unikhet med mera. Då fokus har gått från prisfokus till kundfokus har köparen fått 
en mer dominant roll. Konsumenterna har idag mer kunskap och vet vilken makt de besitter. 
Därför har de även blivit mer selektiva i sina val. Fokus för företag har därför gått från pris till 
att snabbt kunna svara på nya trender och kundefterfrågan. (Christopher et al. 2004)  
 
Modeföretag i textilbranschen verkar på en komplex och oförutsägbar marknad där nya 
trender och efterfrågan skiftar snabbt. De fyra främsta parametrar som kännetecknar 
modemarknaden är korta produktlivscykler, hög ombytlighet, låg förutsägbarhet och hög 
andel impulsinköp. (Christopher et al. 2004)  
 
För att kunna vara konkurrenskraftig på marknaden förnyas ofta utbudet av modevaror med 
flera säsonger i säsongen. Det grundar sig i att modevaror har en kort livscykel på några 
veckor till månader. Perioden då en produkt kan säljas till fullt pris är därmed begränsad. Att 
tillgodose marknaden med rätt vara i rätt tid är därmed mycket viktig för att inte förlora 
försäljning eller möjligheten att sälja sina varor till fullt pris. Modevaror har blivit en 
färskvara och genererat i att begreppet snabbt mode har växt fram. (Christopher et al. 2004) 
 
På grund av den dynamiska och komplexa modemarknaden är det svårt att förutse trender. 
Därför är det mycket betydelsefullt för företag att tidigt se vilka trender som är på väg att bli 
kommersiella och snabbt kunna få ut de varorna på marknaden. På motsatt sätt är det lika 
viktigt att se hur efterfrågan förändras och veta när det är dags att strypa tillverkningen.  
(Christopher et al. 2004) 
 
Under år 2007 spenderade svenska hushåll totalt 73,8 miljarder kronor på mode. Det är en 
ökning med cirka 6 % jämfört med år 2006. Vid årets slut fanns det 7352 modebutiker i 
Sverige och de klädbutiker som dominerar är de med både dam- och herrkonfektion. 
(www.habit.se, 2009-04-23) 
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1.2 Problemdiskussion 
För att ett företag ska kunna tillgodose marknadens behov gäller det att ha en god 
inköpsstrategi. Förr höll sig inköp inom mode till fastställda perioder. Ofta utgick företag från 
förra årets försäljningssiffror, men med ständigt nya trendväxlingar och förändringar i 
kundefterfrågan är planering av en kollektion efter föregående år idag en omöjlighet. 
Inköpscykeln, tiden från ett inköp till ett annat, har påverkats markant. Idag strävar företag 
efter att kunna skapa små kollektioner mer frekvent löpande under året. (Christopher et al. 
2004) 
 
För att kunna leverera nya produkter ofta strävar företag efter att ha så korta ledtider som 
möjligt, tiden från idé till slutkund. Koordineringen av en effektiv inköpsprocess är mycket 
viktig för att uppfylla kravet på rätt varor, i rätt kvalitet, i rätt kvantitet och i rätt tid. Dagens 
stora utbud av varor och många aktörer på marknaden tenderar till att kunden inte är lika 
trogen ett specifikt varumärke. Valmöjligheter för kunden har ökat. Tillgängligheten gör att 
företagen måste vara duktiga på att erbjuda vad kunden efterfrågar. ”Quick response” är en 
strategi som företag kan tillämpa som en lösning på problemet att kunna erbjuda det kunden 
efterfrågar.(Christopher et al. 2004) 
 
Två frontföretag inom snabbt mode är Zara och H&M. De är båda företag som alltid lyckas 
leverera ett snabbt mode till sina kunder men urskiljer sig i sättet att skapa och göra det på. 
Trots att H&M´s andel trendsortiment inte är lika stort som på Zara har företagen positionerat 
sig ungefär likvärdigt på marknaden. H&M´s sortiment bygger i helhet på ett flertal 
kollektioner per år, medan Zara levererar två nya små kollektioner per vecka.  Trots skillnader 
i produktstrategi och prioritering av nyheter upplever vi att Zara och H&M konkurrerar om 
samma kund. Vi vill undersöka om inköpsstrategierna är något som konsumenten lägger en 
värdering i. Kan kunden uppleva och bli påverkad av strategierna i sina val?  

1.3 Problemformulering 
I vår uppsats kommer vi att undersöka Zara och H&M´s olika sätt att skapa ett snabbt mode 
för att sedan belysa det utifrån ett kundperspektiv. Utifrån vårt identifierade problem har vi 
formulerat ett huvudproblem samt två delproblem. 

1.3.1 Huvudproblem 
 
HP: Hur upplever kunderna fallföretagens förmåga att leverera ett snabbt och 
marknadsanpassat mode? 

1.3.2 Delproblem 
 
DP1: Vilka relevanta delar bör ingå i en marknadsanpassad produktstrategi? 
 
DP2: Vilken betydelse har det att företagen kan tillämpa en ”quick response” strategi? 
 

1.4 Problemavgränsning 
I vår studie har vi valt att fokusera och avgränsa oss till Zara och H&M som är två mode- och 
trendledande företag inom klädesbranschen. Företagen kommer att presenteras i avsnitt 4.1.1. 
och 4.1.2. Vi har valt att se på forskningsproblemet ur ett kundperspektiv och avgränsat vår 
studie lokalt mot konsumenter till Zara och H&M i Göteborgsregionen. Zara tillhör 
Inditexkoncernen tillsammans med sju andra varumärkeskedjor Zara Home, Bershka, 
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Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius och Uterqüe. Vi har dock avgränsat oss till 
att bara fokusera på Zara. 

1.5 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka, beskriva och analysera vad det finns för samband 
mellan fallföretagens olika sätt att skapa ett snabbt mode i relation till kundens uppfattning av 
dem som trendledande på marknaden. I syftet inkluderar även vilka delar som ska ingå i en 
framgångsrik strategi.  

1.6 Läsanvisningar 
I vår uppsats har vi valt att inte översätta vissa begrepp och termer från engelska till svenska 
på grund av att vi anser att innebörden inte kan bli densamma. Vid de situationerna kommer 
vi att använda oss av ”apostrof tecken” för att underlätta för läsaren. 

1.7 Nyckelord och definitioner 
I följande avsnitt har vi valt ut ett antal begrepp som vi anser är viktiga för uppsatsen. Vi 
kommer att definiera begreppen utifrån vårt egna förhållningssätt till dem.  
 
Snabbt mode 
Modevaror som snabbt skiftar i utbyte av design och stilar och upplevs som färskvara på 
marknaden med en kort livscykel som varar allt från några veckor till månader. (Egen 
definition av Hedvig Larsson & Pauline Ogheden) 
  
Den textila värdekedjan 
Den textila värdekedjan omfattar hela den textila produktens förädlingsprocess. Det 
inkluderar alla de steg som den textila varan genomgår från fiber till att bli en färdig produkt 
ut till slutkonsument. (Hedén & McAndrew, 2005, s. 54-55) 
 
Inköp 
Inköp innefattar alla de aktiviteter som är förknippade med att skaffa fram varor och tjänster 
till ett företag och som resulterar i att ett inköpsbehov täcks. (Hedén & McAndrew, 2005, s. 
105) 
  
Ledtid 
Den tid som det tar att utföra en aktivitet från det att aktiviteten startar till dess att den är 
slutförd. Varje led i modevärldens värdekedja har sina egna ledtider, vilket alla har olika 
innebörd och längd. (Hedén & McAndrew, 2005, s. 86) 
 
Efterfrågan  
Det kunden har som önskemål och helst vill bli erbjuden i dagsläget. Det grundar sig i 
kundens behov och känslan av att sakna något. (Egen definition av Hedvig Larsson & Pauline 
Ogheden) 
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1.8 Uppsatsens disposition 
 
1. Inledning 
Det inledande kapitlet beskriver den problembakgrund och problemdiskussion kring vårt 
valda ämne som uppsatsen kommer att beröra. Sedan presenteras även uppsatsen 
problemformulering, syfte, avgränsningar, läsanvisningar och nyckelbegrepp. 
 
2. Teoretisk referensram 
I teorikapitlet kommer vi att beskriva de olika teorier och modeller kring vårt uppsatsämne för 
att sedan tillämpa dem i analysen. 
 
3. Undersökningsdesign 
I vår undersökningsdesign beskriver vi hur studien sedan genomfördes, vilken typ av 
intervjuer vi gjorde och för hur många respondenter.  
 
4. Empiri  
I kapitlet presenteras vår undersökning och de resultat som framgått. 
 
5. Analys 
I analyskapitlet sätter vi våra två fallföretags inköpsstrategier mot varandra . 
 
6. Slutsats 
I kapitlet presenteras våra slutsatser som härstammar utifrån insamlad empiri och analys. 
Slutsatserna redovisas som svar på uppsatsen problemformulering. 
 
7. Slutdiskussion 
Slutdiskussionen behandlar uppsatsen trovärdighet samt en reflektion rörande vårt eget arbete. 
Vidare kommer även förslag till fortsatt forskning att beskrivas.  
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2. Teoretisk referensram 
I vårt teorikapitel presenteras den teoretiska referensram som ligger till grund för 
undersökningens utformning samt för att kunna besvara uppsatsens problemformulering. Vi 
vill ge läsaren en förståelse för vårt forskningsområde och redogör här relevanta teorier samt 
begrepp. Inledningsvis kommer vi att redogöra teorier om kundbeteende och relationen 
mellan företag och kund. Vi såg det som ett naturligt steg att sedan beskriva mode, snabbt 
mode, livscykel för modevaror samt ”quick response”.  

2.1. Sändare och mottagare 
En integrerad marknadskommunikation handlar om att identifiera den tänkta målpopulationen 
samt skapa en välanpassad marknadsföring för den önskade populationen, som vidare är 
mottagare för erbjudandet. Modellen nedan kännetecknas som en övergripande modell för 
relationen mellan företag och konsument samt hur företaget uppfattas när de signalerar ut ett 
erbjudande. Med utgångspunkt från problemformuleringen handlar modellen i stora drag om 
en sändare, en mottagare och en signal, som vi väljer att översätta till erbjudande i vårt fall.  
 

 
Figur 2.1: Omarbetad modell, Beskriver sändare och mottagare. ”The Schramm model, (1954)”. (D. Jobber, 
2008, s. 638) el. (Kotler et al, 2005, s. 729) 
 
För att kommunicera på ett effektivt sätt behöver företag förstå marknaden de ska arbeta på. 
Det finns två viktiga element i kommunikationen, sändare och mottagare. Det som sändaren 
sänder till mottagaren kan definieras på olika sätt. Kotler beskriver det som meddelande 
medan Jobber som modellen ovan, beskriver det som en signal. Vi som författare har valt att 
benämna det som erbjudande i syfte att det lättare ska kunna appliceras på våra företag. Vi 
anser att Zara och H&M med sitt produktsortiment levererar ett erbjudande till kunden. Vi 
bortser främst från att se signalen som någon form av marknadsföring eller reklam utan väljer 
att se deras produkter som det som kunden mottager och får koda. Nedan följer en kort 
förklaring av varje element: 
 
Sändare – är den som skickar erbjudandet och det i kodning. 
Signal/ erbjudande – är det som skickas ut, det kan vara i ord, bild eller symboler 
Mottagare – är den som tar emot erbjudandet och avkodar signalen. 
Feedback – den åsikt och information mottagaren redogör tillbaka till sändaren gällande den 
utskickade signal/erbjudande.  
Noise – är när det dyker upp oplanerade störningar i erbjudandets signal som distraherar den 
tänkta målpopulationen. 
Modellen poängterar vikten av att ha en god kommunikation. Sändaren måste ha en 
kännedom om vad den önskade mottagaren vill ha. Det är viktigt att sändaren i förväg har en 
bra och tydlig kodning av erbjudandet när den sänds till den tänkta populationen så att 
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mottagaren i sin tur avkodar meddelande på rätt sätt. När företaget sänder en signal går det 
igenom ”noise” brus som till exempel kan vara media för att nå den önskade populationen. 
Olika brus kan ge störningar i signalen och på så sätt förhindra att erbjudandet uppfattas på 
rätt sätt. Därför är det viktigt för sändaren att få tillbaka feedback från mottagaren för att veta 
om eventuella åtgärder behöver göras för att ändra och förtydliga kommunikationen.  
(Kotler et al. 2005, s. 727-730) 

2.2. Produktkvalitet 
En modell från Kotler som används vid service företag är nyckelfaktorer för upplevd 
servicekvalitet. Vi har valt att beskriva den fast bytt ut begreppet service till produkt för att 
lämpligen sedan applicera den på våra två fallföretag.  
 
Ett av flera sätt ett företag kan urskilja sig från sina konkurrenter är genom att kontinuerligt 
leverera en högre kvalitet än sina rivaler. Tillverkande företag fokuserar främst på kundens 
behov. Kotler menar att det är en pågående press för företag att fokusera på kundens 
tillfredställelse. Jakten på att tillfredställa kunden börjar med att identifiera behovet hos 
människor, för att sedan kunna ge dem kvalitativa produkter som är inriktad på det kunden 
vill ha och värdesätter. De företag som kan identifiera och förstå vad enastående kvalitet ger 
kunden samt dem själva skapar ett stort försprång mot konkurrenterna. Försprånget kan även 
generera i vinst. En nackdel med att leverera en hög produktkvalitet är att det även kan bidra 
med en högre kostnad för företaget. Kostnaden får då ses som en investering och att det 
kommer betala av sig i flera nöjda och tillfredställda kunder och ökad försäljning. 
 
Nyckeln till att uppnå förväntad produktkvalitet är som VD:n för American express har sagt; 
” Promise only what you can deliver and deliver more than you have promised” (Kotler et al. 
s.641).  
Med det menas att företag bara ska utlova det de kan leverera och sedan leverera mer än vad 
de har lovat. Det är en viktig framgångsfaktor till att få nöjda och tillfredställda kunder. 
Förväntningar som är en del av modellen skapas genom tidigare möten och erfarenheter, 
”word-of-mouth” och annonseringar. Om mottagen produkt från företaget överträffar kundens 
förväntningar av produkten, kan det öka viljan hos konsumenten att komma tillbaka till 
företaget igen. En trogen kund är kanske det bästa måttet på företagets förmåga att kunna 
leverera en konstant kvalitet och skapa rätt värde för kunden. 
 

 
 
Figur 2.2. Nyckelfaktorer för upplevd produktkvalitet, omarbetad modell från Kotler. et al. (2005, s. 642) 
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För att möta kvalitativa mål behöver företaget som levererar produkten identifiera 
förväntningarna som målkonsumenten har angående produkten. Det är betydelsefullt att 
identifiera kundens uppfattning om hur produkten levereras, dess funktion och det mervärde 
det skapar. Produktkvaliteten måste dock definieras i både hur den erbjuds och resultatet av 
den erfarenhet det ger kunden. 
 
Studier föreslår att kundens värdering av produktkvalitet är resultatet av en jämförelse mellan 
förväntan och tidigare upplevelser. I vissa fall kan det skapas ett glapp mellan de här två och 
det kallas kvalitetsglapp. Ledningens mål gällande produktkvalitet är att minska det glapp 
som kan uppstå. Mottagen kvalitet bedöms av kunden och vad som är den verkliga kvaliteten 
är upp till kunden att bestämma. För att kunna förbättra sin kvalitet måste företag därför 
identifiera de kriterier kunden använder sig av för att bedöma kvalitet. Företaget måste veta 
vilka konsumenternas förväntningar är och hur de rangordnar företagens produkter i relation 
till deras egna kriterier. Vi har valt att byta ut de kriterier som är i modellens ursprung till vad 
vi i vår undersökning anser bättre beskriver det som påverkar kundens uppfattning om 
produkten och vilka förväntningar det skapar. De kriterier som vi använder i modell är 
kundens motivation, värderingar och attityder, livsstil och ålder.  
 
I stor utsträckning är det viktigt att ha god förståelse för kundens behov och ha förmågan att 
leverera en varaktig och pålitlig produkt och service. Det kan uppnås genom att ha en bra 
internmarknadsföring samt att investera i bra personal som kan leverera produkten på ett bra 
sätt.  
 
Företagets rykte och trovärdighet står i förhållande till kundens förväntade risk med att 
använda deras produkter. Kundens tillit till företaget påverkas av den grad risk han eller hon 
förknippar med att använda sig av företagets produkt. Trovärdigheten till företaget kan 
förbättras genom att finnas tillgänglig på många platser, som till exempel företag som Pizza 
Hut, McDonald och H&M. Väntetiden för kunden kan reduceras genom att synkronisera 
leverans och efterfrågan på varorna samt genom att ha en bra hantering på personalens 
effektivitetsproblem. Många företag har därför investerat i framtagning av effektiva 
leveranssystem för att på så sätt försäkra sig om att kunden får en hög kvalitativ service vid 
varje köp.  
 
Att ha nöjda anställda är nyckeln till nöjda kunder.  Det finns en tro som säger att en god 
relation till de anställda, genom bra internmarknadsföring och kommunikation samtidigt 
genererar i en god relation till kunderna.  Det är betydelsefullt att de anställda har en god 
relation till kunden eftersom bemötandet påverkar kundens upplevelser och erfarenheter. 
(Kotler et al. 2005, s. 640- 647) 

2.3. Kundnärhetens nycklar  
Enligt Ralf Blomqvist et al. (1999) behöver ett företag ha en nära relation till kunden för att 
kunna bli ett framgångsrikt företag. Tre olika nyckelbegrepp beskrivs i hans modell för att 
kunna skapa en kundnära relation, tillgänglighet, interaktivitet och värdeskapande. 
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Figur 2.3: Kundnärhetens nycklar (Blomqvist et al. 1999) 
 
Kund och företag är beroende av varandra, vilket gynnar till en relation mellan de två 
parterna. Här följer en beskrivning för de tre olika nyckelbegreppen. 
 
Tillgänglighet är ett mångsidigt begrepp och kan innefatta ett företags öppettider eller hur 
snabbt de svarar i telefon. Främst i den här modellen förknippas tillgänglighet med hur 
närvarande företag är på marknaden.  
   ”Tillgängligheten innebär att du alltid finns tillhands, att du är lätt att samverka med och 
att du är mottaglig för impulser från kunder och omvärld” (Blomqvist et al. 1999, s. 15). 
Hur tillgänglig ett företag är bestäms utav befintliga och potentiella kunder grundat i styrkan 
och tydligheten hos varumärket.  Närvaron är extra viktig då konkurrenterna befinner sig nära 
och på så sätt blir tillgängligheten en betydelsefull variabel. Finns inte företaget tillgängligt 
för kunden när den ska fatta ett köp beslut existerar företaget inte heller för kunden. På så sätt 
förlorar företaget anskaffning av kunder och återköpsbenägenhet. Ett kundnära företag gör det 
enkelt för kunden att fysiskt och emotionellt närma sig företaget. På så sätt kan 
konkurrensfördelar skapas för de företag som snabbt förbättrar sin tillgänglighet för den valda 
målgruppen. 
 
Interaktivitet är nästa nyckel för kundnärhet. I den här delen handlar det om hur företaget 
samverkar med kunden. Interaktiviteten har många uttryck. Ett kan vara att kommunicera ut 
ett erbjudande på ett visst sätt för att nå kundens specifika behov. Det kan innehålla en mer 
traditionell form av utbyte mellan kund och företag till att de använder sig av Internet och 
media. 
”Interaktivitet innebär att du genom väl utvecklade mötesplatser står i ständig förbindelse 
med befintliga och potentiella kunder” (Blomqvist et al. 1999, s. 16) 
Kundmötet har alltid varit essensen i kundrelationen och kan utspela sig i många olika 
situationer. Det kan vara mötet med handlaren på torget, ett besök i butik hos en försäljare 
eller vid uttagsautomaten hos banken. Det gäller för företagen att kontinuerligt utveckla nya 
mötesplatser för utbyte av information, kunskap och produkter. Det är viktigt att företaget får 
information och återkoppling från kunden kring affärsutbytet för att på så sätt möjliggöra 
framtida utbyten och även stärka relationen mellan dem.  Informationen är basen i 
erbjudandet och erbjudandet i sig skapar förutsättningen för att bygga en relation. På så sätt 
bygger information även relationer. 
  
Värdeskapande är den tredje nyckeln som gör att företag skiljer sig från sina konkurrenter. Att 
skapa ett värde ger ofta fördelar.  Värde är ett mångdimensionellt begrepp som gärna används 
ofta. Ralf Blomqvist et al. (1999) talar om det värde som skapas tillsammans med kunden i en 
process som berör båda parter. För att optimera värdet krävs det en ömsesidighet och stort 
förtroende parterna emellan.  
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   ”Värdeskapande innebär i samverkan med kund (och utifrån en process- och systemsyn) 
optimera det direkta och indirekta värde som skapas i relationen” (Blomqvist et al. 1999, s.18) 
Direkta värden är bestämda, så som erbjudanden och åtaganden som kunden erhåller i utbyte 
mot egna ersättningar och åtaganden. Indirekta värden består huvudsakligen av gemensam 
inlärning och utveckling. Det kan även vara emotionella värden som pålitlighet, vilket kan 
erhållas genom den trygghet det ger kunden av att handla vid samma affär varje gång, 
eftersom kunden på så sätt vet vad den får. Värdeskapande bygger på att framkalla en bra 
enighet mellan företag och kund och den process som sker. Företag med förmåga att ständigt 
erbjuda kunden nya möjligheter till värdeskapande stärker sin konkurrenskraft.  De tre 
faktorerna för kundnärhet är vital när det gäller att ha en närvaro på marknaden. Företagen ska 
vara lätta och smidiga att göra affärer med. Vidare måste företaget även ha ett fungerande 
samspel med kunden och kunna bjuda in kunden till dialog. Genom att göra det skapar 
företaget förutsättningar för att skapa en kundnära relation. 

2.4. Tre produktnivåer  
En produkt är något som erbjuds på marknaden och som tillfredställer ett behov eller en 
önskan. Anders Parment väljer att definiera produkter som antingen en ren vara eller en ren 
tjänst. (Parment. 2008, s. 148) Det har blivit allt viktigare att skapa en upplevelse för 
marknadsförare i en allt mer konkurrensintensiv miljö. Att särskilja sig från konkurrenterna är 
nödvändigt för att sticka ut ur mängden. Det finns en användbar modell som används för att 
bryta ner en produkt och på så sätt få reda på vad konsumenterna verkligen är ute efter samt 
vilka fördelar produkten ger en. En produkt kan fylla mer en än ett syfte vilket kan vara 
mervärden för kunden. När en kund till exempel köper en dyr märkesjacka vill den oftast få ut 
mer av jackan än att den ska hålla kunden varm. För att skapa en förståelse för produkten kan 
det vara väsentligt att bryta ner den till dens kärnfunktioner. Det blir lättare att identifiera 
vilka som är företagets verkliga konkurrenter genom att göra en analys av kärnproduktens 
funktioner. Konkurrenterna kan komma från andra områden och produkten kan ha flera 
kärnfunktioner. Anders Parment har valt att beskriva det utifrån modellen nedan, översatt och 
tagen från Kotler et al. (2008).  Modellen är väl etablerad enligt författaren med tre nivåer. 
(Parment. 2008, s. 149- 151) 

 
Figur 2.4: Tre produktnivåer, kärnprodukt, verklig produkt och utökad produkt. Omarbetad med ursprung från 
Parment. 2008, s. 153,  och Kotler et al. 2005 
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Kärnprodukten är i huvudsak grundfunktionen eller de fördelar som produkten kan ge 
kunden. Genom analysering av kärnprodukten kan det vara lättare att upptäcka 
ersättningsprodukter. Det vill säga produkter som täcker samma grundläggande behov som 
existerande produkter och ses som substitut. Genom analysen kan företag få en tydligare 
uppfattning av vilka kommande och befintliga produkter de har att konkurrera mot. (Parment. 
2008, s. 151 - 152) 
 
Verklig produkt är själva huvudprodukten. Den består av olika områden så som produktens 
karaktär, image, uppträdande, modeattityd och kvalitet. En fråga som företag kan ställa sig på 
den här nivån är varför kunden ska välja just deras produkt framför den som konkurrenterna 
erbjuder? Det finns en risk att företag stannar på följande nivå och det är oftast på grund av att 
de missar kärnfunktionen i produkten som de erbjuder. (Parment. 2008, s. 151 - 152) 
 
Utökad produkt är med de tilläggstjänster som ingår och tillhandahålls, så som kundvård, 
lager, tillgänglighet, personals kunskap kring produkten, öppet köp och service. Det ger en 
fördel till produkten om företaget kan ge inspiration till vad kunden kan använda produkten 
till som konkurrenters produkter inte kan erbjuda. Att vara öppensinnad och ha 
uppfinningsrikedom är nyckeln till att skapa ett lönsamt utvidgat produkterbjudande. 
(Parment. 2008, s. 151 - 152) 
 
I vissa modeller använder företag sig också av förväntad produkt. När företag utvidgar 
produkten är det betydelsefullt att ta till vara på kundens förväntningar. Det är viktigt att vara 
tydlig i sitt erbjudande så att konsumenten får rätt förväntning och inte blir besviken. Kunden 
blir allt mer kräsen vad gäller erbjudanden, service och tjänster och är van vid att få vad den 
vill. Det är alltid viktigt att möta kundens förväntningar. (Parment. 2008, s. 153) 

2.5. Mode 
Mode är en term som kan associeras och förknippas med en rad olika benämningar, allt ifrån 
säsongstrender, kändisstilar till en global industri innehållande många elektroniska 
affärsaktiviteter. Två huvudsakliga krav för att mode ska existera är konstant förändring och 
massadoption. Den franska modeskaparen Gabrielle Chanel sa en gång att ” fashion does not 
exist unless it goes into the streets” (Charles-Roux, E. 1981, s. 237). Citatet syftar till att en 
design inte är moderiktig förrän den är adopterad och igenkänd av en majoritet av människor. 
En anledning till att mode kan tillämpas så liberalt är att den reflekterar en tidsanda och kan 
ge uttryck för den tid vi lever i nu. (Jackson & Shaw. 2009, s. 88) 
 
I boken Consumer Behaviour beskrivs mode som en process av social spridning där en ny stil 
blir adopterad av en grupp konsumenter. Mode beskrivs bestå av alla de människor och 
organisationer som involveras i att skapa symboliska meningar och överföra dess innebörd till 
kulturella varor. Vidare kan mode anses vara en kod eller språk som hjälper konsumenten att 
tolka olika betydelser (Solomon et al.2006, s. 543). 
 
Inom marknadsföring är ett baskoncept att konsumenter köper produkten utifrån de fördelar 
den ger. Omsatt till modevaror är den primära fördelen för kunden känslan av att vara trendig. 
Självklart finns det även andra fördelar på den fysiska produkten som påverkar valet så som 
värmande, bekväm, skyddande etcetera. (Jackson & Shaw. 2009, s. 89) Betydelsen av den 
faktiska modeprodukten blir ännu tydligare genom ett uttalande från Tom Ford när han 
jobbade på två stora världskända märken, Gucci och Yves Saint Laurent: 
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”I cannot empahsise enough the importance of product. It is the key. All the advertising in the 
world can´t help sell a pant that makes your butt look wide, or a dress that makes you feel fat, 
or a shoe that makes your ankle look thick. For me the ultimate test for a product is sales” 
(Ford, 2001) (Jackson & Shaw, 2009, s. 87) 
 
Om en modevara uppfattas som helt fel för rådande marknad och säsong och inte säljer är 
åtgärder som reducering av pris, bredare distribution eller ökad marknadsföring nödvändigtvis 
inte något som hjälper. (Jackson & Shaw, 2009, s. 87) Vikten av att ha rätt vara är därför 
mycket avgörande. 

2.5.1. Livscykel för modevaror 
I boken Consumer behaviour beskrivs en modell kring modevaror och dess livscykel. 
Modeprodukters livscykel är väldigt lik den traditionella produktlivscykeln, med basstegen 
från födsel till produktens död. Modeprodukters livscykel är relaterad just till modevaror och 
kännetecknas generellt av tre olika typer av produkter, ”fad”, ”classic” och ”fashion”. 
Likheten med den klassiska modellen är stegen som produkten går igenom. 
Introduktionssteget är när produkten ligger i infasningsstadiet och kanske börjar i en liten 
skala. Vidare kommer acceptanssteget som infaller när produkten blir accepterad av 
konsumenterna. Det sista är regressionssteget där produkten blivit mättad på marknaden samt 
blir utfasad och går mot sin död 
 

 
Figur 2.5: Comparison of the acceptance cycle of fads, fashion and classics (Solomon et al. 2008, s. 549) 
 
Figuren beskriver modets olika karaktäristiska drag som tidigare nämndes i texten. 
Modeprodukter karaktäriseras vanligen med att ha en låg acceptans i början tills de slår 
igenom och snabbt accelerera för att därpå smalas av och dö ut. Inom mode har de olika 
typerna varierande lång livslängd och acceptanscykel. Vissa modevaror har extremt lång 
livscykel motsatt de som har en väldigt kort livslängd. Klassiska produkter har en extremt 
lång acceptanscykel och kan närmare uppfattas som anti- mode varor. Produkter inom den här 
gruppen anses vara av låg risk för företagen och har en stabil tillväxt. ”Fad” produkter är 
kortlevt mode och ofta nås acceptansnivån bara av en viss typ av konsumenter. Vanligen 
adopteras de av vissa grupper, så kallade subgrupper.  ”Fad”  produkterna är oftast inte gjorda 
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för att användas i dagligt bruk och kännetecknas generellt som impulsköp. De är ofta diffusa 
och upplevs som varor inom ett snabbt mode följt av en snabb acceptans med kort livslängd. 
Det som är likartat mellan ”fad” och mer långvariga trender är att förändring inte är lätt att 
förutse och många agenter livnär sig på att vara så kallade ” trend spotters”. (Solomon et al. 
2006 s. 548- 550) 

2.6. Snabbt mode (Fast Fashion)  
Snabbt mode är ett begrepp som brett ut sig mer i världen de senaste åren. Enligt boken 
fashion marketing kännetecknas begreppet som ett snabbt växlande utbyte av modevaror 
vilket genererar i snabbt byte av design och stilar. Modeföretaget Zara benämns som ett 
exempel med en lageromsättningshastighet på 17 gånger per år. (Jackson & Shaw, 2009, s. 
89)  
 
Christopher et al. menar att snabbt mode är en affärsstrategi, som bygger på att minimera 
inköpsprocessen och ledtider för att kunna leverera nya varor till butik, i syfte att tillgodose 
kundens behov när den har sin topp. (Barnes & Lea-Greenwood. 2006, s. 259) Modevaror har 
därför blivit en färskvara med en kort livscykel som varar från några veckor till månader. 
Perioden då plagget kan säljas till fullt pris är därmed kort och begränsad. För att vara 
konkurrenskraftiga och locka tillbaka kunden till butiken förnyas utbudet ofta med flera 
säsonger i säsongen. (Christopher et. al.2004)  
 
Framgångsrika företag på marknaden är de som blivit duktiga på att hantera sina ledtider och 
snabbt kunna omvandla trender från de dyrare modehusens ”catwalks” och göra det 
tillgängligt för den stora massan genom att sälja varan i den lägre prisklassen. Modeföretag 
har ersatt den traditionella designer-push modell, där en designer bestämmer vad som är 
”inne”, med en tillfällig- pull taktik. Den betyder att butiker svarar till marknadens 
förändringar och efterfrågan inom några veckor jämfört med den traditionella processen på 6 
månader.  (Sull & Turconi. 2008, s. 5)  
 
Den traditionella inköpsprocessen för varor bygger på en långsiktig planering och prognos 
samt tidigare försäljningssiffror. Ofta planeras det ca ett år i förväg och läggs i order sex 
månader innan produkten ska finnas i butik.  När produkten planeras månader i förväg skapas 
en hög risk för fel och bristfälliga prognoser samt gör det mycket svårt för företag att förutspå 
”best sellers” . Uppskattningsvis har försäljningen av nedsatta varor ökat till över 33 procent, 
var tredje kund finner inte att deras varor finns tillgängliga i butik eller i lager, samt att 
felbedömningar vad gäller att förutspå säsonger är så höga som 50 procent för företag. (Bruce 
& Daly. 2006, s. 331)  

2.6.1 Marknad och ledtider vid snabbt mode 
Snabbt mode råder på en komplex och oförutsägbar marknad där trender och efterfrågan 
skiftar snabbt. Modemarknaden kan karaktäriseras med fyra olika områden: 
 

• Korta produktlivscykler 
• Hög ombytlighet 
• Låg förutsägbarhet 
• Hög andel impulsinköp 

 
Konkurrensen på modemarknaden är hög och kravet är att ständigt förnya sitt sortimentsutbud 
för kunden. Trender skiftar ofta och vad som kommer att efterfrågas härnäst är därför mycket 
svårt att förutspå. Idag kan både de som jobbar och studerar i modebranschen konstatera att 
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efterfrågan i mode är omöjlig och förutspå (Christopher et al. 2004. s. 367).  Konsekvensen 
för företag när de gör bristfälliga prognoser om efterfrågan på marknaden har varit att 
produkter blivit överproducerade eller underproducerade.  Felproduktion vad gäller kvantitet 
är en risk som företagen alltid tar. Snabbt mode hos ett företag utgör inte hela produktutbudet 
i butik utan cirka 80 procent av sortimentet består av bas- och kärnvaror medan trendvaror 
uppskattas till cirka 20 procent. (Bruce & Daly. 2006, s. 330)  
 
Idag har företag globala värdekedjor vilket är ytterligare en bidragande faktor till att 
svårighetsgraden för att pricka rätt ökar, då ledtiderna blir längre. Det kan även bli 
fördröjningar och förseningar på grund av interna processer från båda parter såväl som import 
och export processerna emellan. Allmän kännedom menar på att det bästa sättet att minska 
osäkerheten är att förbättra kvaliteten på prognoserna. Sedan det blev ett faktum att konsten 
att förutspå trender är en omöjlighet ska företagen istället fokusera på att minska ledtiderna. 
Strävan efter att få varor i butik på kortast möjliga tid har genererat i att antal säsonger per år 
har ökat och att leveranstider från leverantörer ligger i fokus. Ett nyckelbegrepp för 
modeföretag är tid då varor från till exempel Kina skeppas hit på 22 dagar jämfört med 5 
dagar från Turkiet(Bruce & Daly, 2006, s. 330). Kortare ledtider genererar i att prognosernas 
vidd även blir kortare, vilket leder till att risken för felbedömningar blir lägre. (Christopher et 
al. 2004) 
 
Enligt Christopher et al (2004, s. 368-369) finns det huvudsakligen tre viktiga ledtider som är 
betydande för ett företag att styra och ha kontroll över. 
 
”Time-to-market” – Den tid det tar från det att det kommer en signal från marknaden 
(efterfråga) till det att produkten finns på marknaden. 
”Time-to-service” – Den tid det tar från att man beslutar att lägga en order hos en leverantör 
tills den är tillverkad och levererad till modeföretaget. 
”Time-to-react ”– Den tid det tar att reagera och agera på förändringar i efterfråga. 

”Time-to-market” 
För att lyckas på modemarknaden har det blivit en nödvändig förutsättning att kunna upptäcka 
trender snabbt och omvandla dem till produkter till butik på kortaste möjliga tid. Företag som 
inte lyckas med den process kan drabbas på två olika sätt. För det första missar de ett 
försäljningstillfälle som inte kommer igen. För det andra kan produkten komma i butik när 
efterfrågan börjar stagnera och troligtvis sedan måste säljas till reducerat pris. Ett lyckat 
koncept för många företag att minska sin ”time-to-market”  har varit att fokusera sin 
inköpsstrategi på flexibilitet och mindre ordrar. Tekniska hjälpmedel som ”computer aided 
design” (CAD) och ”computer aided manufacturing” (CAD) har bland annat revolutionerat 
möjligheten att ändra produkter i säsong. (Christopher et al. 2004, s. 368) 
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Figur2.6:  Shorter life-cycles making timing crucial (Christopher et al. 2004, s. 368) 
 
”Time to Serve” 
Vanligen i modebranschen placeras ordern hos tillverkaren flera månader innan dess säsong, 9 
månaders ledtid tillhör inte till ovanligheten. Tidsfördröjande är de olika steg som företag 
måste göra från det att beslut om en order är klar, så som att förbereda, skriva och hantera 
dokument. När företag väljer att lägga sin produktion i billigare produktionsländer som 
exempelvis Asien, försvåras kommunikationen och hanteringen av dokument ytterligare. Den 
aktiva tillverkningen av kläder är en mindre del av ledtiden. Många leverantörer använder sig 
av det traditionella bunthanteringssystemet där varje process i tillverkningen görs av enskilda 
personer. En nackdel med metoden är dock att ledtiden blir längre och produktionen mindre 
effektiv. (Christopher et al. 2004, s. 369) 
”Time-to-react” 
Den stora utmaningen på modemarknaden är att se den ”verkliga” efterfrågan, vilket är vad 
konsumenten köper eller efterfrågar timme för timme, dag för dag. Det är viktigt för företag 
att kunna se vilka trender som efterfrågas för att snabbt kunna få ut rätt varor på marknaden. 
Lika betydelsefullt är det att se hur efterfrågan förändras för att företaget ska veta när det är 
dags att strypa tillverkningen.  För att minska ledtiden ”time-to-react” och likväl bli 
kostnadseffektiv är det viktigt att styra och kontrollera processerna. Ett primärt problem för 
modeföretag är att den tid det tar från att ”sourca” material, till att tillverka produkten och få 
ut den till butik ofta är längre än den tid som kunder kan tänka sig att vänta på varan. 
Skillnaden mellan vad som kallas för den ”logistiska kanalen” och kundens orderlivscykeltid 
är fastställt som ett gap i ledtiden. (Christopher et al. 2004, s. 369) 
 
Pris har även stor betydelse i inköpsbeslut och många företag väljer att lägga sin produktion i 
billiga produktionsländer så som i Asien. Enligt Christopher et al. (2004) är det dock viktigt 
att räkna in den totala kostnaden för produkten under dess livslängd. Han anser att 
totalkostnaden inte behöver bli billigare för att företagen producerar i lågkostnadsländer. Han 
menar att det företagen tjänar på genom att förlägga produktionen i billigare fjärran länder 
förlorar de i utebliven försäljning och på reor, genom att de inte kan svara snabbt på 
efterfrågan. Han menar på att kostnader för utebliven försäljning, nedsatta priser, fel i 
produktion och inventariekostnader ska räknas in i den totala kostnaden för produkten. För att 
vara konkurrentkraftiga på modemarknaden flyttar därför många företag sin produktion till 
mer närliggande länder i östra Europa, Turkiet och Indien (Bruce & Daly. 2006 s. 330) 
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2.7. Rörlig värdekedja (The Agile Supply chain) 
Intresset för en strategi mot en rörligare värdekedja har med åren vuxit bland modeföretag. På 
grund av att modemarknaden är komplex och svår att förutspå finns en önskan hos många 
företag om ”rörlighet” (agility). Idén om att integrera mobilitet i ”supply chain management” 
har därför fokuserat kring termen ”respons”. Traditionella värdekedjor kännetecknas av långa 
ledtider och grundar sig i prognoser och förutsägelse. Den rörliga värdekedjan är till 
motsatsen mycket kortare och grundar sig i marknadens efterfrågan. Den bottnar sig i att vara 
informationsbaserad jämfört med en traditionell som är mer inventarierbaserad. Enligt 
Christopher et al. (2004) kan den rörliga modekedjan karaktäriseras av fyra huvudsakliga 
element: 
 
Marknadskänslig – den har en nära kontakt till trender av slutkonsumenten. 
Verklighetsbaserad – den förlitar sig på delad information bland alla partner i värdekedjan. 
Nätverksbaserad – den vinner flexibilitet genom att använda sig av nyckel specialisters 
styrkor. 
Processformatering – den har en hög grad av sammanlänkande processer mellan alla 
medlemmar i nätverket. 
 
Marknadskänslig 
För att bli ett framgångsrikt modeföretag är det viktigt att jobba nära kunden. ”Point-of-sales” 
blir dagligen analyserade och hjälper till att fastställa påfyllnadsorders om företaget vill att 
produkten ska fortsätta finnas tillgänglig för kunden. Zara används ofta som ett exempel på ett 
modeföretag som jobbar aktivt med att identifiera trender. Utöver ”point-of-sales” använder 
de sig av ”trend scouter” som söker nya idéer och trender genom marknaden. Zara använder 
sig även av sin försäljningspersonal i butik för att fastställa vad kunden gillar och ogillar, 
vilket rapporteras till design teamet. (Christopher et al. 2004, s. 370) 
 
Verklighetsbaserad 
Den rörliga värdekedjan uppfattas som verklig på grund av att information om kunders 
efterfrågan är kopplad och integrerad genom alla parter i hela värdekedjan, från leverantör, till 
fabrik till butik.  Tidigare var det mycket känsligt för ett företag att dela med sig av ”point-of-
sale” data till sina leverantörer för det ansågs vara av en hög risk. Idag däremot har båda 
parter upptäckt att det finns mycket att vinna på samspelet mellan dem, som till exempel att 
rätt kvantiteter finns tillgängliga i butik som i sin tur uppnås med färre onödiga inventarier. 
Transaktionskostnader kan även minimeras om ytterligare samarbete mellan parterna inleds 
och har inflytande över företagets distributionssystem. (Christopher et al. 2004, s. 370-371) 
 
Nätverksbaserad 
Rörliga företag karaktäriseras med att de har flexibla anordningar med en bred leverantörsbas. 
Zara är återigen ett exempel på ett modeföretag som har kunnat erhålla en hög grad av 
respons till sina kunder genom att jobba nära professionella, ofta små, tillverkare. 
(Christopher et al. 2004, s. 371) 
 
Processformatering 
Värdekedjor med utgångspunkt på respons kräver att processer är integrerade såväl inom 
företaget som externt. Det är menat att olika steg och transaktioner ska vara så gränslösa som 
möjligt och helst helt papperslösa för att minska förseningar som de kan bidra till. 
(Christopher et al. 2004, s. 371-372) 
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2.8. Quick Response 
”Quick response” präglas av principen rätt vara, i rätt tid, i rätt kvantitet och till rätt pris, samt 
grundar sig i att möta ”real-time consumer demand”, det vill säga vad kunden efterfrågar i 
nuläget.  För att de färdiga produkterna bättre ska spegla efterfrågan på marknaden går ”quick 
response” konceptet ut på att komprimera tiden i en värdekedja. (Christopher et al. 2004) Idag 
är ”quick response” något som associeras med värdekedjan för textil och kläder. Konceptet 
kommer ursprungligen från USA av Kurt Salmon Associates (KSA). År 1986 medverkade 
han i en studie om USA´s konfektionsindustri som fann att medeltiden för ett konfektions 
företag ledtid var 66 veckor, då bara 11 av veckorna bestod av den egentliga produktionen. 
Det huvudsakliga som fördröjde ledtiden var olika förseningar på inventarier som till exempel 
tyg. Från början var tanken att ”quick response” skulle vara framgångsrik i att förbättra 
effektiviteten vid baskläder men konceptet tog en annan riktning mot att användas mer vid 
snabba växlingar av modevaror. (Barnes & Lea-Greenwood. 2006, s. 263) 
 
Den främsta skillnaden mellan en mer traditionell värdekedja och ”quick response” är 
strategin att jobba mer med samarbete, partnerskap och vertikal integration för att lyckas på 
den dynamiska marknaden. Det krävs ett integrerat system där efterfrågan och materialflöde 
är sammanlinkat för att företaget ska styra sina aktiviteter så att de följer samma takt som 
kundens efterfrågan. Liksom nämnt innan om den rörliga värdekedjan är även ”quick 
response” baserad och driven på information. Den respons inom konceptet bygger på delad 
information i värdekedjan och efterfrågan som baseras på försäljningsdata från butikerna. På 
så sätt vinner ”quick response” en styrka i att kunna hantera osäkerhet och variation. 
 
 ”Quick response” strategin innefattar att producera små serier och sedan genom ”point-of-
sales”, följa data från butiken. Syftet är att följa utvecklingen för att se hur efterfrågan ser ut 
på produkten. Om försäljningen ökar görs upprepade påfyllnadsorders. (Christopher et al. 
2004) Till följd av att se hur försäljningen framskrider kan produktionen vara förbokad hos 
fabriker men den slutliga produktspecifikationen är inte färdig förrän närmare 
leveransdatumet. Vidare betyder det här att storleken på ”open-to-buy” budgeten har ökat 
avsevärt för företag, vilket lämnar ett spår av ovetande vid det finansiella arbetet och 
budgetering. 
 
För att spara på produktionskostnader har många företag flyttat till billigare 
produktionsländer. Christopher et. al. (2004) menar att om företag vill implementera ”Quick 
response” ska de lägga sin produktion fysiskt närmare marknaden då han argumenterar att det 
är mer kostnadseffektivt om de tar hänsyn till kostnader som är gömda eller ej flexibla. 
Gömda kostnader är kostnader för företaget som de inte har förutsetts från början men som 
ofta tillkommer. Det kan vara lägre effektivitet, förseningar som gör att andra dyrare 
transportmedel måste användas, administrativa resekostnader för att lösa problem, långa 
ledtider som gör att företag måste lägga upp större lager, tränings kostnader för ny personal 
etcetera. Ej flexibla kostnader uppstår när leverantören inte är flexibel för att snabbt kunna 
möta marknadens efterfrågan. Följden blir ofta stora lager som är kostsamt samt eventuella 
felköp, vilket leder till att produkterna måste säljas ut till reducerat pris. Om företag 
implementerar ”quick response” och använder sig av fabriker som ligger nära kan de reducera 
gömda och flexibla kostnader. Vidare kan företag vinna andra fördelar som att förbättra sin 
lagerföring, minska lager samt få en ökad försäljning. Genom en ökad hastighet blir det lättare 
för företag att svara på vad som efterfrågas på marknaden i nuläget, det vill säga, ”real-time 
consumer demand” . Det leder till att försäljningen ökar och risken för att varor måste säljas 
till reducerat pris minskar. Konkret påstår Christopher et. el. (2004) att inköpskostnaden kan 
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reduceras med 32 % och även ge bättre vinstmarginal i förhållande till lager vid 
implementering av ”quick response”. 
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3. Undersökningsdesign  
I följande kapitel kommer vi att redogöra de val vi gjort rörande metodologi för att på bästa 
sätt kunna svara på uppsatsens problemformulering. Vi beskriver och motiverar de frågor 
som rör val av vetenskapligt förhållningssätt, metodansats, undersökningsdesign, 
undersökningsmetod, urvalsmetod, datainsamlingsmetod, datainsamlingsteknik samt 
källkritik. Vanligen diskuteras även här uppsatsen tillförlitlighet och giltighet men vi som 
författare har valt att lägga den delen under kapitlet avslutande diskussion. 

3.1. Val av vetenskapligt förhållningssätt 
På grund av uppsatsens syfte med att beskriva och analysera vårt objekt ansåg vi att en 
tolkande ansats var mest lämpad. Vår förförståelse har varit en viktig aspekt i 
undersökningen, vilket pekar mot ett hermeneutiskt synsätt. För att kunna se helheten vid 
problemet var en djupare förståelse nödvändig samt att ta hänsyn till dess yttre faktorer vilket 
ledde oss bort från ett positivistiskt synsätt. Trots att det i vissa fall kan påminna om en 
positivistisk forskningsstudie, anser vi att vårt vetenskapliga förhållningssätt lutar mot 
hermeneutiken. 
 
Vi som forskare hade ett subjektivt förhållande till konsumenterna då vi i vår studie använt 
oss av en enkätundersökning som var byggd på kvalitativa frågor vilket kopplats samman med 
ett hermeneutiskt synsätt. Vi samlade in vår empiri under förhållanden som låg nära den 
verklighet vi ville undersöka vilket medförde en fysisk närhet till respondenten både vid 
utlämnandet och vid insamlandet. Hermeneutiken representerar kvalitativa förståelse- och 
tolkningsmetoder, vilket vi som forskare tog i anspråk vid undersökningen. Genom att tolka 
de resultat som framkommit under undersökningen har vi fått fram ett material som ligger till 
grund för diskussion. För att få en fullständig förståelse för problemet ställs en utvald del i 
fenomenet mot helheten som vi som forskare pendlar mellan. (Patel & Davidsson 2003, s, 28) 

3.2. Val av metodansats 
Under vår forskning utgick vi ifrån vårt empiriska material men växlade även mellan att ta 
hjälp från vårt teoretiska material. Genom vårt förhållningssätt att kombinera teori och empiri 
använde vi oss av en abduktiv metodansats. Eftersom vi i vår forskning använder oss av 
befintliga teorier som ger forskningen en deduktiv innebörd, men ändå lyfter in den empiriska 
forskningen som i sig kommer från den induktiva metodansatsen, kan vi inte placera vår 
forskning i någon av de två metoder. Det som gör att vår undersökning passar in i den 
abduktiva metodansatsen är den unika växelverkan av både deduktiva och induktiva metoder. 
Om vi däremot bara skulle använt oss av den deduktiva eller den induktiva metodansatsen 
skulle vår undersökning inte varit genomförbar med de säkra resultat som framkommit. Vi 
utgick från en teoribas från vilket vi byggde antagande som vi sedan prövade mot vår empiri. 
Vår empiriska undersökning låg till grund för uppsatsens slutsats men bands även samman 
med att återkopplas till teorin. (Olsson & Sörensen 2001, s, 35.) 

3.3. Val av undersökningsdesign 
I början av vår forskning hade vi en explorativ undersökning eftersom vi ville inhämta så 
mycket kunskap som möjligt för att fylla de kunskapsluckor vi hade inom problemområdet. 
Under processens gång blev utförandet av studien mer beskrivande vilket ledde oss mot en 
deskriptiv undersökning. En viss kunskap om problemområdet fanns hos oss sedan tidigare 
vilket karaktäriseras för deskriptiva undersökningar. I vår uppsats har vi vidare beskrivit 
intressanta aspekter av problemet grundligt och detaljerat och vår ambition var att avbilda en 
del av verkligheten.  (Patel & Davidsson 2003, s. 12-13).  
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Vi har även valt att främst använda oss av en enda undersökningsmetod, vilket för oss in i den 
deskriptiva undersökningsdesignen. Anledningen att vi valde att inte göra undersökningen 
utifrån en hypotesprövande undersökningsdesign, var att vi gjorde en studie gällande att hitta 
ett samband mellan kunden och företagen och deras olika inköpsstrategier. Vi startade vår 
undersökning ur en explorativ undersökningsdesign och övergick sedan till en deskriptiv 
undersökningsdesign, då vi fick mer kunskap inom området. Dock stämmer inte den 
hypotesprövande undersökningsdesignen in då vi valt att växla och styrka våra 
undersökningsresultat med teorier och tidigare gjord forskning. För oss föll det sig naturligt 
att styrka våra forskningsresultat på tillförlitlig forskning. Vi anser att bredden av intagen 
kunskap från vårt håll ger undersökningen en fastare grund.  

3.4. Val av undersökningsmetod 
Vid vårt val utgick vi ifrån vår studies problemformulering och syfte vilket bidrog till att vi 
använde oss av en kvalitativ undersökningsmetod. Trots det faktum att vi gör en forskning 
vars undersökningsmetod bygger på en enkätundersökning och då skulle uppfattas som en 
kvantitativ studie har vi tagit till oss Trost (1994, s.22) idéer om att omvandla resultatet till en 
kvalitativ forskningsgrund. Det som Trost lyfter fram som den avgörande skillnaden mellan 
de två metoder är följande faktorer. En kvantitativ studie sammanställs genom mätbara 
variabler. Den forskning som sammanställs genom siffror, diagram eller benämningarna hur 
ofta, hur många eller hur vanligt räknas automatiskt som kvantitativ. Den kvalitativa 
forskningsmetoden grundar sig i svar som avser att hitta handlingsmönster eller få en 
grundförståelse om ett visst forskningsunderlag. Då vårt fokus ligger i att hitta, undersöka och 
sammanställa fakta kring kundernas kunskap om fallföretagens inköpsstrategier anser vi att 
den kvalitativa forskningsmetoden är den som bäst lämpas för att i resultatet sammanställa 
fakta på ett tillförlitligt och diskuterbart sätt. 

3.5. Val av urvalsmetod 
Ett av de viktigaste stegen i undersökningen var att begränsa själva urvalsgruppen, med andra 
ord bestämma vilken målpopulation som skulle ingå i undersökningen. Redan i 
planeringsfasen bestämde vi oss för att göra en stickprovsundersökning. Vid 
stickprovsundersökningar kan forskaren själv välja hur urvalet ska se ut för att vara 
representativt för hela populationen. Det finns två huvudsakliga former av 
stickprovsundersökningar. Det första är sannolikhetsurval och den andra är 
ickesannolikhetsurval. Med sannolikhetsurval ger man alla individer chansen att kunna 
medverka i undersökningen eftersom respondenterna väljs ut slumpmässigt. I ett icke 
sannolikhetsurval väljer forskaren sina enheter systematiskt istället för slumpmässigt. I en 
kvalitativ studie ökar forskarens informationsvärde och skapar en djupare förståelse för 
forskningsobjektet om forskaren väljer icke sannolikhetsurval som urval. Det betyder att 
slumpmässigt inte är lämpligt i en fallstudie då det är viktigt att systematiskt välja sina 
individer. Genom att själva påverka kriterierna för urvalsgruppen kunde vi nå en önskad 
kategori av respondenter. Vid vårt val av respondenter låg följande kriterier till grund: 
 

• Ålder mellan 18-25 (som är målgrupp för båda företagen enligt oss) 
• Konsumenter med en geografisk närhet till Göteborg, där båda företagen är etablerade 
• Student vid Göteborgs Universitet med inriktning mot ekonomi 

 
Ovanstående kriterier låg som grund för vår empiriska undersökning. Enkätundersökningen 
genomfördes i samband med föreläsningar på Göteborgs Universitetet den 17 April 2009, 
vilket genererade i att vi fick en population på 162 respondenter. Respondenterna fick även 
chansen att fylla i om de ville vara med i en fokusgrupp om vårt valda område, dock var det 
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brist på intresse från dem, vilket bidrog till att det inte blev någon fokusgrupp. I brist på tid 
tillfrågade vi som forskare inte några nya respondenter.  

3.6. Val av datainsamlingsmetod 
I vår undersökning använde vi oss av både sekundär och primärdata som insamlingsmetod. 
Det fanns mycket information om tidigare forskning kring vårt valda ämne, vilket gav oss ett 
stort urval av sekundärdata som vi kunde lägga som bakgrund till vår teori. Genom att 
använda oss av sekundärdata fick vi en förförståelse hur tidigare forskning har gått till samt 
vad som legat till grund för den. När vi upptäckte att den övergripande delen sekundärdata 
samlats in för företagens räkning ansåg vi att vi i stället för att enbart gå på sekundärdata 
behövde mer information utifrån kundernas synvinkel. För att vi skulle få en djupare 
förståelse kring vårt forskningsproblem kompletterade vi därför vår forskning med primärdata 
i form av enkätundersökningar. Den primärdata som vi införskaffade oss sammanställdes och 
jämfördes med den sekundärdata vi sedan tidigare insamlat. Den information vi samlat in var 
grundad i vår problemformulering för att på så sätt svara på studiens syfte.(Christensen et al. 
1998, s. 88, 102) Genom att vid tidpunkten för sammanställningen kunna ta del av både 
sekundärdata samt primärdata följde vi syftets problemformulering utifrån kundernas 
perspektiv samt styrkte den med tidigare gjord forskning.  

3.7. Val av datainsamlingsteknik 
Den mest tillförlitliga insamlingsmetoden för just vårt forskningsområde var en 
enkätundersökning. Därför var det således enkäter som låg till grund för vår datainsamling. 
Som komplement till enkäten valde vi sekundärdata som innehöll samma inriktning som vårt 
forskningsområde. Frågorna i vår enkätundersökning var väl formulerade och gav oss svar på 
vårt syfte med studien. (Olsson & Sörensen, 2001, s. 90.) Själva enkätanvändandet kan delas 
in i två olika kategorier. Den första är postenkäter och den här sortens enkätundersökning görs 
per post. Den andra kategorin av enkät heter gruppenkät och var den sortens enkät som vi 
använde oss av. Under arbetet med gruppenkäten kunde vi på olika sätt påverka respondenten 
på det vis att chansen ökade att få in enkäter med fullständiga svar. (Trost. 1994, s. 9- 11) 
 
Enkäter var för oss ett snabbt och tillförlitligt sätt att samla information till vår forskning. Då 
enkäter inte är tidskrävande på samma sätt som observationer och intervjuer kunde vi få in 
information från fler respondenter. Vi ansåg det inte som en möjlighet att på så kort tid hinna 
med 100 intervjuer. Anledningen till att vi uteslöt observationer som metod var för att det inte 
är den mest effektiva och informationsinsamlande metoden för vår forskning, då vi enbart 
skulle ha kunnat se respondenterna gå runt i fallföretagets butiker. Vi valde därför att ge ut 
enkäter till respondenter som på något sätt skulle kunna hänföras till syftets 
forskningsområde. Eftersom vi själva tillverkat vår enkät samt valt respondentgrupp kunde vi 
på så sätt säkerställa att de besvarade enkäterna kunde användas och på så vis även ligga som 
grund för vårt resultat. Den information som vi kunnat insamla med hjälp av vår 
enkätundersökning hade vi inte kunnat införskaffa oss på något annat sätt.  

3.8 Källkritik 
Vid strävan av att få en tillförlitlig uppsats är det viktigt att kunna göra en kritisk bedömning 
av insamlad data. Vidare innebär källkritik att ta reda på var och när data har uppkommit, till 
vilket syfte samt vem som är författare. Granskningen krävs för att sedan kunna ta ställning 
till om det är relevant för vår forskning samt om det är original data eller förfalskning. För att 
inte skapa en skevhet i materialet är det även viktigt att vi inte bara väljer ut sådant som stöder 
våra egna idéer utan även kan presentera och diskutera sådan information som motsäger våra 
resultat. (Patel & Davidsson, 2003, s. 64.)  
 



21 
 

I vårt val av sekundärdata har vi lagt fokus på förstahandskällor. Genom att använda oss av 
förstahandskällor minskar risken för missförstånd samt misstolkningar från en 
andrahandskälla. Eftersom alla tolkar data på olika sätt kan en andrahandstolkning vara 
felaktig. Om vi som grund använder bara andrahandskällor skulle hela vår trovärdighet kunna 
ifrågasättas. Därför har vi lagt stor möda på att söka upp och använda oss av förstahandskällor 
i så stor mån som möjligt. Det finns ändå tillfällen då förstahandskällor ej gått att tillgå, i de 
fall har vi valt att använda oss av andrahandskällor om de i sin tur anses vara trovärdiga och 
med stor tillförlitlighet.  
 
Vårt insamlande av primärdata som vi fått av enkätresultaten ser vi som en tillförlitlig källa, 
eftersom vi fått respons av förundersökningspersoner samt handledare innan undersökningen 
gjordes. Efter enkätundersökningen gick vi båda igenom resultatet samt sammanställde det 
tillsammans för att minimera riskerna för att resultatet skulle bli felaktigt.  
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4. Empiri 
I det här kapitlet presenteras resultatet från vår fallstudie. Kapitlet inleds med en 
företagspresentation av våra två fallföretag var för sig, för att ge läsaren en bild av Zara och 
H&M. Vidare i kapitlet kommer vår undersöknings resultat att presenteras. 

4. 1. Företagspresentationer 
För att få en förståelse för vår undersökning är det av största vikt att presentera företagen. 
Genom att förstå sig på företagen och veta vad de står för kan man förstå syftet med vår 
undersökning. Båda företagen står för liknande varusortiment och kundanpassning. De 
företag vi valt att använda oss av står för snabbt mode, trendledande inom sina gemensamma 
områden, samt att de har en gemensam målgrupp. Det som skiljer företagen åt förutom 
namnet och tillgängligheten är att de har olika inköpsstrategier.  

4.1.1. Fallföretag 1, Hennes & Mauritz 
Det svenska modeföretaget startades 1947 av Erling Persson, farfar till den nya tillträdande 
VD Karl-Johan Persson. Idag har H&M vuxit sig stort och finns på 34 marknader med 
omkring 1700 butiker. Företaget har cirka 73 000 anställda. De har ett sortiment till dam, herr, 
ungdom och barn. H&M´s huvudkontor ligger i Stockholm med huvudfunktionerna design, 
inköp, ekonomi, etablering, reklam, human resources och logistik. Utöver det finns det ett 20-
tal produktionskontor runt om i världen, framför allt i Asien och Europa.  Under år 2008 
uppgick H&M´s omsättning till MSEK 104 041. H&M´s affärsidé är: 
 

”Mode och kvalitet till bästa pris” 
 
I dagsläget äger H&M inga egna fabriker utan producerar sina kläder hos de omkring 700 
fristående leverantörer som främst befinner sig i Asien och Europa. Antalet leverantörer är 
betydande för företaget då det ger dem möjlighet att vara mycket flexibla. Ett fåtal 
leverantörer är dock extra viktiga för H&M där stora delar av produktionen läggs. År 2006 
stod endast två tillverkare för 25% av verksamhetens produktion. För att hålla kostnaderna 
nere i alla led försöker H&M att undvika alltför många mellanhänder, köpa stora volymer och 
förkorta ledtiden så att en optimerad och effektiv distribution kan ske. På grund av de låga 
produktionskostnaderna är Asien det område där den största delen av produktionen är förlagd 
(Sonne L. 2006). Företaget har länge haft Kina som en av de största samarbetsländerna men 
sedan priserna där har gått upp har en viss del av produktionen förflyttats. Det är ett utav de 
många skäl till varför företaget kontinuerligt arbetar med att hitta nya leverantörer. En 
nackdel med att producera i Asien är avståndet då möjligheten att få hem varorna på kort tid 
minskar i takt med att den geografiska sträckan ökar. Enligt hemsidan varierar ledtiderna från 
två veckor upp till sex månader. I H&M´s val av produktionsland är det en avvägning mellan 
pris, tid och kvalitet som styr. Om det är basmodeplagg och barnkläder som köps in i stora 
volymer läggs produktionen i Asien då de kan utnyttja skalekonomi. För mer trendkänsliga 
plagg förläggs produktionen i närliggande länder i Europa. På så sätt kan de testa nya 
produkter på marknaden och snabbt lägga en större order om de visar sig sälja bra. Sedan den 
största delen av produktionen sker i Asien är det även där det flesta produktionskontoren är 
stationerade. Majoriteten av de anställda på kontoret är inhemska för att arbetet ska flyta på 
smidigt och bidra till en förståelse för rådande kultur samt språk. 
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Kollektionerna på H&M skapas centralt av cirka 100 egna designers tillsammans med 
mönsterkonstruktörer och inköpare. Produktutbudet baseras på två huvudsäsonger varje år, 
vår/sommar och höst/vinter. Företagets stora trender designas omkring ett år i förväg men de 
allra senaste trenderna fångas upp med kort varsel. H&M lägger omkring 10 % av sin budget 
till produktion i säsong1. Innan kreationerna ritas upp analyseras intryck ifrån omvärlden och 
de hämtar inspiration från gatumode, filmer, resor, olika kulturer, media, trendinstitut, mässor 
men också ifrån modehistoria. De senaste åren har även H&M presenterat kollektioner med 
samarbete av en känd designer så som Stella McCartney, Karl Lagerfeldt, Viktor & Rolf samt 
den senaste nu i April, Mathew Williamson. (www.hm.com 2009-04-23) 
 
H&M´s butiksplacering och skyltning är mycket viktig för företaget då det anses vara deras 
ansikte utåt mot kund. Vid val av specifik plats görs rigorösa och noggranna undersökningar 
av demografi, köpkraften samt köpbeteendet i det tänkbara området. Modeföretagets policy är 
att inte äga några butiker utan väljer istället att hyra för att undvika att binda kapital i 
fastigheter. I Göteborg finns det nio stycken H&M butiker. (www.hm.com 2009-04-23) 
 
H&M anser att ett starkt varumärke är en allt viktigare konkurrensfördel och använder sig 
kontinuerligt av marknadsföring. Varje år lanserar de ett antal stora kampanjer som 
kompletteras med mindre kampanjer. Som ett internationellt modeföretag vill de stå för 
samma budskap världen över och använder alla kanaler i kommunikationen. (www.hm.com 
2009-04-23) 
 
I Sverige, Norge, Danmark, Finland, Nederländerna, Tyskland och Österrike erbjuder även 
H&M en postorderservice som funnits i cirka 20 år. (www.hm.com 2009-04-23) 
 
H&M har i många år haft en kundklubb med bonussystem och kan ge sina kunder speciella 
erbjudanden och kampanjer. 

4.1.2. Fallföretag 2. Zara 
Det spanska modeföretaget öppnade sin första butik 1975 i la Coruna, Spanien, där också 
huvudkontoret ligger idag. Zara tillhör Inditexkoncernen tillsammans med sju andra 
varumärkeskedjor Zara Home, Bershka, Massimo Dutti, Pull and Bear, Oysho, Stradivarius 
och Uterqüe. Zara har ett sortiment till dam, herr, ungdom och barn. Företaget hade år 2007 
3691 butiker och finns i 68 länder i Europa, Afrika, Amerika och Asien. Samma år uppgick 
företagets omsättning till 9 435 M€. och har omkring 80 000 anställda. (www.inditex.com, 
2009-04-23) Zaras affärsidé är: 
 

”Creativity and quality design together with a rapid response to market demands” 
 
Zara har valt att behålla delar av tillverkningen inom företaget och äger bland annat egna 
fabriker. Företaget har olika produktionsbolag som specialiserar sig på olika typer av 
klädesplagg. (Mazaira et al. 2003)  
  
Inditext har ett samarbete med omkring 350 workshops närbelägna i området. Genom ett 
sådant flexibelt arbetssätt har Zara möjlighet att snabbt kunna svara på marknadens plötsliga 
förändringar och tillgodose kundens efterfrågan. Särskiljande för Zara är att den ledtid från 
idé tills att varan finns i butik kan vara så kort som 1-2 veckor. (Walters. 2008) 
 

                                                 
1 Malin Bergling, inköpare på H&M, gästföreläsare på textilhögskolan, 2008-10-07 
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Råmaterialet som Zara använder kommer globalt från flera leverantörer. Vanligen köps tyget 
in i fyra färger för att sedan färgas in i rätt färg så sent i processen som möjligt. Produkterna 
blir ofta plaggfärjade så att chansen blir större att färgen blir den som kunden efterfrågar just 
nu. En annan positiv effekt är att de kan reducera mängden överblivet tyg i färger som inte 
visar sig efterfrågade. Tyget beskär Zara själva innan de skickas vidare till sömnad. De har 
valt att ”outsourca” ihopsömnaden av plaggdelar som kräver mycket arbetskraft till externa 
syföretag i främst Spanien och Portugal. Efteråt skickas plaggen tillbaka till Zaras fabriker där 
”finishering” och kvalitetskontroller utgörs.  
 
Zara tillverkar dock inte allt själva utan närmare 40 % av produktionen är ”outsourcad” och 
då främst till Asien.  
 
Kreationen av kollektionerna sker på huvudkontoret med huvudfokus på design, utformning 
av plagg och trendmedvetenhet. Där arbetar omkring 300 designers, inköpare och andra med 
betydande roll för att ta fram produkter att sälja i säsong. Zara har en väl framarbetad process 
för att allt ska fortlöpa så effektivt som möjligt. De har sömmerskor på plats som på några 
timmar kan sy upp en prototyp på ett plagg. Sedan får ett team bestående av designers, 
inköpare och liknande avgöra huruvida passformen är bra eller dålig och om de tror att 
produkten skulle sälja i butik. Nackdelen med metoden är att den är kostsam men positiv i den 
mening att företaget kontinuerligt kan tillverka efter kundens behov. Processen medför att 
Zara inte är strängt hållna till säsongsindelningar som många andra konkurrerande företag. 
Uppskattningsvis tillverkar Zara 50 % av produkterna i säsong. (Sull & Turconi. 2008) 
 
Zara arbetar kontinuerligt med att hela tiden analysera vad kunden vill ha och sätter stort 
värde på informationssystemen ”point-of-sales” från butikerna till huvudkontoret. 
Informationen av försäljningsdata analyseras dagligen för att fastställa vad som säljer bäst och 
i vilken hastighet. Utöver det har även butikscheferna till uppgift att rapportera vad kunden 
frågar efter. Zara producerar endast fåtal exemplar initialt av en ny vara tillverkad i säsong. På 
så sätt ger det dem möjligheten att smärtfritt ta bort den ur sortimentet om den inte säljer, 
alternativt snabbt producera fler om varan säljer bra. Varje år skapas omkring 25 000 
modeller och av dem gallras cirka 60 % bort innan de hamnar i produktion. (Sull & Turconi. 
2008) För att passa till befintlig kollektion anpassas produkterna även genom exempelvis färg 
och materialval. 
 
Zara har som policy att inte använda sig av marknadsföring och genomför inga 
reklamkampanjer av den anledningen att de inte vill precisera sin image utåt. De har även en 
traditionell inställning till att inte använda sig av kändisar. Däremot lägger de ner stor vikt på 
butiksplacering. Zara lägger ner mycket förarbete, oftast med fleråriga studier och stränga 
förhandlingar för att försäkra sig om att rätt val görs. Butiksmiljön och skyltning är 
standardiserad nästan världen över för att på så sätt garantera att kunden alltid kan känna igen 
sig oavsett var i världen Zara affären befinner sig. (Fabrega 2004 s. 120) I Göteborg finns det 
två stycken Zara butiker. (www.inditex.com) 
 
Zara erbjuder varken postorderservice eller internetförsäljning av sina kläder till kund. De 
erbjuder inte heller någon kundklubb eller bonussystem för sina kunder. 
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4.2. Vad säger kunderna? 
Här pressenterar vi en översikt över hur respondenterna i vår enkätundersökning har gett 
svar på frågor om deras uppfattningar och attityder kring fallföretagen. Det är en 
sammanställning som senare ligger till grund för att besvara våra problemformuleringar och 
syfte. 

4.2.1. Inledning 
Resultatet av vår enkätundersökning presenteras i komprimerad form, det vill säga i grupp 
utifrån likartade svar. För att förenkla för läsaren kommer vi även presentera hur svaren har 
varit fördelade i diagram samt i procentform.  
 
Enkätens frågor var uppdelad i två olika delar. Den första delen bestod av frågor gällande 
respondenternas attityder och värderingar. Den andra delen bestod av frågor som ställde Zara 
och H&M mot varandra, se bilaga 1. Undersökningen genomfördes bland ekonomistudenter 
på Göteborgs Universitet. Till vår enkätundersökning fick vi svar från 162 respondenter.  

4.2.2 Resultat av empirisk undersökning 
De första två frågorna i vår enkätundersökning var om respondentens kön och ålder. 
 
De insamlade materialet visade att det var en relativt jämn fördelning mellan könen av de 
respondenter som deltog i vår undersökning, då 53 % var kvinnor och 47 % var män. 
 

 
Figur 4.1 Fördelning mellan könen 
 
Respondenternas ålderspann låg mellan 19 till 45. De flesta som deltog i vår enkät hade 
åldern 20 till 24, vilket motsvarar omkring 72 % av massan. 
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Figur 4.2 Åldersfördelning 
 
I tredje frågan undrade vi i vilken grad de ser sig själva som trend och modemedveten, då 
de hade att välja på svarsalternativen hög, medel eller låg. Av det insamlade materialet 
ansåg majoriteten att de var medel, närmare 67 %, 20 % ansåg sig ha hög trend och 
modemedvetenhet, medan 12 % ansåg ligga på låg.  Resultatet visar att fler ansåg sig ha en 
hög modegrad än låg. Om vi ser till respondenternas kön var cirka 53 % av dem som ansåg 
sig ligga på medel kvinnor och 47 % män. Av dem som ansåg sig ha hög modegrad var 59 % 
kvinnor och 41 % män. Gruppen med låg trend och modemedvetenhet var 42 % kvinnor och 
58 % var män. 
 
 

 
Figur 4.3 Grad av trend & modemedvetenhet 
 
Vid fjärde frågan fick respondenterna ange vilka attribut som är viktigast när de shoppar, 
då de fick tre olika alternativ att välja på, Modegrad & kvalitet, Pris & modegrad och 
Pris & kvalitet.  Majoriteten av deltagarna svarade Pris & modegrad, 57 %, följt av Pris & 
kvalitet på 28 % och Modegrad & kvalitet med 13 %. 
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Figur 4.4 Attributfördelning 
 
Vid de nästkommande 5 frågorna i enkäten ställde vi Zara och H&M mot varandra för att ta 
reda på respondenternas kunskaper och attityder gentemot de två fall företag. Angående hur 
ofta de besöker butikerna var det övergripande svaret för båda företagen 1 till 2 gånger i 
månaden. I H&M`s fall  50 % gentemot Zara på 54 %. Fler besökte H&M 1 till 2 gånger i 
veckan än Zara .  
 

 
Figur 4.5 Besök i butik 
 
Vid nästa fråga undrade vi vilket av företagen de anser kommer först med nya trender, 
där respondenterna fick välja mellan Zara och H&M eller om de ansåg att det var lika/ 
ingen skillnad. 46% ansåg att det inte kunde urskilja någon skillnad mellan företagen. Av 
dem som har valt ett av företagen är fördelningen snarlik med 27% på H&M och 25% på 
Zara.  
 
Vid den här frågan gavs även tillfälle att motivera sitt svar, vilket vissa respondenter gjorde. 
Sammanfattningsvis var motiveringar för val av Zara, att Zara skapar mode medan H&M 
hakar på trender samt att nyheter syns och exponeras på ett bättre sätt i Zara butiker. 
Motiveringar för val av H&M löd mest att Zara är mer klassiskt medan H&M är mer 
ungdomligt och trendigt. Vid motivering för val av lika/ anser att det finns ingen skillnad, 
skrev många att de inte hade någon aning, är för lite insatt eller på grund av att de sällan 
besöker butikerna. 
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Figur 4.6 Först med trender 
 
Vid frågan hur ofta de tror att företagen får leveranser med nyheter till butik  blev svaren 
för Zara följande; 57 % 1 till 2 gånger i veckan, 18 % 3 till 4 gånger i veckan, 7 % varje dag. 
För H&M svarade 44 % 1 till 2 gånger i veckan, 22 % 3 till 4 gånger i veckan och 11 % varje 
dag. 
 

 
 

Figur 4.7 Nya leveranser till butik 
 
Nästkommande fråga var om de upplever att något av företagen tillverkar färre antal av 
varje modell, vilket gör att de väljer att köpa varan direkt istället för att vänt då den kan ta 
slut. Det var fler som valde att svara ja under frågan gällande Zara, 44 %, motsvarande för 
H&M på  28 %.  
 

 
 
Figur 4.8 Tillverkning av färre antal 
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Vid den sista frågan fick respondenterna poängsätta företagens produktutbud med 5 till 1, 
där 5 är de hittar allt de vill ha, och 1 hittar inget de vill ha.  På den här frågan är 
poängsättningen mellan företagen väldigt lika fördelade, majoriteten av massan har satt 
poängen 3 eller 4 på båda Zara och H&M. Materialet visar dock att fler har valt att sätta 
poäng 5 på H&M än hos Zara. 
 

 
 
Figur 4.9 Poängsättning av produktutbud 
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5. Analys  
Här kommer vi att analysera insamlad empiri med hjälp av teori samt att ställa våra två 
fallföretag mot varandra. Inledande kommer vi att göra en analys av våra två fallföretag för 
att sedan göra en analys av insamlad empiri. Slutligen kommer vi att ha en gemensam 
jämförande analys. 

5.1. Analys av Zara och H&M 
 
  

H&M 
 
ZARA 

Produktion • äger inga egna 
fabriker 

• äger 70 % av sin 
produktionskapacitet 

Produktionsländer • störst del i Asien • 60 % i Europa 

Kortast  ledtid • 14-21 dagar • 10 dagar 

Leverans till butik • varje dag • 2 ggr/vecka 

Figur 5.1 H&M vs Zara  (Konstruerad av Hedvig Larsson & Pauline Ogheden) 
 
Zara och H&M är båda två modeföretag som jobbar med begreppen snabbt mode och ”quick 
response”. Trots att de båda utåt kan uppfattas som relativt lika gällande mode har de olika 
inköpsstrategier. Till att börja med äger Zara större delen av sin produktionskapacitet medan 
H&M inte äger några fabriker alls. På så sätt kan H&M flytta sin produktion dit den är 
billigast och lever enligt sin affärsidé  ”högsta mode till billigast pris” . Motsatt för Zara som 
inte kan vara lika flexibla kan däremot tillverka mindre serier och göra ändringar i designen 
sent i processen. På så sätt kan Zara vara säkra på vad som efterfrågas och vidare göra rätt 
påfyllnadsorder på produkten. En annan skillnad mellan företagen är att Zara till största del 
produceras i Europa medan H&M tillverkar det mesta i Asien. I och med Zara´s närhet till 
produktionsfabrikerna kan de snabbt svara på marknadens efterfrågan och nya trender. 
Problem kan snabbt lösas på plats vilket reducerar gömda kostnader. På grund av det korta 
fysiska avståndet kan även ledtider kortas ner då prover inte behöver skickas lika långt. 
Eventuella fel i produktionen kan även upptäckas och rättas till fortare. Zara styr sin 
produktion utefter försäljningsdata från butiker vilket är genomförbart då de utöver sin egen 
produktion även samarbetar men många mindre flexibla leverantörer. 
 
Zara får leveranser till butik två gånger i veckan medan H&M får in varor till butik varje dag. 
Båda företagen upplevs vara snabba på nya trender men prioriteringen av nyinkomna varor är 
olika hos dem båda. Vid nya leveranser prioriterar Zara att packa upp nyheter först framför 
påfyllnadsorder. Genom att fort få ut nyheterna i butik kan de följa försäljningen genom 
”point-of-sales” för att veta i vilken hastighet som varan säljer och om påfyllnadsorder ska 
göras. På grund av uppföljningen är det viktigt för Zara att alltid ha nyheter i butik. H&M 
däremot prioriterar att packa upp påfyllningsvaror först som en gång redan funnits eller finns i 
butik framför nyheter.  
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Vi antar att H&M väljer att prioritera så på grund av att de inte vill få förlorad försäljning och 
för att de är medvetna om att varans produktlivscykel ofta är kort och begränsad. Att få ut nya 
varor i butiken lite senare påverkar inte kunden eftersom den inte sett varan än. Det gäller att 
hellre ”smida medan järnet är varmt” för de varor som är nått fler faser i produktlivscykeln.  
 
Om vi jämför Zara och H&Ms  kortaste ledtid så skiljer det inte avsevärt mycket mellan dem. 
Det som istället skiljer företagen åt är den andel av produktion som har en kort ledtid. 
Generellt lägger H&M 10 % av sin budget till produktion i säsong medan Zara producerar 50 
% av sina varor i säsong. I den teoretiska referensramen om snabbt mode kan vi utläsa att ett 
typiskt modeföretags sortiment består till 80 % av basvaror och 20 % av trendvaror vilket i 
jämförelse med Zara´s 50 % visar att det är en markant mycket stor del.( Bruce & Daley, 
2006, s. 330). Motsatt utgörs H&M´s omsättning till störst del av basvaror. Eftersom basvaror 
inte är känsliga mot trender och ofta görs i uppföljningar av tidigare ”styles” kan orders 
läggas med en lång ledtid för de produkter. Vidare blir tid inte den vikigaste faktor som styr 
vart produktionen läggs utan priset blir ofta avgöra. Därför produceras ofta basvaror i Asien 
där det är mest kostnadseffektivt och skalekonomi kan utnyttjas. Trots att Zara har ett mindre 
bassortiment har de på senare tid lagt över allt mer av sin produktion till fabriker i Asien. 

5.2. Analys av enkätundersökning 
I analysen av enkätundersökningen har vi valt att ställa utvalda frågor mot varandra för att 
urskilja om det finns ett samband mellan frågorna och respondenternas svar. 
 
Nedan gör vi en jämförelse mellan frågorna om kön samt vilka attribut som är viktiga för 
respondenterna när de shoppar. Syftet är att kunna urskilja svaren om modemedvetenhet 
gentemot respondentens kön.  
 
Bland männen ansåg sig flest ha en medel trend och modemedvetenhet. Det som ansågs vara 
det viktigaste attribut vid den gruppen var pris och modegrad. Bland dem som ansåg sig ha ett 
lågt förhållningssätt fanns attributet modegrad och kvalitet inte med bland svarsmaterialet 
utan viktigast var pris och kvalitet. 
 
Enligt Anders Permenst teori om kärnprodukten finns det tre olika produktnivåer, 
kärnprodukten, verklig produkt och utökad produkt. Modellen används till att bryta ner en 
produkt och på så sätt få reda på vad konsumenterna verkligen är ute efter samt vilka fördelar 
produkten ger en. (Parment, A. 2008 s. 148) Vi kan konstatera att för den grupp med låg 
modegrad, finns det ingen attityd gentemot att mode är ett viktigt attribut. Viktigare för dem 
är snarare produktens karaktär, uppträdande och att vara klädd, vilket kan kopplas till 
kärnprodukten. Betydande för dem är produktens grundvärden och att det ska täcka ett 
grundläggande behov. Motsatt till dem som ansåg sig ha en hög modemedvetenhet var pris 
och kvalitet det attribut som var minst betydande i gruppen och modegrad var mer 
betydelsefull. För den här gruppen av människor är produkten mer av en verklig produkt då 
den ska förmedla någon form av attityd och image mer än att bara täcka det grundläggande 
behovet. Viktigt för kunden är det mervärde som produkten ger.  
 
En modell som beskriver modevaror och dess livscykel delar in produkterna i tre olika 
klassifikationer, fad, classic och fashion. (Solomon et al. 2006 s. 548- 550) Produkter inom 
den kategori av människor har ofta en kort livslängd och acceptansnivå och kan karaktäriseras 
som en fashion produkt, vilket kan förklara varför bara ett fåtal valde pris och kvalitet som ett 
viktigt attribut.  Vidare kopplar vi att de som anget pris och kvalitet som viktiga attribut hellre 
köper produkter med lång acceptanscykel och karaktäriseras snarare som klassiska produkter.  
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Figur 5.2 Antal män vs grad av trend & modemedvetenhet 
 
Även bland kvinnorna ansåg sig de flesta ha en medel trend och modemedvetenhet. Viktigaste 
attributet i gruppen var pris och modegrad följt av en relativt jämn fördelning av de andra 
attributen. Likaså i den grupp med lågt förhållningssätt fanns inte attributet pris och modegrad 
med utan pris och kvalitet var viktigare. Vidare i den grupp med högt förhållningssätt var pris 
och modegraden de attribut som fått mest svar medan pris och kvalitet fått minst. Resultatet 
med vilka attribut som är viktiga för respektive grupp stärks även här.  
 

 
Figur 5.3 Antal kvinnor vs trend & modemedvetenhet 
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Vi sammankopplade även respondentens kön med frågan om hur ofta de besöker Zara/ 
H&M´s butiker? Syftet är att se om det finns något samband gällande kön och deras besök i 
butik. 

 
 

Figur 5.4 Kön vs antal besök i Zara butik 
 
Materialet visar tydligt en skillnad mellan män och kvinnor, då flest kvinnor besöker Zara 1-2 
gånger i månaden medan flest män sällan/ aldrig besöker Zara.  Ett citat från en manlig 
respondent skrev  ” att han alltid trott att Zara bara hade kvinnokläder, fram till någon vecka 
sedan då min flickvän kom hem med en tröja till mig”. Vi antar att skillnaden mellan könen 
beror på att färre män har en kännedom om företagets exixtens. Zara är relativt nya på den 
svenska marknaden och finns enbart i ett fåtal större städer. Eftersom Zara inte tillämpar 
någon form av annonsering syns det inte mer än vad det finns butiker. Om fallet är så att 
mindre män besöker Zara på grund av ovetande sprids heller inte budskapet genom ”word of 
mouth” om deras exixtens. Beteendet hos männen kan förklaras genom modellen 
Kundnärhetens nycklar, där tre olika nyckel begrepp beskrivs för att ett företag ska skapa en 
kundnära relation, tillgänlighet, interaktivitet och värdeskapande (Blomqvist et al. 1999). 
Eftersom Zaras tillgänlighet inte är så stor förlorar de i större grad anskaffning av kunder och 
återköpsbenägenhet. Det kan även förklaras genom att Zaras interaktivitet med kunden inte 
finns förän det fysiska mötet i butik.  
 

 
Figur 5.5 Kön vs antal besök i H&M butik 
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Vid besök hos H&M hade flest respondenter vid båda könen angett att de besöker butikerna 
1-2 gånger i månaden. För kvinnor följde sedan besöket 1-2 gånger i veckan medan män 
angav sällan/aldrig. Till skillnad från Zara är besöken hos H&M väldigt jämnt mellan könen. 
Det kan förklaras genom att H&M är mer tillgängligt och är ett väletablerat svenskt företag. 
Kännedomen bland kunderna är större och tillgängligheten gör att H&M vinner fler kunder 
till butik. Det kan förklara varför fler män oftare besöker H&M än Zara. H&M har en högre 
interaktivitet med kunden än Zara, i form av marknadsföring och kundklubb. Att kvinnor 
oftare går till H&M butiker kan vara att deras behov av besöken är större, som vidare kan 
grunda sig interaktiviteten. Då företaget får information om kunden via interaktivitet kan de 
på så sätt få kunskap om kundens behov och på så sätt ha det som bas i framtagandet av olika 
erbjudanden.  
 
Nästkommande fråga har vi inte ställt emot någon annan på grund av att vi anser att den talar 
för sig själv och är betydande för vår problemformulering. 
 

• Vilket av Zara och H&M anser du kommer först med nya trender? 
 

 
 

Figur 5.6 Först med trender 
 
Svaren visar att det är väldigt jämnt i två bemärkelser. Nästan 50 % av respondenterna har 
svarat att det inte finns någon skillnad eller lika bland företagen. Av de respondenter som har 
valt ett företag är fördelningen mellan dem även här nästan 50 %, alltså väldigt jämnt. Det är 
respondentens egen uppfattning och tolkning av företagen som ligger till grund för svaret. 
Kotler beskriver en modell om relationen mellan företaget och kund samt hur företaget 
uppfattas när de signalerar ut ett erbjudande. Modellen bygger på att det finns en sändare som 
signalerar ett erbjudande till mottagaren som i sin tur tolkar den. Viktiga element är även den 
feedback sändaren får tillbaka och i vilken grad erbjudandet har haft störningar i form av 
noise. (Kotler et al. 2005, s. 727-730) Zara och H&M är båda sändare av ett erbjudande i form 
av sitt produktsortiment. Respondenterna är de som har mottagit erbjudandet och fått avkoda 
det på sitt sätt. Det är intressant och se att tolkningen är väldigt olika då avrundat nästan 50 % 
anser att det inte finns någon skillnad mellan företagen och 25 % har valt Zara samt 25 % har 
valt H&M, då båda signalerar ut att de är ledande modeföretag. Att så många respondenter 
tolkar olika kan beror på de ”noise” som distraherar och stör erbjudandet. I studiens fall tror vi 
att det beror på respondentens egen attityd gentemot företagen och vart de själva anser att det 
har för förhållningssätt till mode.  
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För att indirekt kunna urskilja respondenternas uppfattning om hur företagens inköpsstrategier 
kring snabbt mode tillämpas ställde vi nedan stående två frågor mot varandra: 
 

• Hur ofta besöker du Zara/H&M´s butiker? 
• Hur ofta tror du Zara/H&M får nya modeller (nyheter) levererade till sina butiker? 

 
Syftet är om vi kan urskilja att respondenters antal besök i butikerna är bas till deras 
uppfattning om hur ofta företagen får nyheter levererade till butiken. 
 
Det skiljer sig lite mellan hur respondenterna tror att de två företagen får sina 
nyhetsleveranser. För H&M  blev svaren väldigt spridda över de olika svarsalternativen, 
medan svaren för Zara var  mer enade. Materialet visar att övervägande respondenter som 
besöker butikerna 1-2 g/mån tror att både Zara och H&M får leveranser med nyheter 1-2 
gånger i veckan . Även större delen av dem som besöker butikerna sällan/aldrig tror att de får 
leveranser 1- 2 gånger i veckan, vilket tyder på att deras uppfattning påverkas av ytterligare 
faktorer än deras egna upplevelser i butik. Vi kommer att fortsätta analysera de faktorer som 
påverkar respondenternas uppfattning i den gemensamma jämförande analysen.  

 
Figur 5.7 Leveranser vs antal besök i H&M butik 
  

 
 

Figur 5.8 Leveranser vs antal besök i Zara butik 
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Vid fallstudien visade resultatet att 44 % av respondenterna svarade ja på om de upplever att 
Zara tillverkar färre antal av varje modell. Motsvarande för H&M var 28 %. Vi kopplar ihop 
frågan med företagens inköps och produktionsstrategier av sitt sortiment för att se vad 
kunderna kan uppleva i butik. Studien visar att fler anser att Zara tillverkar mindre serier 
vilket är korrekt då Zara, i större utsträckning än H&M, tillämpar en quick response strategi.  
 
Enligt Christopher et al 2004, präglas ”quick response ”strategin av principen rätt vara, i rätt 
tid, i rätt kvantitet och till rätt pris, samt grundar sig i att möta ”real-time-consumer-demand”. 
”Quick response” grundar sig i att möta små serier och genom ”point-of-sales”, följa 
försäljning från butiken. ”Quick response” strategin är något som Zara tillämpar och vidare 
något som vi kan se genom resultatet att kunden kan uppfatta.  
 
Vid poängsättningen av Zara och H&M´s produktutbud var resultaten relativt lika. Majoriten 
av respondenterna ansåg sig neutral i frågan då de finner produkter men saknar andra eller 
anser att företagen har nästan allt de behöver (poäng 3-4). Fler ansåg dock att H&M har allt 
de behöver, än Zara (poäng 5). Resultatet är inte överraskande då H&M har ett bredare 
produktutbud och erbjuder till skillnad från Zara även sina kunder underkläder och smycken.  

5.3. En gemensam jämförelse analys 
Den gemensamma jämförande analysen har sin utgångspunkt från de två tidigare analyser 
kring fallföretagen och enkätundersökningen som ett steg att leda in oss på 
problemformuleringen och våra två delproblem. 

5.3.1 Kundens uppfattning kring Zara och H&M´s förm åga att leverera ett 
snabbt mode 
Zara och H&M är två företag som vill uppfattas och associeras som trendledande modeföretag  
på marknaden bland konsumenter. De har båda olika inköpsstrategier för att leverera ett 
snabbt mode och genom sitt produktutbud i butik skapar det en uppfattning hos kunden. Ett 
sätt att beskriva hur kunden skapar sin uppfattning är genom modellen nyckelfaktorer för 
upplevd produktkvalitet (Kotler et al. 2005, s. 642).  Kotler menar att ett utav flera sätt ett 
företag kan urskilja sig från sina konkurrenter är genom att kontinuerligt leverera en högre 
kvalitet än sina rivaler. Zara och H&M är två tillverkande företag med fokus på kundens 
behov. Enligt Kotler är det en pågående press för företag att fokusera på kundens 
tillfredställelse. Fokus ligger på att identifiera behovet hos människor, för att sedan ge dem 
kvalitativa produkter som innefattar det kunden vill ha och värdesätter. En viktig 
framgångsfaktor till att få nöjda och tillfredställda kunder är att företag bara ska utlova det de 
kan leverera och sedan leverera mer än vad de har lovat. Förväntningar hos kunden som är en 
del av modellen skapas genom tidigare erfarenheter, ”word of mouth” och annonseringar. Ett 
sätt att mäta företagets förmåga att kunna leverera en konstant kvalitet och skapa rätt värde för 
kunden är genom att den mottagna produkten ska överträffa kundens förväntningar av 
produkten. Det är betydelsefullt att identifiera kundens uppfattning om hur produkten 
levereras, dess funktion och det mervärde det skapar. 
 
Vad gäller Zara och H&M´s fokus på kundtillfredställelse sätter vi i perspektiv till deras 
förmåga att  leverera de modeplagg som efterfrågas av konsumenten för stunden. Resultatet 
från undersökningen visade att 46 % ansåg att det inte fanns någon skillnad mellan vilket av 
Zara och H&M som kommer först med nya trender, 27 % ansåg att H&M är först och 25 % 
valde Zara. Vi har genom resultatet fått uppfattningen av att varken Zara eller H&M kan 
utpekas som bättre än den andra. Zara lägger ner stora resurser på att arbeta efter ”quick 
response” och ”point-of-sales” strategin medan H&M jobbar mer i säsonger. Vi tycker även 
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att det är intressant att så många respondenter svarat lika mellan företagen trots att 
trendsortiment inte utgör lika stor del hos H&M som hos Zara. Vi tror att kundens uppfattning 
beror på flera olika orsaker. Kriterier som påverkar hur kunden uppfattar produkten utifrån 
modellen ovan är kundens motivation, värderingar och attityder, livsstil och ålder samt 
företagets värdeskapande, tillgänglighet och interaktivitet. Vidare vad som påverkar kundens 
förväntningar på produkten influeras av ”word of mouth”, tidigare erfarenheter, köparens 
behov och annonsering.  
 
En faktor till vad som påverkar kunden om H&M är att företaget genom åren har haft 
samarbeten med flera kända designers, något som höjer H&M:s image som ledande inom 
mode och påverkar kundens attityd. Motsatt till Zara arbetar H&M aktivt med marknadsföring 
och syns i flera kanaler som tv, tidningar, busskurer etcetera. Välriktade och bra kampanjer 
har gjort att företaget kontinuerligt stärker sin position som trendledande i konsumentens 
medvetande. Zaras marknadsföringsstrategi är mer riktad mot ”word-of-mouth” och vill att 
butiken och produkterna ska tala för sig själva. 25 % av respondenterna ansåg att Zara var 
först med trender vilket är ett resultat vi blev lite överraskade av då Zara är relativt 
nyetablerade i Göteborg och inte tillämpar någon marknadsföring. Vi anser att det tyder på att 
produkterna talar för sig själva och skapar det rykte Zara har som modeföretag. Företagets 
tillgänglighet spelar också en roll för kundens uppfattning vilket är intressant då H&M 
erbjuder sitt sortiment på fler platser än Zara. Dels genom att H&M har 9 butiker, gentemot 
Zara som har 2 butiker i Göteborg, och dels genom internetförsäljning. Med tanke på den 
skillnad mellan företagens tillgänglighet anser vi det märkligt att resultaten ändå hamnar på 
ungefär samma nivå. Vi ifrågasätter hur resultatet hade sett ut om även Zara haft nio butiker i 
Göteborg och internetförsäljning. Säkerligen hade fler valt Zara, anser vi. 
 
Interaktivitet från företaget är även en faktor som påverkar kunden vilket beskrivs i både 
modellen Nyckelfaktorer för upplevd produktkvalitet (Kotler et al. 2005, s. 642) samt 
Kundnärhetens nycklar (Blomqvist et al. 1999) . Teorin bygger på att företagen kontinuerligt 
ska utveckla nya mötesplatser för utbyte av information, kunskap och produkter. Det är 
betydelsefullt att företaget får information och återkoppling kring affärsutbytet för att 
möjliggöra framtida utbyten samt stärka relationen mellan dem. Informationen är basen i 
erbjudandet som företaget skapar. (Blomqvist et al. 1999, s. 17) Vi anser att Zara och H&M, 
utöver den interaktivitet i butik, bedriver relationen med kunden på två skilda sätt. H&M har 
en kundklubb där de kan kartlägga sina kunders köpbeteenden och även få fakta av 
demografisk karaktär. På så sätt anser vi att de kan skapa erbjudanden för kunden som 
påverkar hur de uppfattar produkten och vad de laddar den med. Zara har ingen kundklubb 
men lägger däremot stora resurser på informationssystemet ”point-of-sales”. Genom 
informationen anser vi att de har en relation med sin kund i form av att de hela tiden vet vad 
kunden köper och kan forma sitt erbjudande utefter det. 
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5.3.2. Marknadsanpassad produktstrategi 
En produkt är något som erbjuds på marknaden och som tillfredställer ett behov eller en 
önskan. Det har blivit allt viktigare att skapa en upplevelse kring produkten i en allt mer 
konkurrentintensiv miljö. Att särskilja sig från konkurrenterna är nödvändigt för att sticka ut i 
mängden. Anders Permant beskriver en modell som används för att bryta ner en produkt och 
på så sätt få reda på vad kunden egentligen är ute efter. Modellen beskriver tre produktnivåer; 
kärnprodukt, verklig produkt och utökad produkt. Kärnprodukten är i huvudsak 
grundfunktionen som täcker det grundläggande behovet samt de fördelar produkten ger 
kunden. Verklig produkt är huvudprodukten och utspelar sig i produktens karaktär, image, 
uppträdande, mode attityd och karaktär. Utökade produkt är med de tilläggstjänster som ingår 
och tillhandahålls som kundvård, lager, tillgänglighet, personals kunskap kring produkten, 
öppet köp och service. (Permant. A. 2008)  
 
Vi har genom enkätundersökningen fått uppfattningen av att de flesta anser att pris och 
modegrad är de viktigaste attributen när de shoppar. Vi anser att modegraden kan kopplas till 
den verkliga produkten då mode attityd är en tillhörande faktor. Eftersom så många svarade 
att modegraden är ett viktigt attribut undrar vi vidare om det är ett av kundens grundläggande 
behov vid val av produkt. På så sätt skulle det kunna motiveras till att attributet även täckas in 
under kärnprodukten, då den primära fördelen för kunden gällande modevaror är känslan av 
att vara trendig (Jackson & Shaw, 2009, s. 89) Eftersom många anser i vår undersökning att 
modegraden är mycket betydelsefull vid köp borde företags erbjudande och sortiment till 
kunden innefatta produkter av hög modegrad för att vara framgångsrikt. 
 
Av dem i vår undersökning som ansåg sig ha en hög modegrad var inte kvalitet ett lika viktigt 
attribut. Vi anser att kvaliteten kan kopplas till att modevaror inte har en lika lång livslängd 
som mer klassiska produkter. I den teoretiska referensramen om modevaror och dess livslängd 
redogörs att modevaror karaktäriseras av att ha en låg acceptans i början för att följsamt 
accelerera snabbt och sedan dö ut. (Solomon et al. 2006 s. 548- 550)Modevaror menar vi kan 
upplevas som slit och släng produkter och är en färskvara. På så sätt anses inte kvalitet vara 
en betydelsefull faktor eftersom nya trender avlöser varandra och plaggen byts ut. Ett annat 
perspektiv på det hela är att många kunder idag ser kvalitet som en innefallande självklarhet 
på plaggen. Kvalitet är generellt något som alla företag strävar efter idag och därför är det i 
genomsnitt en bra kvalitet bland produkter på marknaden. Företag håller allmänt kontinuerligt 
samma kvalitet genom kollektionerna vilket vi anser generera i att en kund vet vad den får för 
kvalitet när den handlar på H&M och Zara. Vidare kan antagandet kopplas till modellen om 
nyckelfaktorer för upplevd produktkvalitet där den förväntade produkten stämmer överens 
med den mottagna produkten vilket genererar i en positiv mottagen produktkvalitet. (Kotler et 
al. 2005, s. 642) 
 
Undersökningen visade att pris och kvalitet kom på andra plats som viktiga attribut. Vi kan 
härleda att flera av dem som ansåg sig ha en låg modegrad samtidigt valde pris och kvalitet 
som viktiga attribut. Följden anser vi kan kopplas med att de hellre köper klassiska produkter 
med en längre livslängd, framför modevaror. Vikten av att företag ska inkludera produkter av 
klassiska slag i sitt sortiment är därför även viktigt för att fånga in den här typen av kund.  
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5.3.3. Betydelse av quick response strategi 
Christopher et al. menar att snabbt mode är en affärsstrategi, som bygger på att minimera 
inköpsprocessen och ledtider för att kunna leverera nya varor till butik, i syfte att tillgodose 
kundens behov när den har sin topp. (Barnes & Lea-Greenwood, 2006, s. 259) För att vara ett 
framgångsrikt företag på modemarknaden finns det huvudsakligen tre viktiga ledtider som är 
betydande; ”Time-to-market”: Den tid det tar från det att det kommer en signal från 
marknaden (efterfråga) till det att produkten finns på marknaden. ”Time-to-service”: Den tid 
det tar från att man beslutar att lägga en order hos en leverantör tills den är tillverkad och 
levererad till modeföretaget. ”Time-to-react”: Den tid det tar att reagera och agera på 
förändringar i efterfråga. Lyckas inte företag att styra och kontrollera sina ledtider missar de 
försäljningstillfällen eller måste sälja sina produkter till reducerat pris. Konsekvenserna 
grundar sig i att perioden då modevaror kan säljas till fullt pris är kort och begränsad. 
 
Vi anser att ett sätt att behärska de tre ledtiderna för modeföretag är genom att tillämpa ”quick 
response strategin”. ”Quick response” strategin går ut på att komprimera tiden i värdekedjan 
och på så sätt kan de färdiga produkterna bättre spegla efterfrågan på marknaden. Från vår 
teoretiska referensram kan vi utläsa att ”quick response” har många likheter med konceptet 
om en rörlig värdekedja. Båda strategierna grundar sig på information och response och delar 
den gemensamt i värdekedjan. Vi anser att för att ett företag ska vara framgångsrikt på den 
dynamiska modemarknaden måste de på ett skickligt och mobilt sätt koordinera sina 
inköpsprocesser. Vi menar att dagens kund inte är lika trogen ett specifikt varumärke på grund 
av det stora utbud av varor och aktörer på marknaden idag.  
 
På så sätt är det ännu viktigare att företag har en effektiv inköpsstrategi så att de uppfyller 
kravet på rätt vara, i rätt kvalitet, i rätt kvantitet och i rätt tid för att vara konkurrenskraftig. Vi 
bedömer att ”quick response” är en lösning på problemet och ett mycket bra redskap för att 
företag ska kunna erbjuda vad kunden efterfrågar. 
 
Ur ett finansiellt perspektiv är implementering av ”quick response” även mer 
kostnadseffektivt om företag lägger sin produktion fysiskt närmare marknaden och på så sätt 
reduceras gömda kostnader. Vidare tolkar vi det som att om ett företag ska följfölja ”quick 
response” ska produktionen finnas nära kunden. Zara har 60 % av sin tillverkning i Europa 
medan H&M producerar mestadels i Asien. Vi tycker att den geografiska placeringen av 
företagens produktion visar i vilken grad de tillämpar ”quick response”. Skillnaden mellan 
företagens inköpsstrategier visar och förklarar även hur Zara möjliggör att de 2 gånger i 
veckan kan leverera nya småkollektioner. H&M med mestadels produktion i 
lågkostnadsländer i Asien bygger inte sin inköpsstrategi på quick response och efterfrågan i 
samma mån som Zara gör.   
 
”Quick response” strategin innefattar att producera små serier och sedan genom ”point-of-
sales”, följa data från butiken. Av empirin vet vi att Zara arbetar mycket med ”point-of-sales” 
och producerar i små kollektioner. H&M planerar sina kollektioner mer i förtid och bygger 
sitt planerande på vad som säljer men tillämpar inget ”point-of-sales” system. Med andra ord 
anser vi att Zara tillverkar vad de säljer medan H&M säljer det de tillverkar. Vår 
undersökning visade att fler ansåg att Zara tillverkar färre av varje modell vilket vi menar är 
en korrekt uppfattning från deras sida. Vi tycker att det är intressant att kunden lägger märke 
till deras mängd av produktion och verkar vidare påverka dem i köpprocessen. Vi förknippar 
frågan om kunden kan se de små serierna med om de på grund av färre antal köper plagget 
med en gång. Fallet blev mer positivt gällande Zara vilket ur ett försäljningsperspektiv är 
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mycket väsentligt. Vi anser att i slutändan för företag, oberoende av hur plagget kom till, är 
det mängden försäljning till fullt pris som räknas. 
 
Från uppsatsen studie fick vi fram svaret att varken Zara eller H&M uppfattas komma före 
den andre med nya trender, då kundens uppfattning är väldigt olika kring företagen. Därför 
menar vi att det är betydande för företag att kontinuerligt leverera nya produkter som följer 
marknadens efterfrågan eftersom modet pendlar fort och har olika livslängder. Utbudet måste 
följa kundens behov för att vara ett framgångsrikt företag, eftersom vår studies resultat visade 
att många ansåg sig veta hur ofta Zara och H&M fick nya leverensar. Även bland dem som 
sällan/aldrig besökte butikerna visste att de fick leveranser av nya varor flera gånger i veckan, 
vilket pekar mot ett antagande byggd på annat än deras egna upplevelser i butik. Om de 
motsatt hade besökt butikerna 1-2 gånger i veckan skulle vi anse antagande mer rimligt 
eftersom de upplever utbudet av nya varor med egna ögon. Istället tror vi att antagandet kan 
förklaras genom de förväntningar som kunden har på företaget. Som vi nämnt innan är det 
viktigt att förväntningarna stämmer överens med verkligheten för att resultatet ska bli av god 
kvalitet. Därför är det av betydande karaktär att företag tillämpar en ”quick response” strategi 
så att kundens efterfråga tillgodoses på bästa sätt.  
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6. Slutsats  
I kapitlet presenteras våra slutsatser som härstammar utifrån insamlad empiri och analys. 
Slutsatserna redovisas som svar på uppsatsen problemformulering. 

6.1 Huvudproblem 
 

• Hur upplever kunderna fallföretagens förmåga att leverera ett snabbt och 
marknadsanpassat mode? 

 
Genom vår analys kan vi dra slutsatsen att kundernas uppfattning om fallföretagens förmåga 
att leverera ett snabbt mode är väldigt jämna i den bemärkelsen att inget företag blev utpekat 
som bättre än den andra. Vi kan även dra slutsatsen att kundernas antydanden inte bara 
grundar sig på de produkter de kan skåda i butik då trendsortimentet hos H&M inte utgör en 
lika stor del som den gör hos Zara. Vi anser att det är flera olika faktorer som påverkar 
kundernas uppfattningar så som deras egen inställning och attityd till mode och företagens 
tillgänglighet och interaktivitet med kunden. Vi ser det som intresseväckande att så många 
som 25 % ansåg att Zara kom först med nya trender utan att de tillämpar någon form av 
marknadsföring. Vi menar att produkterna talar för sig själva och att de har en väl framarbetad 
inköpsstrategi för att leva upp till samma position på marknaden som modeföretaget H&M. 
Vidare vill vi poängtera att vikten av att ha en effektiv inköpsstrategi är a och o för ett 
modeföretags frammarsch på den konkurrensintensiva marknaden. 
 
Vi anser att kunderna upplever att företagen kontinuerligt levererar ett snabbt mode då 
majoriteten ansåg att företagen levererar nyheter till butik 1-2 gånger i veckan eller oftare. 
Oavsett om fallet är så att produkterna är nya eller inte upplever kunden det i butik, eftersom 
vissa trodde att Zara får in nyheter varje dag vilket inte är sann fakta, då rätt svar är två gånger 
i veckan. Genom andra faktorer som till exempel marknadsföring och butiksexponering kan 
företagen ge en bild av hur de vill framstå mot kunden. Överlag var kunderna nöjda med båda 
företagens produktutbud. Sammanfattat anser vi att kunderna är tillfredställda med hur Zara 
och H&M levererar ett snabbt och marknadsanpassat mode.  

6.2 Delproblem 
 

• DP1: Vilka relevanta delar bör ingå i en marknadsanpassad produktstrategi? 
 
I vår undersökning har vi kommit fram till några relevanta faktorer som modeföretag bör ta 
hänsyn till vid deras sortimenterbjudande till kund för att vara framgångsrika. Den första 
betydelsefulla delen är produktens modegrad eftersom de flesta i vår undersökning ansåg att 
det var ett betydelsefullt attribut. Vidare kan vi dra slutsatsen att det primära behovet för 
kunder som anser sig ha en hög modemedvetenhet är känslan av att känna sig trendig. 
 
 I vår undersökning kom vi även fram till att kunderna hade skilda åsikter om hur 
betydelsefull kvalitet var. Vissa kunder ansåg att kvalitet inte var det viktigaste attributet och 
vi förklarar det utifrån två aspekter sammankopplat med modegrad. Antingen kan det 
förklaras med att modevaror ses som slit och släng produkter med en kort livslängd, vilket 
genererar i att kvalitet inte är ett viktigt attribut. Det andra perspektivet är att kunder idag 
förväntar sig att produkter har samma standardkvalitet överlag och att det skapar en 
föreställning av vad de har att förvänta sig. Därför ansågs inte kvalitet som ett viktigt attribut 
då antagandet om att kvalitet redan ingår i produkten är en självklarhet. 
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Den andra relevanta delen fångas in av de kunder som ansåg att pris och kvalitet var de 
viktigaste attributen. Vi menar att den typ av kunder hellre köper produkter med en längre 
livslängd, vilket förknippas med klassiska produkter framför kortlivade modeprodukter. 
Vikten av att företag ska inkludera produkter av klassiska slag i sitt sortiment är därför viktigt 
för att inte gå miste om den här typen av kund.  
 
Som svar på frågan vill vi poängtera vikten av att det finns en kombination av alla 
ovannämnda produkter för att fånga in de olika konsumenterna. En marknadsanpassad 
produktstrategi måste vidare innehålla de relevanta delar från att täcka ett grundbehov till att 
ge produkten ett mervärde. Vi vill avsluta med ett citat från Tom Ford som stärker vårt 
antagande om att produkten i sig själv är en avgörande variabel för ett företags framgång på 
modemarknaden.  
 
”I cannot empahsise enough the importance of product. It is the key. All the advertising in the 
world can´t help sell a pant that makes your butt look wide, or a dress that makes you feel fat, 
or a shoe that makes your ankle look thick. For me the ultimate test for a product is sales” 
(Ford, 2001) (Jackson & Shaw, 2009, s. 87) 
 

• DP2: Vilken betydelse har det att företagen kan tillämpa en ”quick response” strategi? 
 
Vi anser att det är av stor betydelse att ett företag kan tillämpa en ”quick response” strategi för 
att vara ett framgångsrikt modeföretag, då vikten av att snabbt kunna svara på efterfrågan är 
relevant. Perioden då modevaror kan säljas till fullt pris är kort och begränsad vilket ger 
betydelsen av att företag måste leverera rätt vara, i rätt tid, i rätt kvantitet och till rätt pris och 
styrs av efterfrågan. Vi menar att ”quick response” strategin är ett effektivt redskap genom att 
företag kan komprimera tiden i värdekedjan och på så sätt få de färdiga produkterna att bättre 
spegla efterfrågan på marknaden.  
 
Vi anser att strategin är mycket viktig eftersom det från studiens resultat inte framgick vilket 
av företagen som ansågs komma först med nya trender, då uppfattningen var olika hos 
kunden. Därför är det ännu mer betydande att företag kontinuerligt levererar produkter som 
följer efterfrågan och kundens behov i det avseende att många kunder faktiskt ansåg sig veta 
hur ofta Zara och H&M fick in nya leveranser till butik. Det är avgörande att företagen lever 
upp till de förväntningar som många kunder har och då mer viktigt att kontinuerligt erbjuda 
produkter som speglar marknadens efterfrågan. Eftersom mode växlar snabbt anser vi det 
bättre att tillverka i mindre serier och inte överproducera då man använder jordens resurser i 
onödan.  
 
Ur ett kundperspektiv anser vi inte att ”quick response” strategin är lika betydande grundat på 
att kunden inte tydligt och klart kan urskilja företagets tillvägagångssätt i butik. Dock ansåg 
en del kunder att Zara tillverkade färre antal av sina produkter vilket kan sättas i samband 
med att det upplever strategin i butiken. I ett större perspektiv handlar det i slutändan om att 
företag genom sitt produkterbjudande ska täcka ett behov och efterfrågan på marknaden. 
Även om H&M inte tillämpar ”quick response” strategin i samma utsträckning som Zara så är 
de ändå positionerade likvärdigt på marknaden. Det bevisar att H&M utan ”quick response” 
är skickliga på att hantera kunders efterfrågan och att andra lämpliga affärsstrategier finns. 
Däremot anser vi att en nyckelfaktor till Zara´s framgång är deras tillämpning av ”quick 
response” strategin och vill poängtera att den är av större betydelse för de företag som inte 
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använder sig av marknadsföring. Vi anser det anmärkningsvärt att en inköpsstrategi kan få 
lika stor genomslagskraft som marknadsföring.  
 
I och med marknadens utveckling till att fokusera mer på kundens behov tror vi att det 
kommer vara ännu viktigare för företag att tillämpa och anamma ”quick response” strategin i 
framtiden.  
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7. Slutdiskussion  
I kapitlet reflekterar vi över uppsatsprocessen samt behandlar och diskuterar uppsatsens 
trovärdighet. Vi ger även förslag till fortsatt forskning.  

7.1. Reflektioner av uppsatsskrivandet 
Vi valde undersökningen utifrån eget intresse och våra preferenser var det som styrde valet av 
ämnesområde och företagen i studien. Vi ansåg det intresseväckande att både Zara och H&M 
positionerat sig som två frontföretag inom snabbt mode, men urskiljde sig i sättet att skapa 
och göra det på. Vi ansåg oss från tidigare besitta god kunskap om ämnesområdet men 
samtidigt som arbetet framskridit har det givit oss en djupare förståelse och bredare inblick.  
 
Under arbetets gång blev vi positivt överraskade av de personer vi varit i kontakt med på 
Göteborgs Universitet som var otroligt tillmötesgående och gav oss medgivande att få dela ut 
enkätundersökningen under föreläsningstillfällen. Vi anser att det har varit av stor betydelse 
för uppsatsens rätta uppbyggnad att få göra undersökningen vid rätta förhållanden och till rätt 
målgrupp.  
 
Vår ursprungliga plan var att utöver vår enkätundersökning använda oss av en fokusgrupp för 
att ännu djupare kunna ta reda på respondenternas attityder och uppfattningar gentemot Zara 
och H&M. I samband med enkätundersökningen gavs tillfälle för respondenterna att anmäla 
sitt intresse till att ställa upp i en fokusgrupp. Då intresset var lågt kunde vi inte sammanställa 
en relevant fokusgrupp och i brist av tid letade vi inte efter nya respondenter. Vi kände dock 
att de insamlade material vi fått från enkätundersökningen var såpass starkt att vi kunde gå 
vidare och bygga vår forskning på enbart den. 
 
Vi tycker att arbetet med vår uppsats har varit givande, intressant och mycket roligt.  

7.2. Uppsatsens trovärdighet 
Vi har strävat efter att vår uppsats som helhet ska ha en hög tillförlitighet, både i aspekten 
kring reliabilitet samt validitet. Vi bedömer att reliabiliteten bland annat kan visa sig hög på 
grund av att vår studie bestod av så många som 162 respondenter, vilket stärker en hög 
mätsäkerhet. Vidare bedömer vi att vår studie har mätt de som vi inledningsvis avsett att mäta 
och därför anser att vår validitet även strävar mot en hög tillförlitlighet. 
 
För att försäkra oss om vi som författare strävar mot en hög tillförlitlighet lät vi våra 
intervjufrågor i vår enkätundersökning granskas av vår handledare som ett bevis på att de 
stämde överens med undersökningens syfte och problemformulering. Innan vi begav oss ut på 
fältet lät vi även provtesta vår enkät. Det för att minska risken för att frågorna misstolkas och 
på så sätt ge oss felaktig information. Vi la även stor vikt i att frågorna inte skulle innehålla 
krångliga och komplicerade ord eller negationer. Vi anser att det val av urval kring 
respondenter vi gjorde var mycket bra. På så sätt fick vi en jämn fördelning mellan könen, 
vilket ger en rättvis bild från både män och kvinnor. Vi fick en svarsfrekvens på åldern 19-45 
med en tyngd på ålderspannet 20-24 (72 %) vilket vi anser är rätt målgruppsålder för 
företagen. För att öka reliabiliteten i vår uppsats försökte vi även i så liten mån som möjligt 
att påverka respondenten med vårt uppträdande under studien och poängterade att 
undersökningen var anonym och frivillig.  
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När vi analyserade studiens resultat kom vi dock fram till att vi missat och ha med frågor som 
” Vilket av Zara/H&M anser du är bäst på mode & trender? Eller vilket av Zara/H&M anser 
du är mest trendiga?” i vår undersökning. Svaren på frågorna hade varit givande att reflektera 
och analysera kring för att ge en annan synvinkel på problemformuleringen. 
 
Tillförlitligheten vad gäller vår teoretiska referensram kan även anses hög då vi använt oss av 
godkända och välkända teorier. Vi anser att vi valt teorier som passar vår uppsats syfte och 
problemformulering, samt som är aktuella i tiden. Vid val av insamling av material från 
elektroniska källor har vi varit granskande med vart de är hämtade ifrån samt med vad som 
varit relevant och kunnat användas för vår forskning. 

7.3. Förslag till fortsatt forskning 
Tidsramen för vår uppsats har medfört att vi endast gjort en övergripande undersökning kring 
fallföretagen och deras sätt att leverera ett snabbt mode. Det finns därför utrymme för vidare 
och mer djupgående forskning kring respektive företag. 
 
Ett annat förslag är att djupare undersöka betydelsen av marknadsföring för att positionera sig 
som ett modeföretag på marknaden, då H&M använder sig av marknadsföring motsatt till 
Zara som inte gör det. 
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Bilaga1:  Frågeformulär 
 
Kön:  Kvinna   Man   
 
Ålder:  ______________ 
 
I vilken grad anser du dig själv som trend & modemedveten? 
 
Hög Medel   Låg 
 
Vilka av följande attribut är viktigast när du shop par? 
 
Pris & kvalitet  Pris & Modegrad  Modegrad & Kvalitet 
 
Hur ofta besöker du Zara/ H&M´s butiker? 
 
Zara: 4-6 ggr/v               1-2 ggr/v 1-2 ggr/mån                 sällan/aldrig 
 
H&M:  4-6 ggr/v               1-2 ggr/v 1-2 ggr/mån                 sällan/aldrig 
 
Vilket av Zara och H&M anser du kommer först med nya trender? 
 
Zara:               H&M: Lika/anser det finns ingen skillnad:   
 
Motivera ditt val:____________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________ 
 
Hur ofta tror du Zara/ H&M får nya modeller(nyheter ) levererade till sina butiker? 
 
Zara: Varje dag            3-4 ggr/v 1-2 ggr/v         1-2 ggr/mån  
 

H&M  Varje dag            3-4 ggr/v 1-2 ggr/v         1-2 ggr/mån  
 
Upplever du att något av företagen tillverkar färre antal av varje modell, vilket gör att  
du väljer att köpa varan direkt istället för att vänta då den kan ta slut?  
 
Zara:  Ja Nej 
 

H&M: Ja Nej 
 
Hur skulle du poängsätta Zara/H&M´s produkt utbud?  Poängsätt 1-5                                                                  
5= finns allt jag behöver, 4= har nästa allt jag behöver, 3 =Neutral. Har vissa saker saknar dock andra 2= ibland händer 
det att jag hittar något. Mer sällan än ofta, 1 =hittar nästan aldrig något jag gillar/ är i min smak. 
 
Zara: 5 4 3 2 1 
 

H&M: 5 4 3 2  1 
 

Tack för din medverkan! 
 

Om det finns ett intresse att vara med i en fokusgrupp i fortsatt diskussion kring Zara/H&M  
 
Vänligen fyll i namn:__________________________Mailadress:______________________ 
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Bilaga 2. Insamlade svar från enkätundersökning 
          

Kvinna  86         
Man 76         

 162         
          
Ålder          

okänd ålder 8         
19 7         
20 25         
21 31         
22 30         
23 19         
24 12         
25 9         
26 7         
27 5         
28 3         
29 1         
31 1         
32 1         
34 1         
43 1         
45 1         

 162         
          
1. I vilken grad anser du dig själv som trend & mod emedveten?     

Hög 32         
Medel 110         

Låg 19         
Blank 1         

 162         
          

2. Vilka av följande attribut är viktigast när du s hoppar?      
Modegrad & Kvalitet 22         
Pris & Modegrad 94         
Pris & Kvalitet 47         
Både a & b 2         
Blank 2         
 167         
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3. Hur ofta besöker du Zara/H&M´s butiker?       
3.1. Zara          
4-6 ggr/v 1         
1-2 ggr/v 24         
1-2 ggr/mån 87         
sällan/aldrig 50         
 162         
          
3.2. H&M          
4-6 ggr/v 4         
1-2 ggr/v 41         
1-2 ggr/m 81         
sällan/aldrig 31         
blank 5         
 162         
          
4. Vilket av Zara/H&M anser du kommer först med nya  trender?     
Zara 40         
H&M 44         
Lika/ingen skillnad 74         
Blank 4         
 162         
          
5. Hur ofta tror du att Zara/H&M får nya modeller ( nyheter) levererade till sina butiker?   
5.1. Zara          
Varje dag 11         
3-4 ggr/v 29         
1-2 ggr/v 93         
1-2 ggr/mån 24         
Blank 5         
 162         
          
5.2. H&M          
Varjde dag 18         
3-4 ggr/v 35         
1-2 ggr/v 71         
1-2 ggr/mån 28         
Blank 10         
 162         
          
6. Upplever du att något av företagen tillverkar fä rre antal av varje modell, vilket gör att d u väljer att  
köpa varan direkt istället för att vänta då den kan  ta slut? 
6.1. Zara          
Ja 71         
Nej 85         
Blank 6         
 162         
          
6.2. H&M          
Ja 46         
Nej 110         
Blank 6         
 162         
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7. Hur skulle du poängsätta Zara/H&M´s produkt utbu d?      
7.1. Zara          

5 6         
4 44         
3 64         
2 28         
1 15         

Blank 5         
 162         

 
 
 
7.2. H&M          

5 15         
4 51         
3 61         
2 22         
1 9         

Blank 4         
 162         

  



54 
 

Bilaga 3: Original modell för Figur 2.1 sändare och mottagare 
 

 
(The Schramm model (1952) från Jobber, D, 2008 s. 638.) 
 
Bilaga 4: Original modell för figur 2.2 
 

 
( Key determinations of perceived service quality, från Kotler et al. 2005, s. 642) 
 
 
Bilaga 5: Original modell av figur 2.4: Three levels of product 

 
( Three levels of product, från Kothler et al, 2005) 
Bilaga 6: Original modell av figur 2.5. Fashion acceptance cycle 
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(Compartison of the acceptance cycle of fad, fashion and classics hämtad från Consumer 
behavior, europeen edition, 2007) 
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