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Abstract  
The lifecycle of fashion products get shorter and shorter. Companies in the fashion business need 
to make sure that they can offer their customers the right products, in the right quantity at the 
exact right time. The competition on the fashion market today is tough and if companies are 
going to be successful they need to have access to the most reliable suppliers, and also offer their 
customers products with high quality to attractive prices. It is therefore of highest importance to 
evaluate and choose the right sourcing strategy. Product category and type of organisation are 
some of the factors that will determine which strategy that is most appropriate. The purpose with 
this study is to investigate the possibilities for Swedish fashion brands to source from the 
Portuguese and the Chinese supplier markets. Based on selected theories and empirics we have 
determined the advantages and disadvantages for a Swedish company with small quantities and 
focus on design on both markets. Since we had the opportunity to visit a Portuguese sourcing 
company the main focus will be on Portugal in this study.   
 
We have used a hermeneutic perspective in our study and have alternated between theory and 
empirics. We have been working close to our objects of the study and tried to put our results into 
a bigger perspective to be able to get a greater understanding for the subject. Our empirics are 
based on the interviews we made at the Portuguese sourcing company and at their sister company 
in Gothenburg. The theory and empirical materials have been analysed and our conclusions are 
based on these results.  
 
Our conclusion is that both the Portuguese and Chinese supplier market can be a good alternative 
for Swedish fashion brands with small quantities and focus on design. Both markets have 
different advantages and disadvantages regarding supplier performance such as price, quality, 
flexibility and lead times. We think that the selection of supplier market should be based upon 
organizational and product issues like volume and the importance of design.  
 
 
Key words: sourcing, supplier strategy, supplier performance, supplier market, Portugal, China.  
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Sammanfattning 
Modeprodukters livslängd blir allt kortare. Företag inom modebranschen måste därför försäkra 
att de kan erbjuda kunden rätt varor, i rätt kvantitet och i exakt rätt tid. För att företag ska kunna 
vara framgångsrika på en hårt konkurrerad marknad krävs att de har tillgång till de mest pålitliga 
leverantörerna samt att de kan erbjuda kunden kvalitativa produkter till attraktiva priser. Det är 
därför av största vikt att utvärdera och välja rätt sourcingstrategi. Produktkaraktär samt företagets 
organisatoriska egenskaper är några av urvalskriterierna. Syftet med vår studie är att undersöka 
svenska modevarumärkens möjligheter att sourca från den portugisiska respektive kinesiska 
leverantörsmarknaden. Med hjälp av insamlad teori och empiri har vi fastställt för- och nackdelar 
med de båda leverantörsmarknaderna för ett svenskt företag med små kvantiteter och 
designfokus. Eftersom vi fick möjlighet att besöka ett portugisiskt sourcingföretag kommer 
uppsatsens huvudsakliga fokus att vara Portugal. 
 
Vi har antagit ett hermeneutiskt synsätt i vår studie då vi har alternerat mellan del och helhet, dvs. 
teori och empiri. Vi har delvis befunnit oss nära det vi studerat och i efterhand har vi satt det i ett 
större sammanhang för att få en djupare förståelse för ämnet. Vårt empirikapitel är grundat på 
intervjuer som vi genomfört på vårt fallföretag i Portugal samt på deras systerbolag i Göteborg. 
Våra observationer i Portugal har bidragit till ökad förståelse för intervjuresultaten. Teorin och 
empirin kopplas samman och diskuteras i analysen och ligger till grund för våra slutsatser. 
 
Vår slutsats är att både den portugisiska och kinesiska leverantörsmarknaden kan vara ett bra 
sourcingalternativ för svenska designfokuserade modeföretag med små kvantiteter. Länderna har 
olika för- och nackdelar i förhållande till varandra angående prestationsförmågorna pris, kvalitet, 
flexibilitet och ledtid. Vi anser att valet av leverantörsmarknad måste baseras på organisations- 
och produktfaktorer såsom volym och betydelsen av design. 
 
 
Nyckelord: Sourcing, leverantörsstrategi, leverantörsmarknad, leverantörsprestation, Portugal, 
Kina. 
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1. Inledning 
I kommande kapitel beskrivs och diskuteras bakgrunden till vårt valda ämnesområde som har 
legat till grund för vår problemformulering. Vi redogör för syftet med vår undersökning samt hur 
vi har valt att avgränsa vårt arbete. Vidare definierar vi centrala nyckelbegrepp och 
avslutningsvis presenterar vi uppsatsens disposition.  

1.1 Uppsatsbakgrund 
När möjligheten att besöka sourcingföretaget Glentex i Portugal dök upp skapades idén om att 
utveckla det till en frågeställning och kombinera det med vår kandidatuppsats. Vi fick även 
möjlighet att besöka företagets systerbolag Novatella i Göteborg, som istället arbetar mot den 
kinesiska leverantörsmarknaden. Det gjorde att vi fick möjlighet att göra jämförelser mellan 
Portugal och Kina. I och med vår resa till Portugal valde vi att främst fokusera på sourcing av 
modevaror på den portugisiska marknaden. Företagens kundbas innefattar en rad olika mindre 
svenska modevarumärken och som vi därför har valt att lägga fokus på. 

1.2 Problembakgrund 
De senaste årtiondena har det hänt mycket på den textila marknaden i de utvecklade länderna. 
Idag har klädtillverkningen till följd av så kallad outsourcing nästan försvunnit helt i många av de 
länderna (Shelton Wachter, 2005 se Flanagan, 2003). Outsourcing innebär att köpa in en aktivitet 
som tidigare utförts inom företaget från en extern part (Van Weele, 2005). Svenska klädföretag 
outsourcar sin produktion till låglöneländer som exempelvis de baltiska länderna, Polen och Kina 
(Shelton och Wachter, 2005). 
 
På grund av globaliseringen har konkurrensen hårdnat för många företag. Nya produkter 
introduceras ständigt och produktlivscykler blir allt kortare. Det gör det svårare för företag att 
förutspå marknadens efterfrågan och det ställer högre krav på dem att kunna möta kundernas 
snabbt skiftande behov. Det gäller att ständigt kunna erbjuda rätt varor, i rätt tid, till rätt plats och 
pris. För att lyckas med det är det en förutsättning att välja rätt sourcingstrategi och rätt 
leverantörer (Jin, 2004). 
 
Angående sourcingstrategi är det viktigt att relatera det till ett företags karaktär, förutsättningar 
och leverantörers potentiella prestationsförmåga. Olika sourcingstrategier är lämpliga i olika fall. 
Vid val av sourcingstrategi finns det särskilt två faktorer som påverkar; produkten och 
organisationen (Åkesson, Jonsson, och Edanius-Hällås, 2007).  
 
I dag är företag allt mer ovilliga att ha höga lagernivåer och mindre och mer frekventa ordar har 
blivit viktigare. Företag eftersträvar höga lageromsättningshastigheter och vill ha så korta 
produktionsledtider som möjligt. Pris är inte längre den mest avgörande faktorn, leverantörernas 
lokalisering har även blivit en viktig aspekt att ta hänsyn till. Beroende på var produktionen 
placeras finns det både för- och nackdelar för såväl pris som ledtid. Ett företag måste därför 
avgöra vad som är viktigast för dem (Adhikari och Yamamoto, 2004).  

1.3 Problemdiskussion  
En aspekt av ett företags sourcingstrategi är huruvida ett företag ska sourca globalt eller lokalt 
(Van Weele, 2005). Det är vanligt att många företag tror att de måste sourca från Kina för att 
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behålla sin konkurrenskraft (Monczka, 2009). Europeiska företag med produktion i Asien får 
räkna med att ledtiden från orderläggningen till dess att varorna kommer fram är ungefär 4-6 
månader. De företag som istället väljer att förlägga produktionen i Östeuropa kan förvänta sig en 
ledtid på 2-5 månader. Trots att ledtiderna är något bättre från Europa jämfört med Asien så blir 
skillnaden i slutpris upp till 40 % högre i Europa (Mattila, 2008). 
 
Eftersom ett företags sourcingstrategi är viktig för dess framgång är ett väl utformat 
sourcingarbete en viktig grundsten för affärsstrategin (Åkesson, Jonsson och Edanius-Hällås, 
2007). Det är många faktorer som spelar roll när ett företag ska lägga upp sin sourcingstrategi 
vilket gör utformningen väldigt komplex (Åkesson, Jonsson och Edanius-Hällås, 2007; Hedén & 
Mc Andrew, 2005). De olika faktorerna tillsammans med värdet för affärsstrategin och resultatet 
för framgången gör sourcingarbetet till ett kritiskt område för företag (Van Weele, 2005). Det två 
faktorer som beskrivs som grundläggande för valet av sourcingstrategi är som ovan nämnt 
produkten och organisationen. Olika forskare definierar olika organisations- och produktfaktorer. 
Några identifierade organisationsfaktorer är ett företags storlek, resurser och marknadsnisch 
(Åkesson, Jonsson och Edanius-Hällås, 2007). Till den kategorin tillhör även försäljningskanaler 
(Van Weele, 2005). Produktfaktorer beskrivs som huruvida en produkt är innovativ eller 
funktionell (Fisher, 1997). En annan produktfaktor som framhålls är volymen (Van Weele, 2005).  
 
Sourcingarbetet bör alltså styras av organisationsfaktorer såsom storleken på ett företag och 
produktfaktorer som utgörs av volym och produktkaraktär. Därför är det intressant att undersöka 
närmare hur sourcingarbetet kan se ut för modeföretag med små volymer där designen är väldigt 
viktig för varumärket. Vi vill titta närmare på förutsättningarna och vilka eventuella möjligheter 
respektive svårigheter den typen av företag kan möta på den portugisiska leverantörsmarknaden. 
Det vill vi analysera utifrån leverantörsprestationsfaktorer såsom pris, kvalitet, flexibilitet och 
ledtid. Eftersom många företag idag förutsätter att det är en fördel att sourca från Kina finner vi 
det intressant att göra en jämförelse mellan leverantörsmarknaderna.  

1.4 Problemformulering 
Huvudproblem: 
– Vilka är möjligheterna för svenska designfokuserade modevarumärken med små kvantiteter att 
sourca från leverantörsmarknaden i Portugal? 
  
Delproblem 
– Hur skiljer sig möjligheterna för den typen av företag mellan att sourca från den portugisiska 
respektive den kinesiska leverantörsmarknaden? 

1.5 Syfte 
Vi vill undersöka och beskriva för- och nackdelarna för svenska designfokuserade 
modevarumärken med små kvantiteter att sourca från Portugal respektive Kina. Med hjälp av 
teorin vill vi förstå orsakssambanden mellan företagens produkt- och organisationsfaktorer och 
deras möjligheter på de två olika leverantörsmarknaderna. Vidare vill vi genom empirin skapa en 
djupare förståelse genom att se på två specifika företags sourcingarbete i Portugal och Kina. 

1.6 Avgränsning 
Eftersom sourcingföretagens kundkrets består av små svenska modevarumärken så kommer vi att 
utgå från de gemensamma dragen för de svenska företagen i deras kundbas. Kunderna jobbar 
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med återförsäljare för sina varumärken, har små volymer, hög modegrad där designen är viktig 
och de söker en bra kvalitet för sina produkter. Vi utgår ifrån situationer där företagen köper så 
kallad full package vilket betyder att de köper färdiga plagg och att leverantören införskaffar tyg 
och detaljer till plaggen. Vi anser att området blir allt för stort om vi ska analysera situationen för 
både tyger och kläder eftersom variablerna för sourcing sannolikt ser olika ut för dem.  
 
Genom vårt besök i Portugal fick vi tillgång till mycket mer detaljrik information om landets 
leverantörsmarknad jämfört med informationen som vi fått fram om den kinesiska 
leverantörsmarknaden. Vårt fokus kommer därför att ligga på Portugal i uppsatsen. 

1.7 Begreppsdefinitioner 
Nedan redogör vi för de centrala begrepp som finns i vår uppsats.  
 
Sourcing: Planering och val av leverantör för att köpa en produkt (Van Weele, 2005 s.15). Det 
innefattar att söka efter bra källor och inköpsmarknader för material samt att leta efter bra 
producenter och tillverkningsmarknader (Hedén och Mc Andrew, 2005 s.137). 
 
Sourcingstrategi: Den utformade strategin för att planera och välja leverantör för inköp 
(Författarnas definition). 
 
Modevarumärke: Ett varumärke är ett varukännetecken som ett företag använder för att särskilja 
sina varor eller tjänster. Ett modevarumärke är av ovan karaktär där företaget arbetar med att 
förmedla mode främst genom kläder (Författarnas definition baserat på Nationalencyklopedin ). 
 
Ledtid: Den tid det tar från produktidé till dess att den färdiga produkten är levererad hos det 
köpande företaget (Författarnas definition). 
 
Sourcingföretag: Ett företag som sourcar kvaliteter och leverantörer åt andra företag. Det är den 
organiserande länken mellan varumärke och fabrik som sköter all kontakt med fabriken och 
förmedlar information i båda riktningarna. (Författarnas definition baserat på insamlad empiri)  
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1.8 Uppsatsens disposition 

  
I inledningen definieras uppsatsämnet genom att beskriva 
bakgrunden till uppsatsen, forskningsproblemet, syftet och 
avgränsningen. I avsnittet presenteras även uppsatsens disposition. 
 
 
 
I metoddiskussionen beskrivs metoden och genomförandet av 
uppsatsen. Här presenteras metoder som är relevanta i förhållande 
till uppsatsämnet och motiveringen till våra val. 
 
  
 
 
I den teoretiska referensramen presenteras relevant forskning 
inom det aktuella problemområdet och den teori som används i 
uppsatsen för att belysa ämnet. 
 
 
 
 
I empirin presenteras vår insamlade information från genomförda 
intervjuer och observationer. 
 
 
 
 
I analysen analyseras och diskuteras resultatet från vår insamlade 
information mot den framtagna teorin. 
 
 
 
 
I slutsatsen knyts syftet, metoden och resultatet samman. Det ger 
möjlighet till en diskussion mot den teoretiska bakgrunden. 
Analysens diskussioner summeras och våra slutsatser presenteras. 
 
 
 
 
I slutdiskussionen diskuteras uppsatsens trovärdighet, kritik till 
källor, förslag till fortsatt forskning samt reflektioner kring arbetet 
 
 

Teoretisk 
referensram 

 
Empiri 

 
Metoddiskussion 

 
Inledning 

 
Analys 

 
Slutsats 

 
Slutdiskussion 
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2. Metoddiskussion 
I följande kapitel redogör vi för våra metodval och motiveringar för att undersöka och besvara 
våra problemställningar. Vi beskriver hur vi ska närma oss vårt ämnesområde och bearbeta det. 
Nedan beskrivs de vetenskapliga huvudriktningarna och våra forskningsansatser. Vi beskriver 
även hur vi har gått tillväga för att genomföra intervjuer och observationer. Avslutningsvis för vi 
en kort diskussion om vår studies validitet och reliabilitet 

2.1 Vetenskapligt förhållningssätt 
Det vetenskapliga förhållningssättet relaterar till vilket synsätt en forskare antagit i sitt 
forskningsarbete för att förstå och tolka ett ämne. Det finns två vetenskapliga huvudinriktningar; 
hermeneutik och positivism.  

2.1.1 Positivism 
Positivismen är starkt empiriskt orienterad och byggs upp av naturvetenskapliga ideal där 
förklaring är viktigare än förståelse (Svenning, 1999). Förhållningssättet strävar efter en absolut 
sanning som är mätbar, oberoende av människan och där forskarrollen är objektiv. Positivismen 
utgår oftast från kvantitativa metoder. Det finns även en ständig strävan att finna kausalitet hos 
det som observeras och mänskligt beteende förklaras med orsak och verkan (Bryman, 1997). 

2.1.2 Hermeneutik 
Hermeneutik utgår från samhällsvetenskapliga ideal, är tolkande och förutsätter att det inte finns 
en absolut sanning (Halvorsen, 1992). Vid det förhållningssättet är forskaren engagerad och 
befinner sig mitt i forskningsprocessen nära det som studeras (May, 2001). Slutsatserna är 
beroende av människans mentala föreställningar och olika perspektiv. Forskaren är subjektiv då 
det kretsar kring dennes förståelse av ett fenomen. I motsats till positivismen är förståelse 
viktigare än förklaring. Forskaren sätter in det som observeras i ett större sammanhang och 
applicerar generella egenskaper på fenomenet. Från en vag helhetsuppfattning tas delar ut och 
tolkas var för sig för att sedan återknytas till helheten. Kontexten är alltså viktig för att förstå 
enskilda delar och vise versa. På så vis skapas en större och djupare förståelse för det som 
studeras (Repstad, 1999).  

2.1.3 Val av vetenskapligt förhållningssätt 
Vi har antagit ett övervägande hermeneutiskt förhållningssätt. Genom metoden har vi haft en 
subjektivistisk forskarroll eftersom vi har en tolkande ansats med en viss bild av världen med oss 
från början, alltså den egna förförståelsen. Vi har inte sökt en absolut sanning utan har istället 
tagit hänsyn till de relationer och tendenser som existerat. Vi likställer oss inte med att 
verkligheten är objektiv, alltid mätbar och att den bortser från tolkning och subjektiva 
reflektioner.  
 
Våra observationer på sourcingföretaget har vi satt i ett större sammanhang där vi tillämpat 
allomfattande egenskaper på fenomenet. Vi har analyserat olika perspektiv och sökt sanningar 
som beror på olika omständigheter vilket gör att det tolkande förhållningssättet har lämpat sig 
bäst för vår studie. Med utgångspunkt från förförståelsen har vi successivt byggt på förståelsen. 
Den tolkande ansatsen har underbyggts av befintlig teori och forskning inom området såväl som 
verkliga erfarenheter. Vi har alltså växlat mellan del och helhet. Att alternera mellan del och 
helhet, alltså teori och empiri, har gett en successivt en fördjupad förståelse för bådadera. 
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2.2 Slutledningsmetod 
Slutledningsmetod anger tillvägagångssätten utifrån vilka forskaren drar vetenskapliga slutsatser 
(Andersen, 1998). En avgörande faktor vid val av undersökningsmetod är om studien ska ha ett 
induktivt, deduktivt eller abduktivt tillvägagångssätt. Nedan följer en kortare beskrivning av 
slutledningsmetodernas. 

2.2.1 Deduktiv metod 
I den deduktiva metoden utgår forskaren från teorier för att genomföra empiriska undersökningar 
(May, 2001). Ett deduktivt tillvägagångssätt förknippas ofta med kvantitativa insamlingsmetoder 
av data (Halvorsen, 1992). Målet är att bygga upp en vetenskaplig teori som kan förklara de lagar 
som finns inom ett specifikt område (Bryman, 1997). Deduktion kan kallas för bevisföringens 
väg och när forskaren drar slutsatser om enskilda händelser utifrån generella principer är det ett 
deduktivt tillvägagångssätt. Forskaren analyserar utifrån befintlig information och går alltså från 
det allmänna till det specifika (Andersen, 1998).  

2.2.2 Induktiv metod 
Vid användandet av en induktiv metod kan observationer göras utan bakomliggande teori. Det 
krävs inga hypoteser, undersökningen är relativt förutsättningslös och det finns en ganska vag 
eller oprecis problemställning jämfört med den deduktiva metoden. Syftet med metoden är att 
huvudsakligen skaffa sig en större helhetsförståelse för fenomenet. Det induktiva synsättet är 
flexibelt och forskaren är därför inte begränsad av en i förhand bestämd datainsamlingsmetod. 
Tillvägagångssättet förknippas ofta med kvalitativa metoder (Halvorsen, 1992). Induktion kallas 
ofta för upptäcktens väg där forskaren går från det specifika till det allmänna (Andersen, 1998). 

2.2.3 Abduktion 
Den här metoden är en kombination av deduktion och induktion. Forskaren utgår från empiriska 
fakta men har även med sig en viss teoretisk förförståelse. Utifrån de slutsatser som dras från den 
empiriska undersökningen kan teorin utvecklas och revideras. Förståelsen för det som undersöks 
står i centrum (Alvesson och Sköldberg, 1994). Forskaren pendlar mellan del och helhet, dvs. 
mellan empiri och teori och alterneringen leder till en djupare förståelse i ämnet (Holme och 
Solvang, 1997).  

2.2.4 Val av slutledningsmetod 
Utifrån jämförande teori och forskning har vi beskrivit de förutsättningar som råder på 
marknaden för modeprodukter samt viktiga faktorer för val av leverantörsmarknad. Den 
teoretiska förförståelsen har legat till grund för vår empiriska undersökning. Vidare har vi jämfört 
teorin med empirin för att styrka respektive avstyrka samband. På så vis anser vi oss ha fått en 
djupare förståelse för ämnet. Därigenom har vi alternerat den deduktiva och induktiva metoden 
och växlat mellan empiri och teori vilket är en abduktiv slutledningsmetod. 

2.3 Undersökningsmetod 
Det finns olika datainsamlingstekniker att välja bland när en studie ska genomföras. En 
grundläggande skiljelinje brukar gå mellan kvantitativa och kvalitativa data (Andersen, 1998).  

2.3.1 Kvalitativ metod 
Kvalitativa data berättar om de icke mätbara egenskaperna hos det som undersöks, t.ex. vad som 
är typiskt för fenomenet, och kallas även mjukdata (Halvorsen, 1992). Det centrala målet för den 
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metoden är att skapa en djupare förståelse för den valda problemformuleringen. Det innefattar 
bland annat att skapa samband och sätta in problemet i en helhet (Andersen, 1998). Metoden 
förknippas mest med kvalitativ forskning där deltagande observation och olika former av 
intervjuer är vanligt förekommande. Det mest grundläggande draget är viljan att se och beskriva 
händelser, handlingar och världen utifrån de observerade och studerade människornas perspektiv. 
Forskning av det här slaget är oftast öppen och ostrukturerad och möjligheterna för att hitta nya 
och oväntade frågeställningar är därför större (Bryman, 1997). 

2.3.2 Kvantitativ metod 
Data är av kvantitativt slag då de är mätbara, dvs. kan uttryckas med siffror eller andra 
mätenheter och kallas även hårddata (Halvorsen, 1992). Den metoden har en större koppling till 
naturvetenskapen. Målet är att finna samband så att resultaten gäller för alla de enheter som tas 
upp i studien (Andersen, 1998). Enligt dem som använder sig av kvantitativ forskning har den en 
logisk struktur där teorin är utgångspunkten för vilka problem och frågeställningar som ska ligga 
till grund för forskningen. Problemen formuleras ofta som hypoteser och kan härledas till 
generella teorier och målet är oftast att finna kausala samband. Några av de metoder som ofta 
används vid insamlandet av kvantitativ data är enkätundersökningar, experiment, strukturerade 
observationer, och innehållsanalys (Bryman, 1997).  

2.3.3 Val av undersökningsmetod 
Eftersom vi har antagit ett hermeneutiskt förhållningssätt grundat på vårt ämne, faller det sig 
naturligt att använda kvalitativa metoder för vår undersökning. I vår empiri ska vi samla in data 
genom intervjuer och observationer och diskutera det utifrån olika perspektiv. Vi kommer att 
djupare beröra få fall, snarare än många. En kvalitativ undersökningsmetod ger mer utrymme för 
tolkning och möjlighet att vara mer öppna inför olika infallsvinklar och synsätt. Det är centralt 
eftersom det krävs en tolkande metod för att skapa förståelse för kontexten och identifiera 
förutsättningarna för små svenska modevarumärken på olika leverantörsmarknader genom att 
jämföra teori och empiri. Den kvalitativa metoden ger därför vår problemställning störst relevans. 
Vi söker en djupare förståelse och anser att det tolkande förhållningssättet och kvalitativa 
undersökningsmetoder passar vår studie bäst. 

2.4 Undersökningsansats 
Det finns flera olika typer av undersökningsansatser. Valet av undersökningsansats grundas på 
undersökningens omfattning (Andersen, 1998). 

2.4.1 Tidsföljdsstudier 
Vid den här typen av undersökning är syftet att undersöka fenomen under längre tidsperioder. Det 
är vanligt att använda data som samlats in av andra eftersom undersökningen kräver att det finns 
data från många olika tidpunkter (Halvorsen, 1992). 

2.4.2 Longitudinella studier 
Den här studien går ut på att följa ett urval av respondenter under en längre tidsperiod, helst flera 
år. Ett problem som kan uppstå är bortfallet p.g.a. människor som tidigare varit med i studien inte 
längre går att nå, de kan ha flyttat eller t.o.m. gått bort (Halvorsen, 1992).  
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2.4.3 Fallstudier 
Vid genomförandet av en fallstudie används endast en eller några få undersökningsenheter, t.ex. 
en person eller ett företag. Intresset är fokuserat på processer, d.v.s. att förstå hur något förflyter 
eller utvecklar sig. Därför är det vanligt att använda sig av kvalitativa metoder som t.ex. 
observationer (Halvorsen, 1992). Metoden är användbar i de flesta vetenskapliga undersökningar 
tillsammans med andra metoder och en fallstudie kan göras mer eller mindre detaljrik. Det 
huvudsakliga syftet är att ta en liten del av ett stort förlopp och med hjälp av det försöka förstå 
och beskriva verkligheten. Ett ensamt fall kan aldrig representera verkligheten så därför gäller det 
att vara försiktig med de slutsatser som dras (Ejvegård, 2003).  

2.4.4 Vårt val av undersökningsansats 
Vi har genomfört en fallstudie då vi koncentrerat vår insamling av empiri från två specifika 
företag och utvalda personer därifrån. Vi har fokuserat på att skapa förståelse för Glentex 
sourcingarbete och deras upplevelser och erfarenheter av att sourca från leverantörsmarknaden i 
Portugal. Vidare har vi gjort en jämförelse, i viss omfattning, med Kina genom att söka förståelse 
i Novatellas erfarenheter av sourcingarbete på den leverantörsmarknaden.  

2.5 Datakällor 
Det finns olika typer av data och definitionen beror på forskarens medverkan vid insamlingen.  
Nedan förklaras innebörden av de två typerna av datakällor. 

2.5.1 Primärdata 
Ny data som samlats in av forskaren själv kallas primärdata (Andersen, 1998). Exempel på det är 
originalhandlingar som protokoll, officiell statistik och riksdagstryck (Ejvegård, 2003). 

2.5.2 Sekundärdata 
Om data samlats in av andra exempelvis forskare och institutioner kallas det sekundärdata 
(Andersen, 1998). Vetenskapliga verk, uppsatser, och doktorsavhandlingar är några exempel på 
ställen där data kan hämtas (Ejvegård, 2003). Sekundärdata är med andra ord redan tillgängliga 
data (Halvorsen, 1992). 

2.5.3 Val av datakällor 
I vår studie har vi använt oss av både primär- och sekundärdata då vi har valt att använda oss av 
flera källor och tekniker för insamlingen. Sekundärdata som böcker, vetenskapliga rapporter och 
artiklar har gett oss den grundläggande kunskapen.  Insamlingen av primärdata har skett genom 
personliga intervjuer och observationer vilket gav oss en djupare förståelse för ämnet. 

2.6 Datainsamlingsmetod 
Det finns många olika metoder för att samla in data till uppsatsen. Nedan beskrivs två sätt att 
samla in information; intervjuer och observationer. 

2.6.1 Intervjuer 
Vid intervjuer erhålls information tagen direkt ur verkligheten genom att intervjua relevanta 
nyckelpersoner. Intervjuer kan vara väldigt tidskrävande och därför är det viktigt att vara 
noggrann vid urvalet av respondenter (Ejvegård, 2003). Intervjudata kan användas på många 
olika sätt och för olika syften. Intervjuer kan användas för att komplettera data från andra 
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metoder och kan tillföra ett större djup och mer detaljrikedom till en studie (Denscombe, 2000). 
Det finns många olika typer av frågetekniker att välja bland beroende på det ämne som studeras 
(Andersen, 1998).  

2.6.1.1 Ostrukturerad intervju  
Det finns olika former av ostrukturerade intervjuer. Två av dem är informantintervju och den 
öppna intervjun. Informantintervjun är ett exempel på en kvalitativ intervju. Den används med 
fördel när det fenomen som studeras redan har ägt rum, är av privat karaktär eller när forskaren 
inte har haft möjlighet att själva göra en observation (Andersen, 1998). Det här är en metod där 
intervjuaren styr samtalet så lite som möjligt (Halvorsen, 1992). En annan form av ostrukturerad 
intervju är den öppna intervjun. Den är också av kvalitativ karaktär och används främst för att 
öka förståelsen för en persons beteende, motiv och personlighet (Andersen, 1998). Intervjun 
präglas av en öppen karaktär där respondenten får prata om ett ämne utifrån sin egen referensram 
(May, 2001). 

2.6.1.2 Semistrukturerad intervju 
En semistrukturerad intervju är en kombination av strukturerade och ostrukturerade 
intervjutekniker. Det finns ofta förutbestämda frågor men intervjuaren har större frihet att 
utveckla och fördjupa svaren. Den har en mer strukturerad karaktär än ostrukturerade intervjuer 
vilket gör det lättare att göra jämförelser (May, 2001).  

2.6.1.3 Strukturerad intervju 
Det här är en kvantitativ insamlingsmetod där frågorna och dess följd är förutbestämda och är 
desamma för alla som blir intervjuade (Andersen, 1998). Den typen av intervju förknippas ofta 
med enkätundersökningar. Den bakomliggande teorin är att eftersom varje person får svara på 
exakt samma frågor, som ställs på exakt samma sätt, så anses svarsskillnaderna vara verkliga och 
inte en konsekvens av intervjusituationen (May, 2001).  

2.6.2 Observation 
Vid observationer används en forskares sinnen på ett disciplinerat och genomtänkt sätt. 
Observationer som utförs på rätt sätt kan berätta vad en människa faktiskt gör, vilket kan skilja 
sig från vad den säger sig göra.  Ibland är inte observationer självförklarande och forskaren måste 
därför skapa sig en uppfattning om vad som observerats. Forskaren måste även ta ställning till 
hur representativ observationen är. En utmaning är att lyssna och se utan några förutfattade 
meningar och att kunna notera händelser utan att lägga till egna värderingar (Halvorsen, 1992). 
Det finns många olika typer av observationer. Vid fältobservationer studeras fenomenet i dess 
naturliga miljö. Det är en empirisk metod där forskaren undersöker primärkällor istället för att 
förlita sig på sekundärkällor (Denscombe, 2000). Om personerna känner till att de är observerade 
anses det vara en öppen observation, i andra fall är den dold. Vid deltagande observationer är 
observatören delaktig i det fenomen eller företag som undersöks (Andersen, 1998). Forskaren 
engagerar sig då i fenomenets vardagliga miljö för att öka sin förståelse för det som studeras 
(May, 2001). Om forskaren istället gör studien utifrån ett utomstående perspektiv är det en icke-
deltagande observation. När valet av aktiviteter som ska observeras har gjorts i förhand är det en 
strukturerad observation annars är den ostrukturerad (Andersen, 1998). 
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2.6.3 Val av datainsamlingsmetod 
Vi har använt oss av både observationer och intervjuer i vår studie. Eftersom vi ville få en 
djupare förståelse för att verkligen kunna förklara små företags sourcingsituation valde vi den 
kombinationen. Observationerna skedde på fältet och eftersom vi fick möjligheten att följa 
inköpsfunktionen i deras vardagliga arbete var observationen till viss del vara av deltagande 
karaktär. Visserligen hade vi ett utomstående perspektiv, vilket kännetecknar den icke-deltagande 
observationen, men samtidigt var det omöjligt att inte interagera. Observationen var öppen 
eftersom personerna på företaget var medvetna om observationen och syftet med den. Vi utgick 
inte från en mall där vi preciserat exakt vad som skulle observeras, vilket gjorde att observationen 
även fick en ostrukturerad karaktär.  
 
Intervjutekniken vi fokuserade på är den delvis strukturerade. Vi utgick ifrån vissa 
förutbestämda, standardiserade frågor men vi gav även utrymme för respondenten att dela med 
sig av sin erfarenhet och kunskap. Respondenten fick på så vis möjlighet att prata fritt om 
ämnesområdet och kunde delvis styra utvecklingen av samtalet. 

2.7 Urvalsstrategi 
Vid genomförandet av en undersökning måste forskaren göra ett urval av vilka enheter som ska 
studeras, hur många de ska vara och hur de ska väljas ut. Nedan beskrivs de olika sätt som finns 
för att göra urvalen.  

2.7.1 Sannolikhetsurval  
När urvalets resultat går att generalisera med en noggrant specificerad grad av säkerhet kallas det 
sannolikhetsurval. Det finns två grundformer; obundet slumpmässigt urval och systematiskt urval 
(Halvorsen, 1992). Enkelt/obundet slumpmässigt urval innebär att alla enheter i populationen har 
samma sannolikhet att komma med. Efter det utförs ett slumpmässigt urval av enheterna 
(Andersen, 1998). Systematiskt urval innebär att alla enheter som står på ett visst avstånd från 
varandra på en lista kommer med i urvalet t.ex. att var tredje person blir utvald (Halvorsen, 
1992). 

2.7.2 Icke-sannolikhetsurval 
För icke-sannolikhetsurval finns ett flertal olika former. Det subjektiva urvalet är när forskaren 
väljer ut enheterna grundat på sin egen bedömning av hur typiska de är för populationen. En 
annan form är självselektion vilket innebär att enheterna själva avgör om de vill vara med i 
urvalet, exempelvis genom annonsering. En mer avancerad metod är kvoturval. För det gäller att 
forskaren måste välja ut lika många enheter enligt vissa variabler, exempelvis gällande 
åldersgrupper eller kön (Halvorsen, 1992).  

2.7.3 Motivering till urval 
Eftersom vi valde att fokusera på att samla in data från två specifika företag gjorde vi ett 
subjektivt urval som är en form av icke-sannolikhetsurval. Även våra intervjuer baserades på ett 
icke-sannolikhetsurval. Vi intervjuade nyckelpersoner på företaget som vi ansåg kunde tillföra 
mest relevant information för vår studie. Därför hade inte alla enheter i populationen samma 
chans att komma med.  
 
Eftersom vi gjorde en form av deltagande observation fick vi möjlighet att följa med till några av 
Glentex leverantörer. Vilka leverantörer det blev hade vi ingen möjlighet att påverka i förväg. 
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Just den delen anser vi därför vara ett enkelt/obundet urval vilket är en typ av sannolikhetsurval 
av företagets leverantörer. Vilka personer vi fick möjlighet att prata med vid de besöken kunde vi 
inte heller planera i förväg och urvalet var därför av slumpmässig art. 

2.8 Undersökningens kunskapssyfte 
I kunskapssyftet framgår vad den framtagna kunskapen ska användas till. Det finns olika 
kategorier av syften, vi beskriver några av dem nedan.  

2.8.1 Deskriptivt/Beskrivande  
Deskription är av empirisk art och har ett beskrivande syfte. Det kan t.ex. vara att beskriva hur 
saker och ting ser ut och hur de fungerar. Forskaren måste ständigt göra ett motiverat urval för att 
framhäva de viktiga aspekterna. Vad som anses viktigt kan delvis härledas till syftet med studien. 
De fakta som används kan inte enbart vara riktiga de måste även vara relevanta för det som 
undersöks (Ejvegård, 2003). Beskrivningarna kan handla om individer, situationer eller 
händelser/fenomen i tillvaron och kan ges i det förflutna eller i nutid (Andersen, 1998).  

2.8.2 Explorativt/Problemidentifierande  
I en explorativ studie är syftet att utforska förhållanden eller fenomen som är mer eller mindre 
kända. Kunskaperna som finns inom området är ringa eller saknas helt. Syftet med en sådan 
studie kan vara att få fram intressanta frågor som kan undersökas vidare. Därför kan en explorativ 
studie ingå som en förstudie till en deskriptiv eller förklarande studie. Förutom mer 
generaliserande syften kan avsikten med en sådan studie vara mer specifik t.ex. genom att 
identifiera och precisera problem inom en organisation (Andersen, 1998).  

2.8.3 Förklarande/Förstående  
Ett förklarande syfte är generaliserande och vill komma fram till lagbundenheter. Det förstående 
kunskapssyftet utgår istället från psykologiska eller socialpsykologiska problemställningar och är 
ofta förankrade i de sociala och humanistiska vetenskaperna. Vikten läggs alltså vid att skapa 
förståelseramar och tolkningar (Andersen, 1998).  

2.8.4 Val av kunskapssyfte 
Studiens huvudsakliga kunskapssyfte är att förstå små svenska designfokuserade 
modevarumärkens möjligheter att sourca från den portugisiska respektive den kinesiska 
leverantörsmarknaden. Studien är även av deskriptiv art då vi beskriver ett specifikt företags 
sourcingarbete på respektive marknad. 

2.9 Tillförlitlighet 
För att undersöka en uppsats tillförlitlighet finns två centrala begrepp; validitet och reliabilitet. 
Begreppen är delvis beroende av varandra eftersom de är sammankopplade och har en ömsesidig 
påverkan på uppsatsens tillförlitlighet. 

2.9.1 Validitet 
Begreppet validitet kan beskrivas som giltighet eller relevans (Ejvegård, 2003). Validitet innebär 
undersökningens förmåga att mäta det som var avsett att mäta och avser relationen mellan det 
undersökta och framtagna (Svenning, 1999). Det gäller därför att ha klara mått och mätmetoder 
för att studien ska anses ha hög validitet. Valida data innebär att de är relevanta för studien 
(Ejvegård, 2003). 
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Det går att skilja mellan inre och yttre validitet. Den inre validiteten avser själva projektet och 
den koppling som finns mellan teori och empiri, alltså hur projektet är upplagt. Den yttre 
validiteten innebär projektets helhet och dess generella förankring. Det betyder möjligheterna att 
generalisera från ett urval till en population men även mer abstrakt från en specifik studie till en 
allmän teori (Svenning, 1999). 

2.9.2 Reliabilitet 
När pålitligheten av en studie utvärderas används begreppet reliabilitet (Halvorsen, 1992). Det 
beskriver hur pass tillförlitlig undersökningen och den insamlade informationen är (Svenning, 
1999). Reliabilitetsgraden anger användbarheten av olika mätinstrument och data. Om oberoende 
mätningar ger nästintill lika resultat råder det hög reliabilitet (Ejvegård, 2003).  

2.9.3 Studiens tillförlitlighet 
I vår ambition att tillföra vår studie hög validitet har vi under studiens gång kontrollerat att vårt 
definierade syfte efterlevts. Vi har noggrant och kontinuerligt återkopplat till vår 
problemformulering och våra nyckelbegrepp. De metoder vi valde för studien valdes med omsorg 
och i relation till vad vi ville undersöka. För att ytterligare sträva efter en hög validitet har vi varit 
noggranna med att teorin och empirin har en god sammankoppling i analysdelen. Vi har alltså 
försökt att validera genom att kontrollera, ifrågasätta och teoretisera.  
 
Eftersom vår studie är gjord med en tolkande ansats är reliabiliteten låg då våra egna tolkningar 
genomsyrar uppsatsen. I vår ambition att, utifrån de förutsättningarna, åstadkomma en så god 
reliabilitet som möjligt har vi använt noggrant utvärderade källor i förhållande till trovärdighet. 
Vid våra datainsamlingar har vi gjort, av varandra, oberoende analyser av intervjuer och 
observationer för att sedan jämföra resultaten.  Dessutom har vi vid intervjutillfällena använt 
diktafon, vilket gett oss möjlighet att inta en mer avslappnad roll.  På så vis var det också lättare 
att ta in flera intryck från intervjuerna. Möjligheten till återlyssning gjorde även att vi har kunnat 
kontrollera våra uppfattningar. 
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3. Teoretisk referensram 
I vår teoretiska referensram är målet att öka kunskapen och förståelsen för företags olika 
förutsättningar vid val av sourcingstrategi och leverantör. Inledningsvis ges en generell 
beskrivning av förhållandena på marknaden för modeprodukter. Vidare ger vi en skildring av 
sourcing samt leverantörers prestationsfaktorer; pris, kvalitet, flexibilitet och ledtid. Dessutom 
redogör vi för volym som en viktig produktfaktor för sourcingarbetet. Vi beskriver komplexiteten 
med kulturella skillnader vid sourcing från andra länder samt olika relationskaraktärer och hur 
olika sourcingmetoder påverkar dem. Avslutningsvis ges en kort skildring av textilindustrin i 
Portugal respektive Kina. 

3.1 Modemarknaden  
Modeprodukter har korta livscykler, är instabila, oförutsägbara och drivs ofta av impulsiva inköp 
från kundens sida. Konkurrensen mellan olika aktörer är intensiv och det krävs att företagen är 
innovativa och hela tiden kommer med nyheter. En tydlig tendens i branschen är att antalet 
säsonger per år ökar, förr fanns det två säsonger, numera kan det finnas upp till tjugo per år. När 
företag uppfattar nya trender gäller det att snabbt få fram en färdig produkt till försäljning. 
Lyckas företagen inte med det kan de förlora intäkter (Christopher, Peck och Lowson, 2004). 
Modevaror räknas ofta som så kallade just-in-time (JIT) produkter (Hedén och Mc Andrew, 
2005). Det innebär att rätt produkter ska levereras i rätt kvantiteter i exakt rätt tid (Van Weele, 
2000). Modevaror tar ofta längre tid att utveckla, tillverka och distribuera än vad livslängden är 
ute på marknaden (Hedén och Mc Andrew, 2005). Tidsenliga leveranser är viktigare för kläder än 
någon annan produktkategori p.g.a. trender och säsongsfaktorer (Jin, 2004). Det gäller att 
leverera i rätt tid eftersom konsumenterna inte vill bära gårdagens nyheter. Livslängden på 
modevaror blir allt kortare och därför är de vinnande företagen de som kan leverera varorna som 
konsumenterna efterfrågor i just det ögonblick som behovet uppstår. Tid är alltså en stark 
konkurrensfaktor för modeföretag (Hedén och Mc Andrew, 2005). Små leveransförseningar kan 
resultera i att produkten måste säljas till reducerat pris för att kunden inte längre efterfrågar 
varan. Det ställer krav på nytänkande och snabbhet och leder till större press på 
logistikhanteringen. För att kunna hantera ledtiderna och distansen till leverantörer krävs goda 
kommunikationssystem. För att lyckas med det är det viktigt att inte ha alltför många leverantörer 
(Christopher, Peck och Lowson, 2004).  
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Modellen nedan illustrerar hur viktig timingen är att få ut produkten i rätt tid på marknaden i 
modebranschen. Den beskriver hur försäljning går förlorad om företaget är ute med en produkt 
för sent. 

 
Källa: Christopher, Peck & Lowson, 2004. 
 
Den textila industrin förändras ständigt, delvis beroende på förändringar i köparnas efterfrågan, 
tillgänglighet och tillgång till teknologi samt att sourcingmönster ändras. Stora trender på senare 
år har varit en ökad medvetenhet om vikten av socialt ansvar och etisk anskaffning. Det leder till 
både möjligheter och utmaningar för leverantörer. För att överleva måste företagen kunna 
anpassa sig till den ständigt förändrande efterfrågan från kunden och återförsäljarnas 
marknadskraft. Idag är det ofta viktigare med flexibilitet och organisatoriska färdigheter än att 
uppnå konkurrenskraft genom att enbart erbjuda lägst pris (Adhikari och Yamamoto, 2004).   
 
Förändringar i försäljningsmönstren har resulterat i att många modedetaljister köper in mindre 
kvantiteter än förut. En anledning är den ökande konkurrensen och att antalet varumärken växer 
snabbare än marknaden. Behovet av små orderkvantiteter har gjort att många företag efterfrågar 
kortare och mer flexibla ledtider från sina leverantörer. Det är skillnad på att sourca 
kärnprodukter som repeteras varje säsong från samma leverantör och att sourca mer riskfyllda 
modeprodukter som ofta kommer från olika leverantörer (Jackson och Shaw, 2001).  

3.2 Sourcing 
Sourcing innebär planering och val av leverantör för att köpa in en produkt (Van Weele, 2005). 
Det innefattar att söka efter bra källor och leverantörsmarknader för material och hitta bra 
leverantörer (Hedén och Mc Andrew, 2005). Det finns olika sourcingstrategier som är lämpliga i 
olika situationer (Åkesson, Jonsson och Edanius-Hällås, 2007). Förutom t.ex. pris är 
leverantörens lokalisering en viktig faktor att ta hänsyn till vid val av leverantör. Ett företag 
måste ta ställning till vilka faktorer som är viktigast för dem. Beroende på var produktionen 
förläggs finns det för- och nackdelar angående olika faktorer såsom pris och ledtider (Adhikari 
och Yamamoto, 2004). En leverantör väljs oftast beroende på hur skicklig den är och inte i vilken 
världsdel den befinner sig i. De många faktorerna att ta hänsyn till vid leverantörsval såsom 
produktionsteknik, tillverkningskapacitet, ledtid och prisnivå gör det till en svår process. I 
synnerhet då urvalsgrunderna inte alltid går hand i hand (Hedén & Mc Andrew, 2005).  
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Avstånden i världen krymper och det blir både lättare och billigare att resa. Få platser är idag 
längre bort än 12-14 timmars flygtid. Det gör både inköpares och leverantörers jobb lättare och 
de kan vara mer flexibla i sitt arbete och jobba från många olika länder (Jackson och Shaw, 2001 
s.119). Ny teknologi har också bidragit till att sourcing och kommunikation har blivit enklare 
trots långa avstånd (Goworek, 2007). Den snabbare och effektivare telekommunikationen har 
underlättat internationella modeaffärer (Jackson och Shaw, 2001). Internationella kurirföretag 
kan leverera varor till Europa på två dagar trots långa avstånd. Det gör leverantörer över hela 
världen väldigt konkurrenskraftiga. Om varor fraktas med flyg från Fjärran Östern skiljer det 
oftast bara några dagar jämfört med transporttiden för varor som transporteras med lastbil inom 
samma kontinent (Goworek, 2007).  
 
Europeiska leverantörer måste ständigt stå emot den ökande konkurrensen ifrån leverantörer i 
utvecklingsländer världen över. Tidigare var äldre konsumenter mer lojala mot hemmamarknaden 
för sina inköp vilket har minskat på senare tid. Idag har stödet för lokalproducerade varor minskat 
eftersom konsumenter först och främst tänker ur ett personligt ekonomiskt perspektiv. De bryr sig 
inte lika mycket om var ett plagg är producerat så länge det möter förväntningarna angående 
kvalitet och pris. Därför måste europeiska leverantörer vara mer konkurrenskraftiga än någonsin. 
Inte enbart gällande pris men även kvalitet, design, leverans och värde för pengarna. Det är en av 
anledningarna till att många europeiska klädproducenter har förflyttat sin produktion till andra 
länder med bl.a. billigare arbetskraft. Utvecklingen i början av 2000-talet pekade på att 
leverantörer utan specialkompetens inte hade någon framtid i Europa. Då ansågs endast 
högkvalitativa leverantörer, med antingen unika försäljningsförslag eller framgångsrika 
varumärken med högre prisnivåer, ha en fortsatt möjlighet att producera på den europeiska 
marknaden (Jackson och Shaw, 2001).  Om Europa vill förbli konkurrenskraftigt på den 
internationella affärsmarknaden i flera olika sektorer, måste förbättringar genomföras både 
gällande kostnads- och kvalitetsnivåerna på de slutgiltiga produkterna (Van Weele, 2001). 

3.2.1 Ett historiskt perspektiv 
Tidigare baserades en inköpares val av leverantör mestadels på kostnader, leveransprecision och 
kvalitetsnivå. Idag har sourcing blivit en hel vetenskap och är mer systematiskt uppbyggt. Större 
tonvikt läggs på leverantörens roll och urvalskriterierna har därför blivit tuffare. Hur ett företag 
ska sourca varierar därför kraftigt mellan modeföretag. Det finns många olika faktorer att ta 
hänsyn till beroende på vilken typ av kläder det är, prissegmentet och storleken på volymerna 
(Jackson och Shaw, 2001). Oftast är det viktigaste målet att åstadkomma en bra balans mellan 
kvalitet och pris (Jackson och Shaw, 2001; Åkesson, Jonsson och Edanius-Hällås, 2007).  
 
Över tid har länder utvecklat expertis och specialkompetens för vissa typer av produkter, 
processer och tyger. Det börjar oftast med tillgången till lokala naturmaterial, kunskap och 
teknologier. Kina har exempelvis en lång historia av sidenproduktion. Tidigare ansågs Europa 
och andra utvecklade länder vara den enda säkra källan för högkvalitativa och dyra produkter. 
När företag började sourca modevaror från Fjärran Östern fanns det ofta brister i kvaliteten och 
designen. Så är det inte längre idag. Förbättringar i teknologi har gjort att länderna från Fjärran 
Östern nu har blivit kända för ny och innovativ design med högklassig kvalitet. Dagens 
modeindustri är global och internationellt affärssamarbete har därför blivit en norm (Jackson och 
Shaw, 2001). 
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3.2.2 Leverantörers prestationsförmåga  
Variationen av sourcingstrategier och behovet av att relatera sourcingmöjligheterna till ett 
företags karaktär, förutsättningar och leverantörers potentiella prestationsförmåga är oerhört 
viktigt för företag. Med leverantörsprestation menas faktorer såsom pris, kvalitet, flexibilitet och 
ledtid (Åkesson, Jonsson och Edanius-Hällås, 2007). 

3.2.2.1 Pris 
Det finns marknadsnischer som karaktäriseras av att huvudsakligen konkurrera med låga priser. 
Företag med prisfokus tenderar att ha relationer som inte präglas av nära samarbeten med 
leverantörerna. Konkurrensfokus för många modeföretag är att lyckas hitta leverantörer som kan 
leverera kvalitetsplagg till låga priser (Åkesson, Jonsson och Edanius-Hällås, 2007). 
 
Internationellt sourcande företag tillhandahåller ofta möjligheter till stora prisbesparingar. 
Företag beräknas kunna åstadkomma så mycket som 20-30% lägre kostnader genom 
internationella inköp. Sourcing i utvecklingsländer är dock mer komplext än inhemska inköp. Det 
beror på längre ledtider, ökade regler, lagregleringar och tullkrav (Monczka, 2009). Många 
utvecklade länder har länge försökt att skydda den egna textila produktionen mot den hårda 
konkurrensen från den billiga importen från utvecklingsländer. Den protektionismen har lett till 
kombinationen av kvoter, avgifter, importskatter och tullar. I vissa fall förekommer det även 
överflödig byråkrati och extremt krävande pappersarbete för att kunna importera kläder från 
andra kontinenter (Jackson och Shaw, 2001).  
  
Kostnadsbesparingarna vid sourcing från utvecklingsländer måste vägas mot tillkomsten av 
lagerhållning, kommunikations- och logistikkostnader tillsammans med ökad komplexitet och 
risk. Osäkerheterna som tillkommer med internationella inköp är den ökade graden av logistiska, 
politiska och finansiella risker (Monczka, 2009). Avstånd påverkar fraktkerna där långa avstånd 
ger högre transportkostnader (Hedén och Mc Andrew, 2005).  Genom att köpa varor i en annan 
valuta påverkas företaget även av valutakursförändringar. Kommunikation på olika språk samt 
tidsskillnader kan också skapa problem och påverka det slutgiltiga priset för en produkt 
(Goworek, 2007; Monczka, 2009). Företag kan även få likviditetsproblem eftersom betalningarna 
ofta måste göras långt i förväg (Hedén och Mc Andrew, 2005). 
 
Multipel sourcing innebär att ett företag köper en viss typ av produkt från flera olika leverantörer 
(Van Weele, 2005). Den sourcingstrategin kan vara ett bra sätt att spela ut leverantörerna mot 
varandra för att få ett konkurrenskraftigt pris. Det gäller i synnerhet om materialet som ska köpas 
in inte är unikt och det finns många potentiella och tillgängliga leverantörer (Hedén och 
McAndrew, 2005). Trots att multipel sourcing kan resultera i lägre priser sker det många gånger 
på bekostnad av leverantörsprestationen (Bozarth, Handfield och Das, 1998). Dessutom innebär 
det dyrare hantering och mer administrativt arbete vilket kan göra att det inte är ekonomiskt 
försvarbart att dela upp inköp på flera leverantörer (Hedén och Mc Andrew, 2005). 
 
Beslutet för sourcingstrategi bör baseras på så kallad TCO, Total Cost of Ownership. Det innebär 
alla kostnaderna, både direkta och indirekta, som uppkommer under en produkts hela livslängd 
(Van Weele, 2005). TCO består av tre centrala komponenter; före anskaffning (sourcing), 
anskaffningskostnader (inköp) och efter anskaffning (lager, distribution o.s.v.). Det anses vara 
viktigt att välja leverantörer med låga kostnader före leverantörer med låga priser eftersom 
inköpspriset bara är en komponent av den totala kostnaden. En leverantör kanske kan erbjuda 
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produkter till ett bra pris men de övriga kostnaderna som tillkommer kan göra att det blir dyrare i 
slutändan (Hines och Bruce, 2007). Tillägget för dolda kostnader vid sourcing från Kina kan 
innebära så mycket som 15-24 % på enhetspriset (Monczka, 2009). 
 
Den huvudsakliga fördelen för företag att sourca globalt anses ofta vara lägre priser (Jackson och 
Shaw, 2001). Idag tror många företag att de måste sourca från Kina för att inte riskera att få en 
kostnadsnackdel gentemot konkurrenter (Monczka, 2009). Men även om kostnaderna för global 
sourcing brukar uppfattas som lägre, ofta beroende på lägre arbets- och infrastrukturkostnader, så 
är det inte alltid hela sanningen. Den initiala produktionskostnaden är inte densamma som 
slutkostnaden när leverans och distributionskostnader har inkluderats. Det finns även andra dolda 
kostnader som måste tas med i beräkningen för att förstå det verkliga priset för en import. Några 
vanliga dolda kostnader är som tidigare nämnts valutafluktuationer, kvoter, försenade leveranser, 
svårigheter att repetera en order snabbt, ökade lagerkostnader, mer komplicerad administration, 
svårigheten att hantera returer och reklamationer m.m. I likhet med ett isberg är de flesta 
kostnaderna för import dolda och bör därför övervägas noga (Jackson och Shaw, 2001). Isberget 
innehåller många kostnader som ofta ignoreras. Förutom tidigare nämnda kostnader är det även 
resurser associerade till inköpares resor, både i tid och pengar. Tiden för att kommunicera med 
leverantörer före, under och efter en order kan också resultera i höga kostnader, speciellt när 
problem uppstår. Enligt isbergsteorin har lokala leverantörer möjlighet att uppnå 
konkurrensfördelar i jämförelse med mer avlägsna leverantörer. Storleken på isberget är dock 
avgörande för att kunna avgöra de relativa fördelarna. Ju bättre relationen är mellan en kund och 
leverantör, desto mindre är risken för ett stort isberg (Hines och Bruce, 2007). Den kostnad som 
mest skadar lönsamheten för ett företag är de kostnader som kan relateras till förlorad försäljning 
pga. försenade leveranser. Den kostnaden är väldigt svår att uppskatta men generellt är den 
väldigt stor och det är svårt att ta igen den senare under säsongen (Jackson och Shaw, 2001).  
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Modellen nedan illustrerar kostnadsisberget och visar potentiella områden för lokala leverantörer 
att bygga upp konkurrensfördelar. 

 
Källa: Hines och Bruce, 2007. 

3.2.2.2 Kvalitet 
Det finns marknadsnischer som karaktäriseras av att leverera högkvalitativa plagg. Företag med 
kvalitetsfokus har en tendens att välja relationer som präglas av ett nära samarbete med 
leverantörerna. De väljer därför ofta leverantörer som finns nära, både när det gäller avstånd och 
kultur. Europeiska leverantörer betraktas ofta som högkvalitativa (Åkesson, Jonsson och 
Edanius-Hällås, 2007). Den europeiska textil- och klädindustrin anses vara den mest innovativa 
industrin i världen. Design och kvalitet för både kläder och textilier är på toppnivå. Kontinuerlig 
investering i modern teknologi ökar de europeiska leverantörernas konkurrenskraft (Mattila, 
2008). Portugisiska leverantörer jobbar exempelvis mycket värdeadderande koncept för kläd- och 
textilindustrin (Mattila, 2008). När produktionen förläggs nära hemmamarknaden är det även 
lättare att genomföra kvalitetskontroller (Goworek, 2007; Monczka, 2009; Hedén och Mc 
Andrew, 2005).  
 
Multipel sourcing anses kunna användas som sourcingstrategi för att öka prestationen bland 
existerande leverantörer. Det gäller i synnerhet om ett företag inte kan hitta en leverantör att 
påbörja partnerskap med (Bozarth, Handfield och Das, 1998). Däremot kan multipel sourcing 
skapa risk för ökad produktvariation och inkonsekvent kvalitet genom värdekedjan då 
leverantörernas prestationer inte lever upp till samma kvalitetsstandarder. Genom att välja och 
behålla enbart de bästa leverantörerna minskar riskerna för kvalitets- och leveransproblem 
(Monczka, 2009). Idag finns därför en trend i att istället reducera antalet leverantörer (Bozarth, 
Handfield och Das, 1998).  

3.2.2.3 Flexibilitet 
Ibland är det fördelaktigt för företag att sourca lokalt. Det gäller exempelvis när det handlar om 
högteknologiska produkter där produktspecifikationen hela tiden förändras, när det krävs stor 
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flexibilitet och precision gällande leveransvillkor samt när en intensiv personlig kommunikation 
är viktig (Van Weele, 2005). Det finns många led i den textila värdekedjan som kan uppta onödig 
tid och det som skiljer vinnarna från förlorarna är hur pass väl tiden har disponerats. Det gäller 
samtidigt att vara medveten om att snabbast inte alltid är bäst. Snabbhet kan ibland innebära en 
acceptans för höga prisnivåer, dyra transportmedel eller felaktiga inköpsvolymer. Effektivitet 
uppnås när snabbhet kan kombineras med lönsamhet (Hedén och Mc Andrew, 2005). 
 
Närmare belägna leverantörer svarar lättare på ett köpande företags skiftande behov och de kan 
göra mindre och mer frekventa leveranser. Den ökande populariteten med just-in-time (JIT) är till 
fördel för att använda mer lokala leverantörer (Monczka, 2009). En del europeiska företag har 
börjat upptäcka fördelarna med att göra inköp från leverantörer nära hemmamarknaden. Där har 
de möjlighet att utveckla relationer med fabriker som kan erbjuda bra ledtider. Då kan de lättare 
ta till vara på fördelarna av att snabbt kunna möta marknadens skiftande efterfrågan. Snabbhet, 
engagemang och ömsesidig förståelse är huvudingredienserna för de relationerna och det finns 
stora fördelar för bägge parter (Jackson och Shaw, 2001). 

3.2.2.4 Ledtider 
Dagens företag vill inte hålla höga lagernivåer och de eftersträvar därför höga 
lageromsättningshastigheter och så korta produktionsledtider som möjligt (Adhikari och 
Yamamoto, 2004). Materialprognoser över en längre period gör processen allt mer komplicerad 
och kritisk. Långa ledtider innebär därför ofta ökad svårighet och osäkerhet för prognoser vilket 
kan resultera i att företag garderar sig med en större buffert (Hedén och McAndrew, 2005). En 
annan konsekvens av längre ledtider är att det blir svårare för företag att reagera snabbt på 
förändrade förutsättningar på marknaden (Jin, 2004 se Brooks, 2002). Det blir även svårt att 
repetera en order mitt i en säsong. De långa avstånden till fabrikerna gör dessutom att större 
kvantiteter måste köpas in i förtid. Det skapar stora problem för företag eftersom det ökar 
lagerhållningskostnaderna. Därför efterfrågar många företag kortare ledtider (Jackson och Shaw, 
2001). 
 
Att sourca lokalt innebär kortare ledtider. De kan ibland vara hälften så långa och är därför en av 
de främsta anledningarna till lokal sourcing (Jin, 2004). Genom att sourca nära hemmamarknaden 
kan leveranserna ske fort (Mattila, 2008). Kortare avstånd ökar även leveransprecisionen (Hedén 
och Mc Andrew 2005).  Europeiska företag som har sin produktion i Asien får oftast räkna med 
en ledtid på ca 4-6 månader eftersom många varor fraktas med båt. De företag som däremot har 
sin produktion i Östeuropa har en ledtid på ca 2-5 månader. Den tidsskillnaden bör vägas mot det 
faktum att skillnaden i slutpris är upp till 40 % högre när produktionen förläggs i Europa (Mattila, 
2008). Lokala leverantörer presterar ofta bättre i operationella aktiviteter. Exempelvis är antalet 
tidsenliga leveranser högre, ledtider kan vara hälften så långa, kvantiteterna kan vara mindre och 
lagerhållningen av kritiska produkter kan minskas för företaget (Jin, 2004 se Handfield 1994). 
Lokalt sourcande företag anser själva att deras största konkurrensfördel är kundservicen de får 
möjlighet att erbjuda samt de korta ledtiderna (Jin, 2004). Kortare ledtider skapar även bättre 
förutsättningar för ökad lönsamhet och företag kan åstadkomma större möjligheter att vara före 
konkurrenter med den efterfrågade produkten ut på marknaden. Att involvera samarbetspartners 
tidigt, göra rätt saker från början, eliminera dubbelarbete och förlägga tillverkningen nära 
hemmamarknaden är några få saker som kan reducera ledtider (Hedén och McAndrew, 2005). 
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3.2.3 Volymer 
Vid val av sourcingstrategi finns det särskilt två faktorer som påverkar; produkten och 
organisationen (Åkesson, Jonsson och Edanius-Hällås, 2007). En relevant produktfaktor är 
volymen. Företag med stora volymer passar bättre för att använda globala sourcingstrategier än 
företag med små volymer. Organisatoriska frågor, som påverkar valet av sourcingstrategi, är bl.a. 
företagets storlek där stora företag tenderar att sourca globalt. Små företag måste ofta rikta in sig 
på leverantörsmarknader med mindre leverantörer (Van Weele, 2005). Företag med stora 
volymer och varor med hög modegrad tenderar att sourca globalt medan mindre företag med 
basvaror sourcar lokalt (Jin, 2004). Det sägs samtidig att innovativa produkter bör produceras 
närmare hemmamarknaden medan basvaror med fördel kan produceras längre bort (Van Weele, 
2005). 
 
Singel sourcing innebär att ett företag endast har en leverantör för att tillverka en viss typ av 
produkt (Van Weele, 2005). Det bidrar med att optimera påverkan och makt över en leverantör 
eftersom volymen konsolideras och kunden därmed får en större betydelse för leverantören 
(Monczka, 2009). Dessutom kan konsolideringen av volymerna användas för att 
kvantitetsförhandla priset (Bozarth, Handfield och Das, 1998 se Mohr and Spekman, 1994). Rätt 
antal leverantörer gör det möjligt att åstadkomma lägre totalkostnader för produkter och att 
belöna färre leverantörer med större volymer (Monczka, 2009). 
 
Små företag blir ofta tvungna att använda sig av singel sourcing, bl.a. beroende på att de måste 
komma upp i leverantörens minimikvantitet på ordervolymen (Hedén och McAndrew, 2005). 
Trots att singel sourcing kan användas för att öka makt och påverkan över en leverantör så kan 
leverantörsrisken ändå öka med den typen av sourcingstrategi.  Det beror på att om företag enbart 
köper in en produkt från en leverantör kan företaget hamna i en beroendeställning till 
leverantören (Van Weele, 2005). Om en inköpsvolym är tillräckligt stor så att den tillåter att 
läggas hos ett flertal producenter är det att föredra (Hedén och Mc Andrew, 2005). Risken blir 
därmed oftast mindre när samma typ av produkt köps eller kan köpas in från mer än en leverantör 
(Van Weele, 2005). Många produktutvecklande varumärkesleverantörer har ett stort antal 
leverantörer i sitt nätverk och använder sig av ett flertal alternativa tillverkare för samma sorts 
produkter. Anledningen är just att ett företag vill undvika att bli alltför beroende av en leverantör 
genom att lägga en för stor ordervolym där (Hedén och Mc Andrew, 2005).  

3.2.4 Kulturella skillnader 
Ett vanligt problem med global sourcing är att en del företag inte har erfarenhet av globala 
affärer. Många företag saknar kvalificerad personal för att utveckla och förhandla med globala 
leverantörer eller att hantera långa värdekedjor. Förhandlingar med en utländsk leverantör kan 
vara svårare p.g.a. olika affärstraditioner, språk och kultur. Enkla förfrågningar om förändringar 
kan resultera i frustrerande erfarenheter. Det kräver kunskap om traditionerna och kulturen i det 
andra landet. Bristande förståelse riskerar att leda till allvarliga problem för att nå framgång i 
förhandlingar och att bygga relationer med en leverantör (Monczka, 2009). De affärsparter som 
delar samma kultur, talar samma språk och spelar på samma marknad har bättre förutsättningar 
att lösa eventuella problem i samförstånd (Hedén och Mc Andrew, 2005). Den största 
utmaningen för global sourcing är därför kommunikationen med leverantörerna p.g.a. det långa 
avståndet och de kulturella skillnaderna (Jin, 2004 se Brooks, 2002). 
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3.2.5 Relationskaraktär 
Företag som inte tillverkar sina produkter själva måste utveckla en inköpsstrategi. Det är en plan 
för hur företaget ska försörja sig med de material och tillbehör som behövs för att köpa in 
produkterna. Det behövs även en strategi för hur företaget ska välja ut sina leverantörer och hur 
nära samarbetet ska vara med dem (Hedén och Mc Andrew, 2005). Att välja rätt leverantör och 
utveckla ett bra samarbete är en stor utmaning för företag (Goworek, 2007). Även om företag ofta 
har ett visst antal pålitliga leverantörer i sina register är det betydande att inte bara nöja sig med 
dem. Det är viktigt att se till att få de bästa möjliga förutsättningarna för företagets specifika 
behov och se till att möta kundernas behov och efterfrågan. En affärsrelation och det ekonomiska 
eller politiska tillståndet på en marknad kan snabbt ändras och därför är det viktigt att kunna 
försäkra sig om alternativa källor och sprida riskerna (Hedén och Mc Andrew, 2005). 
 
En för stor leverantörsbas kan skapa problem för företag eftersom det är svårt att upprätthålla en 
god kommunikation med alla. Brist på standardisering av administrativa uppgifter såsom 
kvalitetskontroll, provprocesser, paketering av varor kan också orsaka problem och medföra 
högre kostnader. Leverantörers prestationer varierar kraftig men dagens informationssystem gör 
det lättare att upptäcka varierande prestationsförmågor. Det finns flera fördelar med att ha färre 
och större leverantörer. En positiv aspekt är att åstadkomma skalfördelar som leder till lägre 
kostnader och större marginaler. Det kan också innebära en ökad pålitlighet för att kvalitet och 
leverans lever upp till köparens krav och förväntningar. Även kommunikationen och 
leverantörsservicen kan bli mer effektiv. Parterna får ökad förståelse för delade affärsrisker och 
det köpande företaget kan uppnå en ökad konkurrensfördel med hjälp av snabbare respons på 
efterfrågan (Monczka, 2009). Det finns alltså många fördelar med att rationalisera 
leverantörsbasen men det är samtidigt riskabelt att bli för fokuserad. Då kan företaget misslyckas 
att se och förverkliga nya och innovativa idéer. De kan gå miste om möjligheten att handla med 
andra potentiella leverantörer och eventuellt missa chansen till produktutveckling p.g.a. av att de 
nuvarande leverantörerna har bristande kompetens. Det kan även vara riskabelt att ha ett fåtal 
leverantörer om det inte finns några alternativa leverantörskällor för snabb leverans vid 
eventuella fel och försenade leveranser (Jackson and Shaw, 2001). 
 
Företag bör ta ställning till om de ska jobba med sina leverantörer som partners eller hålla 
leverantörerna på distans och fokusera på att regelbundet uppmuntra konkurrens. Utveckling av 
partnerskap innebär långtgående konsekvenser för de involverade företagen. Det kräver öppenhet 
och vilja att dela känslig information. Leverantörsstrategier med hög interaktion mellan köpare 
och leverantörer genererar ofta högre leverantörsprestation (Van Weele, 2005). Konkurrerande 
budgivning innebär att begära offerter från flera leverantörer. Beroende på buden sprids den 
totala volymen ut mellan de mest attraktiva leverantörerna. Den taktiken används ofta när 
produkten köps in i stora volymer. Konkurrerande budgivning används generellt när priset är en 
dominerande faktor och när specifikationerna är enkla. Den typen av budgivning kan även 
användas för att välja ut och göra en lista över potentiella leverantörer (Monczka, 2009). 
 
Två faktorer som är särskilt viktiga vid val av leverantörsstrategi är konkurrensen på 
leverantörsmarknaden och företagets resurser. Köparen bör välja en leverantör över vilken den 
har en relativ storleksfördel som gör att inköparen har större möjlighet att påverka leverantören 
(Monczka, 2009). Nära samarbeten mellan kunder och leverantörer resulterar ofta i lägre 
totalkostnader för att göra affärer. Det förväntas även kunna öka effektiviteten för att utveckla 
och introducera nya produkter. Att utveckla goda relationer med leverantörer anses också 
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resultera i bättre prestationer och högre resultat för företag. Däremot kan vissa relationer kosta 
mer än vad de genererar. Därför bör företag undersöka kostnaden för att upprätthålla en relation, 
dess inverkan på sourcingalternativ och i vilken grad strategin påverkar företagets 
konkurrenskraft. Om kostnaderna för att bibehålla relationen överstiger de fördelar som 
samarbetet resulterar i är sannolikheten stor att det upplevs negativt av inköparna (Sharland, 
1997).  

3.3 Portugals kläd- och textilindustri 
I Portugal finns det en god tillgång av olika typer av tyger och komponenter för kläder (Mattila, 
2008). Portugal har dock haft många år av stora motgångar inom textil- och klädindustrin. Under 
åren 2004-2006 mötte den portugisiska textil- och klädindustrin stora motgångar. Under de åren 
sjönk landets produktionskapacitet i den textila sektorn successivt, vilket resulterade i kraftigt 
minskad omsättning. Lönenivåerna samt antalet anställda inom den sektorn minskade. En av 
anledningarna till den nedgången anses vara den ökade konkurrensen mellan exportmarknader. 
En stor del av Portugals produktion exporteras och de största kunderna finns på den europeiska 
marknaden. Spanien och England ligger i topp och följs av Frankrike och Tyskland. Sverige 
ligger på en 8-9 plats och representerar drygt 2 % av den portugisiska textil- och klädexporten. 
Portugals största exportmarknad utanför Europa är USA (Euratex, 2006).  
 
Den negativa utvecklingen i Portugals textil- och klädindustri stabiliserades en aning under 2006. 
Det anses delvis bero på ett avtal mellan EU och Kina som förhandlades fram under 2005 som 
resulterade i en minskning av den kinesiska exporten av vissa varor, huvudsakligen kläder, till 
den europeiska marknaden. Eftersom det är Portugals huvudsakliga exportmarknad påverkades 
deras textil- och klädindustri positivt av avtalet. Textil- och klädproduktionen sjönk dock 
fortfarande under 2006 men inte i samma takt som 2005 (Euratex, 2007).  
 
Under 2007 avtog den negativa och nedgående trenden i landets textil- och klädindustri som 
pågått de tidigare åren. Landets export ökade och över 70 % av den totala produktionen 
exporterades. Exporten ökade främst på den europeiska marknaden där vävda och stickade plagg 
stod för den största delen. Indikatorer pekade på att 2008 skulle innebära slutet för den negativa 
trenden i Portugals textil- och klädindustrin. I februari 2008 hade både produktionsindex och 
omsättningen ökat med 8 respektive 10 % (Euratex, 2008).  

3.4 Kinas kläd- och textilindustri 
Kinesiska leverantörer erbjuder billig arbetskraft och är villiga att anta nästan alla utmaningar. De 
har stadigt utvecklat sina möjligheter och färdigheter att producera både högteknologiska 
produkter och enklare basvaror. Trots att Kina är ett enda land finns stora skillnader mellan olika 
regioner gällande regler, förordningar samt tillvägagångssättet att göra affärer. Företag bör därför 
vara väl pålästa om bl.a. Kinas affärskultur, lokala regler och politiska lagar innan de börjar göra 
affärer på den leverantörsmarknaden. I Kina är det nästintill omöjligt att få ett företag att följa 
alla punkter på ett kontrakt. Därför är det oerhört viktigt att utveckla en bra relation för att 
samarbetet ska bli så framgångsrikt som möjligt. Det är även viktigt att lära sig hur den kinesiska 
kulturen och företagskulturen fungerar för att förhindra att kulturella skillnader skapar problem 
(Cook, 2006). 
 
Många textilfabriker har tvingats stänga de senaste åren i Kina. Vissa fabriker har stängt för gott 
och andra har sökt sig till billigare platser. Den vanligaste anledningen till det är att fabrikerna 
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har fallit offer för ökade produktions- och arbetskostnader. Dessutom har priserna för råmaterial 
och transporter stigit snabbt. Stigande inflation och nya nationella arbetslagar som skyddar 
arbetarnas rättigheter har haft stor påverkan på marginaler som var små redan från början. 
Stigande interna kostnader tillsammans med avtagande efterfrågan från köpande länder och en 
ekonomisk nedgång har resulterat i hårda tider för den kinesiska textil- och klädindustrin. Under 
de första fem månaderna under 2008 minskade exporten av textilier med 20 % jämfört med 2007. 
Industrin har varit uppbyggd runt storskalig produktion beroende av den amerikanska marknaden 
och har inte kunnat hantera nedgången (Mc Laughlin, 2008). 
 
Den bristande infrastrukturen i Kina har orsakat stora problem angående inhemsk transport. 
Vägsystemet är inte särskilt välutvecklat och det utvecklas inte i samma takt som tillverkningen i 
landet ökar. Det råder även brist på transportmedel och kvalificerade förare. Det påverkar ett 
företags värdekedja som sourcar från leverantörer i Kina. Företag bör därför undersöka och 
utvärdera potentiella problem som kan uppstå till följd av de begränsningarna. I Kina kan det 
även i vissa fall vara svårt med energiförsörjningen vilket gör att strömavbrott är vanligt 
förekommande. Det är något som kan försena eller störa en produktion och en faktor som ett 
företag måste ta med i beräkningen vid val av leverantörsmarknad (Cook, 2006).  
 



 29 

Modellen nedan visar en jämförelse mellan arbetskostnader för textil- klädindustrin i Portugal 
och Kina under år 2008. 

 

 
 
Källa: Werner International (2009) 
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4. Empiri 
I kommande empirikapitel gör vi först en kortare beskrivning av empiriinsamlingen varefter en 
presentation av fallföretagen och våra respondenter följer. Vidare har vi sammanfattat det 
insamlade materialet från intervjuerna där den väsentligaste informationen har valts ut.  

4.1 Insamling av empiri 
Vår empiri har samlats in genom intervjuer på ett sourcingföretag i Portugal samt på dess 
systerbolag i Göteborg. Företaget i Portugal sourcar från den Portugisiska marknaden medan 
företaget i Göteborg arbetar mot den kinesiska marknaden. Vi valde därför att intervjua en 
merchandiser som arbetar på båda företagen för att få en bra jämförelse. Vi intervjuade även en 
person som endast arbetat med den kinesiska marknaden samt tre stycken som har erfarenhet från 
den portugisiska marknaden.  
 
Majoriteten av intervjuerna hölls på engelska vilket försvårade processen en aning eftersom det 
alltid är lättare att förklara och vara spontan på sitt modersmål. Respondenterna använder dock 
engelska dagligen i sitt arbete vilket underlättade intervjuerna. Vid enstaka tillfällen uppstod 
mindre svårigheter att förklara och utveckla en fråga men, enligt oss, utan påverkan på resultatet. 
Vår uppfattning är att vi fick tillgång till både användbar och trovärdig information genom 
intervjuerna. De respondenter vi valde ut har lång erfarenhet och mycket kunskap inom sitt yrke. 
Observationerna i kombination med intervjuerna bidrog till att ge oss en tydlig bild av deras 
dagliga arbete. Observationerna var i första hand en grund för att skapa en ökad förståelse för 
intervjuerna och för att bättre kunna göra en god tolkning av materialet. Däremot är vi medvetna 
om att det kan ha förmedlats en något för positiv bild av den portugisiska textilindustrin då 
majoriteten av respondenterna är portugiser. Det är viktigt att ha i åtanke vid analysen av empirin. 
Användningen av diktafon vid intervjuerna kan även ha haft en viss betydelse för svaren vi fick. 
Det är rimligt att tro att en del personer kan bli omedvetet restriktiva med sin information och 
kanske tro att negativa uttalanden kan skada dem i efterhand. I övrigt innebar inspelningen att vi 
har haft möjlighet att återlyssna på intervjuerna för att skriva ned dem ordagrant för vidare 
bearbetning. Det hjälpte oss att vid intervjutillfället vara mer avslappnade och försöka ta in så 
mycket intryck som möjligt istället för att förleda koncentrationen till att anteckna.  
 
I Portugal fick vi även möjlighet att följa med en kvalitetskontrollant för att besöka olika 
leverantörer och deras fabriker. Där fick vi en inblick i hur produktionen ser ut, nivån på den 
tekniska utrustningen, arbetsförhållanden samt vad de kan erbjuda för typ av produktion, både 
produkt- och kvalitetsmässigt. Det var väldigt intressant och vi fick en förståelse för vilka 
fördelar det kan innebära att ha ett nära samarbeta med sina leverantörer, ha daglig kontakt och 
göra frekventa besök. Vår uppfattning är att fabrikerna var små och moderna. Vi fick även 
närvara vid företagets produktionsmöte som hålls varje tisdag. Då redogjorde var och en för deras 
arbetsområden, kunder och fabriker, de kontrollerade att produktion och leveranser följde 
tidsplanen samt diskuterade eventuella problem. Mötet hölls delvis på engelska för vår skull men 
blandades ganska frekvent med portugisiska när det uppstod mer komplicerade frågor.  
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4.2 Fallföretagen 
Novatella och Glentex är systerbolag. De är två sourcingföretag vilket innebär att de sourcar 
kvaliteter och leverantörer åt olika kläd- och modeföretag. Själva identifierar de sig inte som 
agenter trots att likheten är stor. De menar att skillnaden är att de inte tar betalt 
kommissionsbaserat utan att de snarare köper produkter från fabriker och säljer vidare med ett 
marginalpåslag. De producerar kollektioner eller delar av kollektioner till olika varumärken, 
främst svenska men även danskbaserade och brittiska. Kunderna fokuserar generellt på högre 
kvalitet och högre priser ut mot konsument. I stort har Novatella och Glentex samma kundbas. 
Många av fallföretagens kunder sätter även design i fokus för sina kollektioner. De flesta 
kunderna jobbar med två säsonger per år, vår och höst. Kundernas varumärken är trendiga och 
högt ansedda i den svenska modebranschen. Genomgående för kunderna är att de är relativt små 
företag och att de har små kvantiteter. De flesta använder sig av återförsäljare för sina 
varumärken. Därför måste det i ett första skede skapas en säljkollektion som kunderna kan sälja 
in för att sedan lägga en order för produktion.  
 
Novatella och Glentex är den organiserande länken mellan varumärke och fabrik. De sköter all 
kontakt med fabriken och förmedlar information i båda riktningarna och är därmed en viktig 
aktör i värdekedjan. På vägen till slutlig leverans sköter företagen en rad uppgifter såsom 
sourcing av kvaliteter, kontrollering av specifikationer, prototyper och prover mm. Dessutom 
fungerar Novatella och Glentex som en rådgivande part under hela processen bl.a. gällande 
tekniska lösningar för konstruktioner av plagg, passande kvaliteter, sticksätt och detaljer som 
knappar och dragkedjor. Eftersom företagen enbart är fokuserade på produktion har de utvecklat 
en specialkompetens inom området och har ett väletablerat nätverk på respektive 
leverantörsmarknad. Företagen har stor kunskap efter att ha jobbat med en bred kundbas och 
många leverantörer inom olika kategorier.  

4.2.1 Glentex 
Glentex grundades år 1988. Kontoret ligger i Porto i norra Portugal där en stor del av 
textilindustrin är koncentrerad. På kontoret jobbar tio personer. En produktions- och 
marknadschef, fem merchandisers, tre kvalitetskontrollanter och en person med enbart 
administrativa arbetsuppgifter. De arbetar med produkter som kläder, skor och väskor för dam, 
herr och barn. De jobbar mycket med vävda produkter men portugisiska leverantörer är särskilt 
duktiga på jersey och tryck. Glentex äger inga egna fabriker utan samarbetar med ett 20-tal olika 
leverantörer på den portugisiska leverantörsmarknaden 

4.2.2 Novatella 
Novatella är ett aktiebolag grundat år 1988. Kontoret ligger i Göteborg och har fem anställda. En 
produktions- och marknadschef (som även är ägare till Novatella och Glentex), två merchandisers 
och två ekonomiansvariga. Ekonomiavdelningen sköter även faktureringen och andra liknande 
uppgifter för Glentex. Novatella sourcar textila produkter från Kina. De jobbar med produkter 
som kläder, skor och väskor för dam, herr och barn. De gör både vävt och stickat men är särskilt 
duktiga på grovstickat. De äger inga egna fabriker utan jobbar direkt med ca 12 kinesiska 
leverantörer.  
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4.3 Respondenter 
Sammanlagt genomförde vi fem djupintervjuer som var mellan 45-60 minuter långa. Nedan 
presenterar vi de intervjuade personer som har haft en betydande roll för vår observation i 
Portugal. För intervjuerna har vi koncentrerat oss på merchandiserna och en produktions- och 
marknadschef som alla har en viktig ställning i företagens sourcingarbetet. Tre av intervjuerna 
skedde på Glentex, produktions- och marknadschefen samt två merchandisers. Vidare utfördes 
två av intervjuerna på Novatella. Där pratade vi med två merchandisers varav den ena jobbar för 
både Novatella och Glentex parallellt och därmed har erfarenhet av både den portugisiska och 
kinesiska leverantörsmarknaden. 

4.3.1 Produktions- och marknadschef 
Produktions- och marknadschefen har det övergripande ansvaret för hela verksamheten och har 
den huvudsakliga kontakten med Novatellas kontor i Sverige. Chefen ansvarar för Glentex 
leverantörsbas, relationerna till fabrikerna och kunderna, samt medverkar i prisförhandlingar i 
särskilda fall. Chefen har även ansvaret för personalen och för att lösa de problemen som dyker 
upp i arbetet med kunder och fabriker. 

4.3.1.1 Ju Ribeiro 
Ju jobbar som produktions- och marknadschef på Glentex kontor i Portugal. Hon har jobbat där i 
8 år och har en lång erfarenhet av Portugals textil- och klädindustri. Som ung jobbade Ju på 
fabrik med produktion av textilier och kläder. Efter det har hon jobbat på ett agentkontor mot den 
engelska marknaden.  

4.3.2 Merchandisers 
En merchandiser på Novatella och Glentex jobbar med att kommunicera och sköta kontakten 
mellan kund och fabrik. Merchandisern tar emot kollektionsspecifikationerna från kunden och 
placerar modellerna på passande fabriker. Arbetsuppgifterna består av att sourca kvaliteter och ge 
förslag på material till kunden. Merchandisern har även en teknisk funktion där denne ger 
kunderna förslag på tekniska lösningar för en modell. De skickar prototyper och prover till 
kunderna och vidarebefordrar kundernas kommentarer till fabrikerna. De sköter även 
prisförhandlingarna med fabrikerna och ser till att processen flyter på genom att övervaka 
produktion och leveranser. Målet är att ta fram ett plagg som har en god kvalitet och ett bra pris.  

4.3.2.1 Anna Carvalho  
Anna är svensk och har jobbat som merchandiser på Glentex i fyra år. Anna har tidigare jobbat 
som bl.a. säljare i butik på Hennes & Mauritz i Sverige. Hennes specifika kunskap i textil- och 
klädbranschen har hon fått genom att arbeta på Glentex. 

4.3.2.2 Ronny Cintius 
Ronny har jobbat som merchandiser på Novatella i två år. Ronny har tidigare jobbat som 
butikschef på MQ och drivit eget företag inom en annan bransch.  

4.3.2.3 Elisabeth Coreira 
Elisabeth har jobbat på Glentex i åtta år först som kvalitetskontrollant för att efter ett halvår bli 
merchandiser. Tidigare har Elisabeth jobbat i Australien med stickade produkter inom 
textilindustrin.  
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4.3.2.4 Elisa Coutinho 
Elisa har jobbat som merchandiser på Glentex i tre och ett halvt år. De senaste två säsongerna har 
hon även jobbat på Novatella mot den kinesiska leverantörsmarknaden parallellt med sitt arbete 
på Glentex. Elisa har erfarenhet av textilbranschen sedan 1978. I grunden har hon en teknisk 
textilutbildning. Hon har jobbat med försäljning och på andra agentföretag, samt startat upp och 
drivit ett produktionskontor i Portugal för Marco’ Polo. 

4.4. Intervjusammanställning  
Vi har valt att presentera resultatet av våra intervjuer under rubriker relaterade till den teoretiska 
referensramen. Därav är empirin indelad ämnesvis. Vi anser att det upplägget ger en tydligare 
jämförelse mellan respondenternas uppfattningar om de olika leverantörsmarknaderna. För att ta 
del av intervjufrågorna hänvisar vi till bilagorna som följer uppsatsen.  

4.4.1 Fallföretagens kunder 
Anna och Elisabeth på Glentex upplever att de svenska kunderna är relativt flexibla angående 
ändringar av design och kvalitet. Givetvis finns en önskan hos kunden att få en modell precis som 
den var tänkt från början. Om de portugisiska fabrikerna föreslår ändringar p.g.a. att det av någon 
anledning inte är genomförbart så förstår kunden det och är beredda på att kompromissa. De är 
även mottagliga för förslag som handlar om att få ner tidsåtgången eller priset. Ronny däremot 
tycker inte att det är enkelt att få igenom nya förslag på ändringar av en modell. För en majoritet 
av kunderna är design, kvalitet och passform väldigt viktigt. Ronny anser att det är svårt att få 
kunden att ändra sig angående exempelvis kvalitet och att de inte gärna vill kompromissa. 
Kunderna är väldigt designfokuserade i den bemärkelsen att designen är mycket viktigt för deras 
varumärke.  
 
Olika kunder har påverkats på olika sätt av den ekonomiska krisen. Ju, som är produktionschef på 
Glentex, berättar att kunderna sålde väldigt dåligt av säljkollektionerna förra säsongen vilket 
gjorde att antalet modeller som gick i produktion var mycket färre. Hon och Elisabeth pratar om 
att kunderna förhandlar mer om priser och att deras måltal för priserna är lägre.  

4.4.2 Glentex leverantörer 
Ju berättar att antalet leverantörer som Glentex jobbar med skiljer sig åt över tid. Variationen 
beror på den skiftande efterfrågan av olika typer av produkter som formar uppbyggnaden av 
leverantörsbasen. I dagsläget samarbetar Glentex med ungefär 20 leverantörer och de anser sig ha 
en bra leverantörsbas med stor variation gällande kompetens, priser, minimums, avancerad 
design, leveranstid och kvalitet. De har även flera alternativa leverantörer för samma typ av 
produkter för att kunna säkra tillgången. Anna och Ju påpekar att det börjar bli mer och mer 
vanligt att portugisiska leverantörer kan tillverka en större bredd av produkter. Anna berättar 
vidare att fabrikerna trots bredden ofta har en specialkompetens inom ett specifikt område. De 
tror att breda kompetenser och flexibilitet är ett krav för att fabrikerna ska kunna överleva i 
dagens tuffa miljö.  
 
Det råder olika uppfattningar om huruvida Glentex sourcar tillräckligt med nya leverantörer eller 
inte. Anna anser att sökandet efter nya företag sker i allt för liten grad. Elisabeths uppfattning är 
att de inte använder nya fabriker särskilt ofta men att det är berättigat då det är svårt att inleda nya 
samarbeten. Först och främst tar det lång tid att bygga upp en bra relation och dessutom har 
företaget erfarit många misslyckade försök till nya samarbeten. Ju berättar att kontakten med nya 
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leverantörer vanligtvis sker två gånger om året i slutet av varje säsong då arbetsbelastningen i 
fabrikerna är mindre.   

4.4.3 Leverantörers prestationsförmåga 
Nedan utgår vi från Åkesson, Jonsson och Edanius-Hällås definition av leverantörsprestation 
d.v.s. pris, kvalitet, flexibilitet och ledtid. 

4.4.3.1 Pris 
Ju berättar att Portugals största problem i dagsläget är priser. Prisutvecklingen i Portugal har dock 
inte ändrats nämnvärt på många år. Det beror på att fabrikerna har satsat på effektivisering och 
teknik. De har rationaliserat sina processer och omorganiserat sina strukturer. Anna berättar att en 
fabrik som Glentex har jobbat med i Portugal i 18 år inte har ändrat sin prisnivå sedan dess. Ju 
berättar att det idag lönar sig för många fabriker att outsourca sömnaden eftersom det är mest 
kostsamt i jämförelse med Kina. Det är dyrare att ha hela processen internt.  De fasta kostnaderna 
minskar på det sättet och det blir även lättare för fabrikerna att vara flexibla.  
 
Fördelarna med produktion i Kina anses av både Ronny och Elisa vara priser. Elisa säger att Kina 
erbjuder en bra kvalitet för ett bra pris för vissa typer av produkter såsom grovstickat. Ronny 
berättar att priserna generellt är bättre än i Europa. Han påpekar dock att det inte är en 
självklarhet att Kina alltid har ett bättre pris än Portugal. Anna nämner att skillnaden i pris inte är 
så stor mellan Kina och Portugal. Det gäller i synnerhet när alla de tillkommande kostnaderna för 
produktion i Kina räknas med. Anna och Elisabeth berättar att det tillkommer tullkostnaderna och 
andra importkostnader vid sourcing från Kina. Vidare berättar Anna att priserna på den kinesiska 
leverantörsmarknaden stiger. Det bekräftas av Ronny som säger att prisbilden i Kina har klättrat 
hastigt under hans tid på Novatella. Han menar att det handlar om tillgång och efterfrågan. Hela 
världen har strömmat till Kina för att producera. Även valutakursen och stigande råvarupriser 
påverkar. 
 
Anna tror att om det går snett med kinesiska leverantörer så går det riktigt snett. Hon får medhåll 
från Ronny. Han berättar att de kinesiska leverantörerna inte meddelar när det uppstår problem. 
Det är först när det har gått riktigt långt som informationen kommer fram, vilket resulterar i extra 
kostnader. 

4.4.3.2 Kvalitet 
Elisa, som jobbar med både den kinesiska och den portugisiska leverantörsmarknaden, poängterar 
den goda kvaliteten hos portugisiska leverantörer. Hon jämför den med italiensk kvalitet men till 
ett lägre pris. Leverantörerna är väldigt skickliga och noggranna och kan erbjuda otroliga saker. 
Ju säger att det har varit mycket problem med produkter från Kina gällande kvalitet vilket 
påverkar den kinesiska leverantörsmarknaden negativt. Elisa berättar att Kina är väldigt duktiga 
på grovstickat. Ronny säger att Kina har mycket bra lokala garnproducenter. De är även bra på 
vävt såsom jeans och ytterplagg. Han nämner även att de är duktiga på tekniska ytterplagg. Dock 
är kineserna mindre duktiga på jersey. Där är Portugal mycket bättre på att utveckla nya metoder 
och tekniker vad gäller tryck och tvättar. De har mycket bredare sortiment på kvaliteter än Kina. 
Kina tillverkar också jersey men kräver mycket högre kvantiteter än Portugal.  
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4.4.3.3 Flexibilitet 
Ju berättar att de portugisiska fabrikerna idag är väldigt flexibla angående bredden av produkter 
som de kan tillverka. Ju nämner även flexibilitet hos portugisiska fabriker som det faktum att de 
har lätt för att förstå kunderna. Fabrikerna försöker att göra mer än bara det som står på pappret. 
De försöker verkligen att sätta sig in i och skapa det som finns i designerns huvud. Hon anser att 
näst efter Italien är Portugal bäst på det. De portugisiska leverantörerna försöker ge det lilla extra 
till varje produkt. Portugal är väldigt duktiga på innovation och är villiga att testa nya saker. De 
tillverkar gärna tyger och de gör gärna tre eller fyra tester på olika saker för att göra kunden nöjd.  
 
Ronny berättar att Kina däremot inte gör mer än det merchandisern ber om. Kinesiska 
leverantörer har inte alls det tankesättet. De kommer inte med innovativa idéer och förslag för att 
ge något extra värde till produkten. Istället är det viktigt att säga exakt vad som önskas för att det 
överhuvudtaget ska hända något. Ronny säger även att kinesiska leverantörer är dåliga på att ge 
förslag på lösningar vid problem. Ronnys uppfattning får medhåll från Elisa som menar att 
kinesiska leverantörer inte kommer med mycket förslag på eget initiativ. De följer instruktioner 
och vill ha klara besked. Trots det upplever Ronny att den största fördelen som han upplever med 
kinesiska leverantörer är flexibilitet. Dock menar han flexibilitet ur ett annat perspektiv än Jus. 
Ronny definierar flexibiliteten som att leverantörerna kan tillverka det en kund önskar och att de 
är väldigt duktiga på att kopiera och ta fram så gott som identiska produkter. Däremot är Ronnys 
uppfattning om de kinesiska leverantörerna att de inte är så snabba på att reagera. I Kina är det 
svårt att repetera en order snabbt då det tar lång tid för fabrikerna att få garner och tyger 
levererade. Kina är ett stort land med långa avstånd.  

4.4.3.4 Ledtider  
Ju berättar att det vanligtvis inte råder några problem med ledtider i Portugal eftersom de är 
snabba på att reagera. När vi pratar om fördelarna med produktion i Portugal leder intervjuerna 
med Anna, Elisabeth och Elisa in på dagens ovilja att hålla höga lagernivåer. De berättar att 
Portugal kan erbjuda snabba och säkra leveranser. Alla respondenter från Glentex är eniga om att 
en av de största fördelarna med att jobba med portugisiska fabriker är ledtiden. Elisa berättar att 
Kina har längre ledtider. Om frakten sker med båt tar det minst 30 dagar. Dessutom krävs 
ytterligare några dagar för att få loss godset från tullen. I jämförelse tar det en vecka med lastbil 
från Portugal.  

4.4.4 Volymer  
Företagens minimumkvantiteter är 300 plagg/modell dividerat på två färger. I Portugal är det 
sällan som en order ligger på 300 plagg. Storleken på ordrarna i Portugal varierar men ligger ofta 
mellan 150-250 plagg. Det idealiska för de portugisiska fabrikerna är 300, vilket är kvantiteten de 
utgår ifrån vid priskalkylering. Det finns ändå en attityd om att det går att förhandla med 
fabrikerna i Portugal om mindre kvantiteter och det är vanligt förekommande. Utkomsten av 
förhandlingen beror bl.a. på huruvida det handlar om vanliga kvaliteter eller om modellen 
exempelvis har ett tryck eller är komplicerad på andra sätt. Är det ovanliga kvaliteter eller tryck 
är förhandlingen om mindre kvantiteter ofta svårare eftersom fabriken i sin tur kan ha 
minimumkrav gentemot tryckerier och andra underleverantörer. Anna anser att små kvantiteter 
uppfattas försvåra förhandlingen med de portugisiska fabrikerna eftersom det i princip krävs lika 
mycket jobb att producera 100 som 1000 plagg. De blir många fasta kostnader dividerat på ett 
litet antal plagg. Ju berättar att fabrikerna har blivit mer vana vid situationen med mindre 
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kvantiteter och små kunder. Hon berättar att för ca tio år sedan fanns inte samma acceptans 
gentemot små kvantiteter som det gör idag. 
 
Ronny och Elisa berättar att deras kunder har små kvantiteter på den kinesiska 
leverantörsmarknaden. Det gör att det är svårare att sourca kvaliteter. I Kina får de oftast nöja sig 
med de kvaliteterna och färgerna som redan finns tillverkade på den lokala marknaden. Det gäller 
i synnerhet för de vävda tygerna. De små kvantiteterna gör det alldeles för dyrt att väva upp tyger 
eller färga in dem i rätt nyans eftersom minimumkvantiteterna är för höga. Så antingen måste 
kunderna nöja sig med de existerande alternativen eller så måste de höja kvantiteterna alternativt 
betala ett väldigt högt pris. Istället skickar merchandisern ner klipp på önskade kvaliteter och 
färger så försöker leverantören hitta något likvärdigt från redan uppvävda och infärgade tyger 
som ligger på rulle. Ett problem med det arbetssättet är dels att det kan vara svårt att finna det 
kunden ber om ifall det inte är ett vanligt tyg. Dels är problemet att tiden som går mellan 
säljkollektion och produktion är ganska lång. När varumärkena sedan lägger en order på en 
modell som har ett tyg från den lokala marknaden är det inte säkert att tyget eller alla färger finns 
kvar längre. Samma problematik gäller naturligtvis även för förmågan att repetera en order mitt i 
säsong. Det är inte alls säkert att det går att få fram samma tyg till modellerna som ska repeteras. 
Ronny upplever däremot att fabrikerna verkligen anstränger sig för att det ska bli så bra som 
möjligt och gör sitt bästa för att sourca bra tyger i rätt färger. För garner däremot finns det en hel 
del lokala kinesiska garnleverantörer vilket gör att situationen blir enklare.  
 
I Portugal kan kunderna få tyger tillverkade och infärgade trots de små kvantiteterna. 
Merchandiserna på Novatella har inte ens det i åtanke på den kinesiska leverantörsmarknaden. 
Elisa anser därför att det är lättare att jobba med små kvantiteter i Portugal eftersom det är lättare 
att få exakt det kunden efterfrågar. Portugal har bättre anpassad utrustning och är mer tekniska. 
De kan reproducera allt i kvalitet och färg. Elisa menar att Portugal har högteknologisk utrustning 
i fabrikerna som inte Kina har. När vi frågar Anna och Elisabeth om maktbalansen mellan 
Glentex och de portugisiska leverantörerna anser de att den är ganska jämn. Merchandiserna 
säger att den är jämnare i Portugal än i Kina pga. de små kvantiteterna. Elisabeth berättar dock att 
storleken på en order även kan ha betydelse för hur den prioriteras i Portugal.  
 
Elisa berättar att när det kommer till jersey, som är finstickade kvaliteter, så skiljer sig 
maskinerna för produktion åt. Grovstickat tillverkas i flatsticksmaskiner som tillåter mindre 
kvantiteter och jersey stickas i rundsticksmaskiner som passar bättre för större kvantiteter. Det 
beror på att kapaciteten skiljer sig åt mellan maskinerna eftersom de stickar på olika sätt. Kina 
erbjuder därför bättre priser för grovstickat. För rundstickade kvaliteter kan Kina erbjuda bra 
priser förutsatt att köparen kan beställa höga kvantiteter. Kvantiteterna som generellt gäller för 
kunderna som Glentex och Novatella jobbar med passar inte för produktion av jersey i Kina. 
Elisa berättar att i en fabrik som tillverkar tonvis med tyg går det inte att komma och be om 
100kg, det är inte lönsamt för leverantören. Portugal har istället strukturerat om och rustat upp 
med mindre färgnings- och stickmaskiner så att de kan hantera mindre volymer. Portugal kan 
producera i maskiner som är ämnade för prover. Ronny håller med och menar att jersey har för 
höga minimums och blir därför för dyrt att tillverka i Kina med små kvantiteter. Trots att 
minimumkvantiteterna är lägre för grovstickat än för jersey i Kina berättar Ronny att kundernas 
kvantiteter ibland även kan vara ett problem för grovstickade produkter. 



 37 

4.4.5 Kulturella skillnader  
Alla respondenter som vi har pratat med upplever att de märker av kulturella skillnader mellan 
portugiser och svenskar. Respondenterna berättar att det handlar om att svenskar är mycket mer 
fokuserande, strikta och planerar långt fram i tiden. Portugiser tar istället en dag i taget, är mindre 
fokuserade och hanterar problem först när de uppstår. Anna upplever att det uppkommer onödiga 
och svåra situationer på grund av att portugiser inte i tillräcklig grad försöker att förebygga 
problem. Svenskar vill planera, dubbelkolla allt och kräver snabba svar. Anna tycker att just det 
är den jobbigaste utmaningen med hennes jobb; att få information från fabrikerna om t.ex. 
leveranstider eller datum på när ett tyg ska komma. Hon menar att samarbete med portugisiska 
fabriker innebär ett evigt jagande och kontrollerande vilket resulterar i onödig stress och slöseri 
med tid. Även Ju påpekar att portugisernas brist på fokus innebär förlust av tid och att resultatet i 
slutändan inte alltid blir lika bra.  
 
Ronny som jobbar mot Kina berättar att även han lägger ner mycket tid på att jaga information 
och kontrollera sina leverantörer. Han menar att det är viktigt att påminna och tjata på dem. 
Anledningen till att han måste göra det anser han vara de kulturskillnader som innebär att 
kinesiska leverantörer inte avslöjar när det skett ett misstag eller uppstår ett problem. Det 
kommer oftast fram först när det är för sent av den anledningen att kineser är ett stolt folkslag där 
det anses som fult att misslyckas. Ibland kommer leverantören med problemet sista dagen men 
ofta låtsas de som ingenting och hoppas att ingen ska upptäcka vad som skett. Det är först när 
merchandisern själv upptäcker något eller frågar, som problemet uppdagas. Ronny berättar att 
svenskar är mer vana att ta tag i problem på en gång för att försöka finna den bästa lösningen. 
Kineserna har en ovilja att diskutera problem som dyker upp vilket kan resultera i 
leveransförseningar och i värsta fall annullering av en order. Ronny anser att just den punkten är 
ett stort problem vid samarbete med kinesiska leverantörer. 
 
När vi pratar med Elisa berättar hon att den största skillnaden som hon har erfarit mellan 
kinesiska och portugisiska leverantörer handlar om kulturskillnader. Som exempel säger hon att 
innebörden av ett kinesiskt ja inte har samma betydelse som för henne. Även Ronny delar den 
uppfattningen. Ett ja betyder inte nödvändigtvis att leverantören har förstått eller bekräftar att de 
är överens om att göra på ett visst sätt. Det betyder snarare att de lyssnar. Elisa menar vidare att 
kinesiska leverantörer alltid svara ja på allt. När de mottar någon typ av information säger de ja 
men det är inte säkert att de verkligen förstår innebörden. Ronny påpekar att det inte handlar om 
lögner utan att det snarare är ett resultat av en kulturkrock. Kinesernas grundinställning är att de 
vill göra sitt bästa för att göra sina kunder belåtna. Elisa berättar att kinesiska leverantörer inte 
gärna ställer frågor i ett första skede eftersom de snabbt vill komma igång och arbeta. Kinesiska 
leverantörer ger ett effektivt gensvar om merchandisern är effektiv. Skulle denne röra till något 
resulterar allt i en enda röra. Därför är det av största vikt att merchandisern ger tydliga 
instruktioner. Både Ronny och Elisa poängterar behovet av att som merchandiser vara noggrann, 
kortfattad och kunna ge tydliga instruktioner, för att nå framgång med produktion hos de 
kinesiska leverantörerna. Elisa berättar att när hon placerar modeller i Portugal så är 
leverantörerna aktiva redan från början och ställer genast relevanta frågor, tar initiativ och ger 
förslag och deltar i processen. Det är för henne en stor skillnad mellan leverantörsmarknaderna. 
 
Anna berättar att hon tror att det är lättare för svenskar och portugiser att förstå varandra än 
svenskar och kineser. Hennes resonemang grundar sig i att kulturella distansen misstänks vara 
mindre mellan Portugal och Sverige p.g.a. det kortare avståndet. 
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4.4.6 Relationskaraktär 
Glentex fokuserar på långsiktiga förhållanden snarare än kortsiktiga. Motiveringen är att det tar 
lång tid att bygga upp nya och bra fungerande relationer med ett ömsesidigt förstående för 
varandras arbetssätt. Elisabeth påpekar att nya fabriker tenderar att ha svårt att förstå deras 
situation, vilket försvåras av att företaget jobbar med många olika typer av kunder och 
varumärken. Hon understryker att långsiktiga relationer fungerar bättre och att hon personligen 
hellre behåller gamla leverantörer än jobbar med nya. Ju tycker att det är en självklarhet att 
fokusera på långsiktiga relationer och att förstå vikten av det. Anna, Elisabeth och Ju delar 
uppfattningen om att det är komplicerat att bygga upp nya fungerande relationer. Fabriker som de 
har jobbat med en lång tid vet hur Glentex arbetar vilket minimerar risker för missförstånd. Ju 
berättar att det för klädbranschen är viktigt att förstå plagget och den som står bakom designen 
för att kunna göra ett bra jobb. Hon betonar även vikten av att som köpare vara medveten om sitt 
ansvar gentemot leverantörerna och behandla dem väl. Under rådande säsong när det är tuffare 
ekonomiska omständigheter försöker Glentex sprida ut sina ordrar ännu mer än tidigare för att 
åstadkomma en så rättvis fördelning som möjligt mellan leverantörerna. Det måste finnas en 
ömsesidig tillit. Ronny anser att det är lätt att bygga långsiktiga relationer med kinesiska 
leverantörer. Han berättar att kineser är tåliga och tål mycket kritik. Ibland har Novatella 
misstänkt att fabriker inte vill jobba med dem längre men en kinesisk fabrik har dock aldrig 
avbrutit ett samarbete. Det har istället skett på Novatellas initiativ.  
 
Glentex använder kontinuerligt konkurrerande budgivning mellan sina leverantörer och ser det 
som en rutin för att åstadkomma bästa pris och kunna möta kundernas måltal för priset. Trots att 
kvantiteterna överlag inte är höga på Glentex accepterar de portugisiska leverantörerna det 
tillvägagångssättet. Det är en accepterad norm att pressa priser och spela ut olika leverantörers 
bud mot varandra. Anna och Elisabeth tror inte att deras tillämpning av konkurrerande 
budgivning påverkar relationerna till deras fabriker på ett negativt sätt. Novatella däremot 
använder inte konkurrerande budgivning i den bemärkelsen att pressa priser mellan leverantörer. 
Ronny anser att det inte går då det försvårar uppbyggnaden av långsiktiga relationer. Istället 
använder han andra mer passande förhandlingsmetoder för de kinesiska leverantörerna. 
 
Anna berättar att det är väldigt vanligt att de svenska varumärkena cancellerar modeller väldigt 
sent inför en produktion. Fabrikerna reagerar olika beroende på situationen. Oftast är det lätt att 
lösa eftersom alla parter brukar ta sitt ansvar. Om fabrikerna har investerat i tyg för den 
cancellerade modellen får varumärket oftast stå för den kostnaden.  I vissa fall kan fabriken 
betala tyget förutsatt att de kan ha användning för det längre fram varefter det är enklare om det 
är en vanlig kvalitet.  De varumärken som jobbar med att sälja in sin kollektion tillverkar först en 
säljkollektion för att sedan lägga en order på de modellerna som har sålt. Oftast är det bara en 
liten del av kollektionen som går i produktion. De portugisiska fabrikerna är medvetna om det, 
accepterar och har förståelse för processen. Vid tillfällen då ingen produktion sker på en enda 
modell i kollektionen finns en risk för att fabriken reagerar negativt och tackar nej till att ta fram 
en kollektion inför en ny säsong.  
 
Ronny berättar att kinesiska leverantörer har lätt för att förstå processen och att acceptera att 
många modeller inte går i produktion. Till skillnad från Glentex uppfattar han att kinesiska 
leverantörer har svårt för att säga nej till eller avbryta ett samarbete. Därav nekar de inte till att 
göra nya säljkollektioner även om kunden lagt en dålig order. 
 



 39 

Anna berättar att fabrikerna delar Glentex uppfattning om att parterna har gemensamma mål och 
att de jobbar tillsammans för att nå de målen. Det finns en ömsesidig förståelse och ett 
engagemang. Ronny berättar att uppfattningen om ömsesidiga mål varierar mellan de kinesiska 
leverantörerna. Han upplever att vissa fabriker delar den uppfattningen och andra inte. 
 
Alla respondenter från Glentex anser att fabrikerna tar reklamationer och klagomål på allvar. 
Fabrikerna tar sitt ansvar och det är oftast relativt lätt att lösa den typen av situationer. De bråkar 
inte om småsaker och skyller inte ifrån sig om ansvaret är deras. Ju påpekar att de portugisiska 
leverantörernas erkännande av ansvar är positivt för leverantörsmarknaden i Portugal då det gör 
det enkelt att jobba med fabriker därifrån. Portugisiska leverantörer är ofta först med att säga att 
det är de som har gjort fel och de är snabba på att erbjuda sig att omarbeta produkter. Ju ställer 
det i motsats till kinesiska leverantörer som aldrig anser sig ansvariga för problem. Ronny styrker 
det påståendet angående Kina. Reklamationer hos en kinesisk leverantör är svåra att lösa. Han 
berättar att det krävs väldigt starka bevis för att få rätt från leverantören och få igenom en 
reklamation. Det är mycket svårt och det finns fall som har drivits till rättslig process. 

4.4.7 Portugals textil- och klädindustri 
Alla tillfrågade respondenter på Glentex ser ljust på framtiden för den portugisiska textilindustrin. 
Elisabeth tror på en fortsatt framtid för Portugal inom textilindustrin men hon påpekar behovet av 
investering i industrin. Hon menar att Portugal har mycket att erbjuda inom kvalitet men att 
investeringar måste göras i form av personalutbildning så att de kan erbjuda en ännu bättre 
service. Hon anser att det finns ett behov av att bli bättre inom det området. Fabrikerna måste 
även lägga ner mer energi på produktionsplanering. Många fabriker har ingen planering och det 
blir ett problem när fabrikerna inte kan möta avtalade leveransdatum. I dagsläget tycker inte 
fabrikerna att det är så viktigt men Elisabeth förutspår att leveransprecision kan bli avgörande om 
några år. Hon tror att potentiella kunder kommer att fortsätta att sourca efter lägre priser. Hon tror 
att de kommer att fortsätta att testa sig fram men att de kommer komma tillbaka till Portugal om 
leverantörerna kan erbjuda bättre service. Genom bättre service kan industrin även erbjuda bättre 
priser men det handlar om att få ihop allt på ett bra sätt. 
  
Ju berättar att hon kan se en tendens att kunder som tidigare sourcat från Kina börjar komma 
tillbaka till den portugisiska marknaden. Elisa är också övertygad om att kunder har börjat 
komma tillbaka till den portugisiska leverantörsmarknaden.  Hon berättar att för ca 10-15 år 
sedan började förflyttningen av klädproduktionen från europeiska leverantörer till Asien då bl.a. 
leverantörsmarknaden i Kina öppnades. Tidigare producerade Portugal allt i både stickat och 
vävt. Kina erbjöd bättre priser och kunderna bytte sourcingmarknad. Den första produktkategorin 
som förflyttades dit från Portugal var det grovstickade. Portugal koncentrerade sig då mer på 
vävda produkter. Plötsligt konkurrerade Turkiet med Portugal inom den produktkategorin med ett 
billigare pris och Portugal stod utan någonting. Kunderna upptäckte efter ett tag att de var 
tvungna att ha folk på plats för att kunna jobba med Kina och Turkiet. De behövde personal från 
produktionslandet samt från det egna landet. Därför blev många tvungna att starta 
produktionskontor vilket innebar stora organisatoriska förändringar och kostnader. Ledtiderna var 
mycket längre vilket var, och är fortfarande idag, en stor nackdel med produktion i Kina. Kina 
var inte så noga med kvaliteten och kvalitetsproblem upptäcktes. I Portugal är det lättare att 
kontrollera plagg för plagg. I Kina har de stora fabriker och hanterar så stora kvantiteter vilket 
gör att det inte är möjligt. Vid detaljerade plagg med exempelvis broderier blir kvaliteten därför 
ett stort problem till följd av kinesisk produktion.  
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Med tiden började designerna inse att de behövde erbjuda fler modeller i sina kollektioner. De 
tog fram fler modeller per kollektion vilket innebar att kvantiteten per modell minskade. Antalet 
färger i kollektionerna blev också fler.  Det som tidigare var en order på 500 plagg i turkost 
delades nu upp i turkost, vitt och gult. Sakta men säkert började kunderna komma tillbaka till 
Europa. Kina fick svårt att uppfylla de nya kraven och omständigheterna. Eftersom fabrikerna är 
så pass stora och hanterar så stora kvantiteter blir det inte lönsamt för dem med små ordrar. 
Därför började kunderna placera färre modeller i Kina och vände sig tillbaka till Portugal med de 
små ordrarna. Till en början var inte Portugal beredd på de små ordrarna men förstod att 
framtiden för dem låg just där. Omstruktureringar skedde, fabrikerna rustade sig med mindre 
maskiner och de strukturerade upp nya arbetssätt för att kunna hantera mindre kvantiteter. 
Kundernas ordrar blir fortfarande mindre och mindre, vilket Elisa har märkt särskilt mycket de 
senaste två åren. Kunderna vill även lägga ordrar allt senare för att få längre 
införsäljningsperioder. Det fungerar i Portugal men inte i Kina eftersom Portugals ledtider är 
kortare gentemot länder i Europa. Elisa tror att de små ordrarna i kombination med 
ledtidsproblematiken från Kina gör att kunderna kommer tillbaka till Portugal.  
   
Anna tror att de stigande priserna i Kina är till fördel för Portugal. Dessutom tror hon att behovet 
av att beställa mindre kvantiteter kommer att bidra till ökad produktion för den portugisiska 
industrin. Anna tror på mindre och mer frekventa ordrar. Hon förutspår att de tuffa ekonomiska 
tiderna kommer att locka tillbaka europeiska varumärken till Portugal. När de ekonomiska 
omständigheterna vänder till det bättre så har varumärkena upptäckt alla fördelar med produktion 
i Portugal så att de inte lämnar den leverantörsmarknaden. Hon menar att köparna kommer att 
uppskatta den höga portugisiska kvaliteten och de generösa leveranstiderna. 
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5. Analys 
I kommande avsnitt sammankopplar vi den empiriska undersökningen med den teoretiska 
referensramen för att kunna ge svar på vår problemformulering. Analysen kommer sedan ligga 
till grund för våra slutsatser.   
 
Novatella och Glentex typiska kund är ett mindre svenskt designfokuserat modeföretag med små 
kvantiteter. Det påverkar kundernas sourcingmöjligheter. Frågan är på vilken marknad det är 
mest fördelaktigt för små designfokuserade företag med små kvantiteter att sourca sina 
produkter? Är det Kina, vars främsta fördel är låga kostnader, eller är det Portugal som kan vara 
mer flexibla och erbjuda kortare ledtider?  
 
Fallföretagen jobbar nästan uteslutande med kunder som levererar modeprodukter. Som beskrivs 
under avsnitt 3.1 har modeprodukter korta livscykler, är instabila och oförutsägbara (Christopher, 
Peck & Lowson, 2004). Den typen av produkter tar ofta längre tid att utveckla, tillverka och 
distribuera än vad livslängden är ute på marknaden (Hedén & McAndrew, 2005).  Dessutom är 
just modevaror extra känsliga p.g.a. trender och säsongsfaktorer (Jin, 2004).  Det gör tid till en 
viktig konkurrensfaktor för modeföretag (Hedén & McAndrew, 2005). Eftersom fallföretagens 
kunder är trendkänsliga är de omständigheterna högst relevanta för den typen av företag. 

5.1. Leverantörers prestationsförmåga  
Under rubrik 3.2.2 står det att är det viktigt att relatera sourcingmöjligheterna till ett företags 
karaktär, förutsättningar och leverantörers potentiella prestationsförmåga. Leverantörens 
prestationsförmåga avser pris, kvalitet, flexibilitet och ledtid (Åkesson, Jonsson och Edanius-
Hällås, 2007). 

5.1.1 Pris 
Angående pris som den första leverantörsprestationsfaktorn kan Kina enligt empirin ofta erbjuda 
lägre priser än Portugal samtidigt som de kan leverera produkter med god kvalitet. För företag 
som sourcar små kvantiteter gäller Kinas prisfördelar särskilt för grovstickade produkter där 
minimumkvantiteterna är lägre p.g.a. att maskinerna är bättre utformade för att tillverka mindre 
volymer. Även för andra produktkategorier såsom vävda varor kan priserna vara lägre i Kina 
jämfört med Portugal. Enligt respondenterna är det inte alltid nödvändigtvis så att Kina kan 
erbjuda lägst pris. Anna nämner att enhetspriserna inte alltid skiljer sig så mycket åt. Hon får 
medhåll från Ronny som också berättar att det inte alltid är billigare i Kina jämfört med Portugal. 
Det tillkommer även en hel del dolda kostnader vid produktion i Kina. I avsnitt 3.2.2.1 framgår 
att de dolda kostnaderna är viktiga att ta hänsyn till vid utvärderingen av just pris som 
prestationsförmåga hos leverantörer på olika marknader. Beslutet för sourcingstrategi bör baseras 
på så kallad TCO som innebär den totala kostnaden, både direkta och indirekta, som uppkommer 
under en produkts hela livslängd (Van Weele, 2005). Den initiala produktionskostnaden är inte 
alltid densamma som slutkostnaden. Enligt empirin finns det risk för att reklamationer och 
kvalitetsproblem kan uppstå vid sourcing från Kina vilket gör att den totala kostnaden kan öka.  
 
I avsnitt 3.2.2.1 beskrivs att den kostnad som skadar ett företags lönsamhet mest är de kostnader 
som kan relateras till förlorad försäljning. Kostnaden är väldigt svår att uppskatta men är 
generellt väldigt stor. Leveransförseningar är en annan dold kostnad att ta hänsyn till (Jackson 
och Shaw, 2001). Ronny berättar att de kinesiska leverantörerna har svårt att repetera ordrar på 
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ett snabbt och effektivt sätt. Som framkom under intervjun med Ronny har de kinesiska 
leverantörerna även väldigt svårt för att erkänna när fel uppstår. De säger ingenting och väntar 
gärna in i det sista, vilket kan leda till leveransförseningar. Eftersom de designstyrda företagen 
som anlitar Glentex mestadels har varor med hög modegrad kan en leveransförsening bli väldigt 
kostsam. Avsnittet 3.1 beskriver att många företag värdesätter att leveranser sker i tid allra mest 
vid valet av leverantör, oavsett om de sourcar lokalt eller globalt (Jin, 2004). Elisabeth menar att 
portugisiska leverantörer inte riktigt förstår vikten av att hålla överenskommelser om 
leveranstider. Det eftersom hon berättar att det är viktigt att fabrikerna ska få förståelse för 
betydelsen av leveransprecision. Hon anser att portugisiska leverantörer bör utvecklas på den 
punkten för att kunna erbjuda bättre service och vara konkurrenskraftiga mot andra 
leverantörsmarknader.  
 
Som framgår i avsnitt 3.2.2.1 är det viktigt att välja leverantörer med låga kostnader före 
leverantörer med låga priser eftersom inköpspriset bara är en komponent av TCO. En leverantör 
kan kanske leverera produkter till ett lågt enhetspris men de övriga kostnaderna som tillkommer 
kan göra att det blir dyrare i slutändan. En form av dolda kostnader som ofta ignoreras är resurser 
i både tid och pengar som tillkommer för att besöka leverantörer. Tiden som en inköpare måste 
lägga ner på en order, både före, under och efter, kan leda till stora kostnader, speciellt när det 
uppstår fel och missförstånd (Hines & Bruce, 2007). Det är därför viktigt att ha kunskap om 
traditionerna och kulturen i det andra landet (Monczka, 2009). Samtliga respondenter berättar att 
de upplever kulturskillnader som kan försvåra samarbetet med leverantörer från båda 
marknaderna.   
 
Under rubriken 3.2.2.1 beskrivs att konkurrensfokus inom klädindustrin ofta ligger i att hitta 
leverantörer som kan tillverka kvalitetsplagg till ett lågt pris (Åkesson, Jonsson och Edanius-
Hällås, 2007). Elisa berättar att just den kombinationen är utmärkande för Kina. Enligt Ronny är 
priset väldigt viktigt för deras kunder eftersom de har små kvantiteter, vilket kräver högre 
prismarginaler på kläderna för att uppnå lönsamhet. Samtidigt måste de lyckas hålla en prisnivå 
ut mot konsument som gör kläderna attraktiva. Kunderna fokuserar dessutom på design och 
kvalitet. De faktorerna tillsammans med ett lågt pris är en svår kombination för Portugal att möta. 
Enligt Ju är nämligen priserna Portugals huvudsakliga problem idag. Dock har portugisiska 
leverantörer lyckats behålla prisnivån de senaste åren eftersom fabrikerna har satsat på att 
effektivisera produktionen och investerat i teknologi. Återigen måste de totala kostnaderna räknas 
in i jämförelser mellan inköp från de båda leverantörsmarknaderna. I empirin framgår det att 
Kina inte nödvändigtvis är billigare. Men generellt är de bra på att leverera god kvalitet i 
kombination med ett lågt pris.  

5.1.2 Kvalitet 
Under rubrik 3.2.2 beskrivs kvalitet som den andra leverantörsprestationsförmågan. (Åkesson, 
Jonsson och Edanius-Hällås, 2007). Som ovan nämnt är en fördel med att producera i Kina att de 
kan erbjuda bra kvalitet i kombination med konkurrenskraftiga priser. Enligt Elisa har de 
portugisiska fabrikerna mycket modern teknologi och utför noggranna kvalitetskontroller. 
Kvalitetsproblem är därför inte vanligt förekommande. I avsnittet 3.2.2.2 står det bl.a. att korta 
avstånd gör det lättare att kontrollera kvalitet och leveransprecision (Hedén och McAndrew, 
2005). På den kinesiska leverantörsmarknaden däremot finns det en uppfattning bland 
respondenterna om att kvalitetsproblem ofta kan inträffa. Ju säger att det har förekommit mycket 
kvalitetsproblem med produkter från Kina. Elisa påpekar att kinesiska fabriker inte har samma 
möjligheter att kontrollera plagg för plagg bland annat eftersom fabrikerna är så stora i Kina. 
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Ronny berättar även att det kan vara svårt att lösa reklamationer. Fabrikerna är dåliga på att 
hantera klagomål och vill sällan erkänna sitt ansvar. Det resulterar i en lång och komplicerad 
process där det är svårt för köparen att få rätt mot fabriken och bli kompenserad. Anna och 
Elisabeth anser att de portugisiska leverantörerna är ansvarstagande och angelägna att korrigera 
eventuella felaktigheter.  
 
I avsnitt 3.2.2.2 berättas det att designen och kvalitet för både kläder och textilier är på toppnivå 
bland europeiska leverantörer (Mattila, 2008). Samtliga respondenter på Glentex framhäver den 
goda kvaliteten på produkter från portugisiska fabriker som en central styrka hos sina 
leverantörer. Under avsnitt 3.2.1 står det att det för några år sedan ofta fanns brister i kvalitet och 
design vid sourcing av modevaror från Fjärran Östern men det framgår även att det inte är så 
längre. Förbättringar i teknologi har gjort att länderna från Fjärran Östern nu har blivit kända för 
ny och innovativ design med högklassig kvalitet (Jackson och Shaw, 2001). Elisa berättar att hon 
är förvånad över att hon hittills inte har stött på några problem med kinesiska leverantörer. Ronny 
berättar även att han inte har någon personlig erfarenhet av reklamationer. Hans uppfattning om 
att leverantörerna inte tar sitt ansvar vid reklamationer grundar sig i kollegors erfarenheter.  

5.1.3 Flexibilitet 
Under rubriken 3.2.2 anges flexibilitet som den tredje faktorn för en leverantörs 
prestationsförmåga. Under avsnittet 3.1 nämns flexibilitet även som centralt för att åstadkomma 
konkurrenskraft (Adhikari och Yamamoto, 2004). Förändringar i försäljningsmönstren p.g.a. 
ökad konkurrens har resulterat i att många företag köper in mindre kvantiteter än förut. Behovet 
av små orderkvantiteter gör att många företag efterfrågar kortare och mer flexibla ledtider 
(Jackson and Shaw, 2001). Det styrks i empirin där Anna och Elisa påpekar att de uppfattar 
tendensen att kunderna vill minimera lagerhållningen och därför efterfrågar mindre och mer 
frekventa ordrar. Elisa berättar att Portugal har goda förutsättningar för att möta det behovet bl.a. 
för att avståndet till Sverige är kortare. De kan erbjuda kortare ledtider och kan göra snabba 
repeteringar av ordrar. De är även bra på att möta förändrade behov. Dessutom accepterar de 
portugisiska leverantörerna mindre volymer. Elisa berättar att kunderna har möjlighet att lägga 
ordrarna senare i Portugal och de kan då åstadkomma längre införsäljningsperioder och öka sin 
försäljning. Det minskar även potentiella problem med att göra prognoser för en lång tidsperiod.  
 
I avsnitt 3.2.2.3 står det att närmare belägna leverantörer svarar lättare på ett köpande företags 
skiftande behov och kan göra mindre och mer frekventa leveranser (Monczka, 2009). I empirin 
framgår att portugisiska leverantörer är väldigt snabba på att reagera på förändrade behov och att 
de erbjuder bra ledtider. Enligt Ronny är det svårt att få kinesiska leverantörer att reagera fort och 
det är även problematiskt att repetera en order snabbt. Det beror delvis på de långa avstånden som 
resulterar i längre ledtider. Det beror även på att det kan vara svårt att hitta samma kvaliteter och 
färger som för den första orden på den lokala kinesiska marknaden. Eftersom kundernas 
kvantiteter är så små finns det ingen möjlighet att väva upp och färga in tyg. De kinesiska 
leverantörerna får därför utifrån referensprov sourca efter passande substitut. Risken finns att 
kvaliteten som använts för den första ordern tar slut på marknaden. Det kan vara svårt nog att få 
fram ett matchande färgschema till den första ordern.  
 
När vi frågar om flexibilitet anser respondenterna på Glentex och Novatella att leverantörerna på 
både den kinesiska och portugisiska marknaden är flexibla. Dock definierar de flexibilitet på 
olika sätt. Ju beskriver flexibiliteten hos portugisiska leverantörer som deras förmåga att förstå 
kunden. Enligt avsnitt 3.2.2.2 är europeiska leverantörer inom textil- och klädindustrin de mest 
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innovativa i världen (Mattila, 2008). I samma avsnitt anges även att portugisiska leverantörer 
jobbar mycket värdeadderande koncept inom kläd- och textilindustrin (Mattila, 2008). Ju berättar 
att leverantörerna är innovativa och har ambitionen att verkligen försöka förstå en produkt och 
bidra med något extra till den. De portugisiska fabrikerna kommer gärna med förslag på hur 
produkten kan tillföras extra värde, de vill gärna testa nya saker och de producerar ofta tyger efter 
kundens önskemål. De kinesiska leverantörerna tenderar istället att inte ha som ambition att 
tillföra något extra till produkten utöver produktspecifikationen. Ronny och Elisa berättar att de 
kinesiska leverantörerna inte är innovativa i den bemärkelsen att de på eget initiativ kommer med 
nytänkande idéer och förslag till en produkt. Däremot anser Ronny att kinesiska leverantörer har 
förmågan till flexibilitet på andra sätt, vilket han även pekar ut som den största fördelen med att 
sourca modeprodukter från Kina. Ur Ronnys perspektiv handlar flexibiliteten om att kunna ta 
fram det kunden ber om. Fabrikerna är väldigt duktiga på att kopiera och ta fram identiska 
produkter. De är bra på att jobba efter tydliga instruktioner och specifikationer. De gör sitt 
yttersta för att hitta kvaliteter och färger som är så lika designernas referenser som möjligt.  

5.1.4 Ledtider 
Den fjärde och sista prestationsförmågan som nämns under rubriken 3.2.2 är ledtidsfaktorn. 
Enligt både teorin och empirin är ledtiderna från Kina betydligt längre vilket kan vara 
problematiskt för inköp av modeprodukter. I avsnittet 3.2.2.4 står det att effekten av långa 
ledtider gör det ännu svårare för företag att reagera snabbt på förändrade förutsättningar på 
marknaden (Jin 2004 se Brooks, 2002). Vidare går det att läsa att långa ledtider även gör det svårt 
att ställa prognoser (Hedén och Mc Andrew, 2005). Angående ledtid som 
leverantörsprestationsförmåga har Portugal en klar fördel jämfört med Kina. Det beror 
naturligtvis på det mycket längre avståndet mellan Sverige och Kina. Elisa berättar att från 
Portugal kan varorna gå med lastbil medan de från Kina oftast fraktas med båt, vilket tar minst 30 
dagar. Dessutom måste ytterligare dagar adderas eftersom det bl.a. tar tid för varorna att passera 
tullen. Frakten äter upp mycket av ledtiden från Kina vilket gör att det svårt för de leverantörerna 
att möta ledtiderna från Portugal. Samtliga respondenter säger att Portugals ledtider är en stor 
fördel för den portugisiska kläd- och textilindustrin. 

5.2 Volymer 
Som framgår i avsnitt 3.2.1 varierar valet av sourcingstrategi mellan olika modeföretag (Jackson 
and Shaw, 2001). Under rubrik 3.2.3 beskrivs volymen som en relevant produktfaktor och 
företagets storlek som en organisationsfaktor att beakta vid val av sourcingstrategi (Van Weele, 
2005). Små företag måste ofta rikta in sig på leverantörsmarknader med mindre leverantörer (Van 
Weele, 2005). Samtliga respondenter säger att Portugal har lägre minimumkvantiteter. Elisa 
berättar att det beror på att de portugisiska fabrikerna är bättre anpassade för att hantera mindre 
kvantiteter och att fabrikerna i Kina är för stora för det. Under intervjun med Ronny framgick det 
att det ibland kan vara svårt för Novatellas kunder att bli prioriterade av leverantörerna.  
 
En annan nackdel med att ha små kvantiteter vid sourcing från Kina, som vi tidigare nämnt, är att 
det inte finns någon möjlighet att väva upp och färga in tyg så som kunden vill ha det. Ronny 
uppfattar att deras kunder inte är särskilt flexibla gällande de faktorerna vilket kan försvåra 
sourcingarbetet väldigt mycket, särskilt på den kinesiska leverantörsmarknaden. I Portugal är det 
däremot möjligt att väva upp tyg och färga in de önskade kvaliteterna. Under rubriken 3.2.3 står 
det att singel sourcing bidrar med att optimera påverkan och makt över leverantören eftersom 
volymen konsolideras och får större mening för leverantören (Monczka, 2009). Genom singel 



 45 

sourcing kan köparen åstadkomma en större betydelse som kund vilket underlättar förhandlingar 
och möjligheten till påverkan på leverantören. Däremot ökar leverantörsrisken eftersom köparen 
blir mer beroende av tillgången av produkten om den sourcas från en leverantör (Van Weele, 
2005). Både Ronny och Elisa upplever att kundernas kvantiteter är mycket små i Kina. 
Respondenterna från Glentex håller också med eftersom de anser att en av Portugals fördelar i 
relation till Kina är förmågan att hantera mindre kvantiteter. De berättar vidare att Glentex har 
många alternativa leverantörer för sina produkter. 

5.3 Kulturella skillnader   
I avsnitt 3.2.4 nämns att de affärsparter som delar samma kultur, talar samma språk och spelar på 
samma marknad har bättre förutsättningar för att lösa eventuella problem i samförstånd (Hedén & 
McAndrew, 2005). Alla respondenter berättar att de märker av kulturella skillnader mellan 
svenskar och portugiser. Svenskar är generellt mer strukturerade och planerande. Anna berättar 
att de vill ha information om eventuella fel eller förseningar i den stund de uppstår så att det kan 
lösas så fort som möjligt. Anna upplever att det mest tidskrävande i hennes jobb är att jaga 
leverantörer angående leveranstid. Portugiser tar en dag i taget och planerar inte lika mycket som 
svenskar tenderar att göra. Ronny har samma problem med de kinesiska leverantörerna. Han 
menar att det är viktigt att hela tiden påminna och tjata på dem. Anledningen är enligt honom att 
kinesiska leverantörer inte avslöjar när problem uppstår p.g.a. att det i den kinesiska kulturen 
anses fult att misslyckas. De vill helst inte diskutera problem vilket kan resultera i 
leveransförseningar och i värsta fall annulleringar. Portugisiska leverantörer har inte svårt att 
erkänna deras misstag, men enligt Anna är de dåliga på att försöka förebygga problem. Ett annat 
problem av kulturell karaktär angående Kina anser både Ronny och Elisa är att när en kinesisk 
leverantör svarar ja på en fråga är det ingen garanti för att denne har förstått. Ett kinesiskt ja är 
inte detsamma som ett portugisiskt eller svenskt ja som Elisa säger i intervjun. Svenskar är alltså 
mer problemförebyggande, portugiser tar dagen som den kommer och kineser har svårt att 
erkänna sina fel. Anna har uppfattningen om att kulturella skillnader växer med avstånden och att 
skillnaderna mellan Sverige och Kina därför kan vara större.  

5.4 Relationskaraktär  
Under rubriken 3.2.2.2 framgår det att företag med kvalitetsfokus har en tendens att välja 
relationer som präglas av ett nära samarbete med leverantörerna. De väljer därför ofta 
leverantörer som finns nära, både när det gäller avstånd och kultur (Åkesson, Jonsson och 
Edanius-Hällås, 2007). Fallföretagens kunder är noggranna med kvaliteten vilket enligt teorin 
borde göra att de föredrar att sourca närmare Sverige. Däremot finns uppfattningen hos Ronny att 
även Kina kan erbjuda nära samarbeten med leverantörerna trots den fysiska distansen. Under 
rubriken 3.2.5 beskrivs det att nära samarbeten ofta resulterar i lägre totalkostnader för att göra 
affärer. Det gör att även prisfaktorn motiverar till en leverantörsmarknad där det är lättare att 
bygga nära relationer (Sharland, 1997).  
 
Alla respondenter från Glentex anser att de portugisiska leverantörerna tar sitt ansvar vid 
reklamationer och klagomål från kunder. De är inte rädda för att erkänna sina misstag om 
ansvaret var deras. Enligt Ronny är det betydligt svårare att få igenom reklamationer i Kina. De 
vill sällan erkänna att de har gjort något fel och det krävs starka bevis för att få rätt.  
 
I avsnitt 3.2.2.3 anses snabbhet, engagemang och ömsesidig förståelse vara huvudingredienserna 
för bra relationer som resulterar i stora fördelar för bägge parter (Jackson och Shaw, 2001). 
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Portugal möter alla de tre punkterna på ett bättre sätt än Kina. Som vi tidigare nämnt är de 
engagerade i processen och kan reagera snabbt. Anna berättar även att det finns en ömsesidig 
förståelse och engagemang mellan Glentex och fabrikerna. Ronny berättar att ömsesidigheten och 
förståelsen varierar mellan olika fabriker. 
 
Under rubriken 3.2.5 står det att köparen även bör välja en leverantör över vilken den har en 
relativ storleksfördel. Det gör att inköparen har större möjlighet att påverka leverantören 
(Monczka, 2009). Elisabeth upplever att maktbalansen är jämn mellan Glentex och deras 
leverantörer. 
 
Under rubriken 3.2.5 beskrivs konkurrerande budgivning som ett sätt för att pressa priser hos 
leverantörer. Intressant nog visade det sig att Glentex ser det som ett måste att spela ut 
leverantörer mot varandra. Ronny däremot anser det tillvägagångssättet som omöjligt på den 
kinesiska leverantörsmarknaden om man vill bygga goda relationer till leverantörerna.  

5.5 Portugals textil- och klädindustri 
I avsnitt 3.2 framgår att stödet för lokalproducerade varor minskar eftersom konsumenter först 
och främst tänker ur ett personligt ekonomiskt perspektiv. De bryr sig inte lika mycket om var ett 
plagg är producerat så länge det lever upp till kundens förväntningar angående kvalitet och pris. 
Därför måste europeiska leverantörer vara mer konkurrenskraftiga än någonsin (Jackson och 
Shaw, 2001). Alla respondenter är positiva till Portugals textilindustris framtid. Elisabeth påpekar 
dock vikten av investering i industrin så att de kan erbjuda ännu bättre service. Hon poängterar 
även vikten av produktionsplanering på fabrikerna, så att de kan minska risken för 
leveransförseningar. Det stämmer bra överens med resonemanget som nämns i avsnitt 3.2 att om 
Europa vill förbli konkurrenskraftigt på den internationella affärsmarknaden i flera olika sektorer, 
måste förbättringar göras både gällande kostnadsnivåerna samt kvalitetsnivåerna på de slutgiltiga 
produkterna (Van Weele, 2001). 
 
I avsnittet 3.4 kan vi läsa att prisnivåerna har stigit i Kina. Många leverantörer har fått allvarliga 
ekonomiska svårigheter bl.a. som resultat av minskad efterfrågan och en del fabriker har tvingats 
stänga (Mclaughlin, 2008). Anna tror att de stigande priserna i Kina kan vara till fördel för den 
portugisiska textilindustrin. Hon tror att fler europeiska kunder kommer att söka sig tillbaka till 
den portugisiska marknaden eftersom de vill ha mindre men mer frekventa ordrar. Elisa bekräftar 
att det har varit en tendens hos kunderna de senaste åren att lägga mindre ordrar och även att 
ordrarna läggs senare i säsongen. Portugisiska leverantörer har möjlighet att möta det behovet 
bättre än de kinesiska leverantörerna. Hon tror att de små ordrarna i kombination med 
ledtidsproblematiken från Kina gör att kunderna kommer tillbaka till Portugal. 
 
I avsnitt 3.2.2.3 står det att en del europeiska företag har börjat upptäcka fördelarna med att köpa 
från leverantörer nära hemmamarknaden. Där finns möjligheten att utveckla relationer med 
fabriker som kan erbjuda bra ledtider (Jackson och Shaw, 2001). Det stämmer överens med 
respondenterna på Glentex förutsägelser om den Portugisiska leverantörsmarknadens framtid och 
styrker deras påstående om att kunder har börjat återvända till Portugal. Anna menar att den 
ekonomiska krisen kan medföra att fler europeiska varumärken kommer tillbaka till Portugal. När 
det sedan blir bättre tider har köparna upptäckt fördelarna med att producera i Portugal vilket 
kommer göra att de väljer att stanna kvar på den leverantörsmarknaden. Hon tror att kunderna 
kommer uppskatta den höga kvaliteten och de generösa leveranstiderna.  
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 6. Slutsats 
Utifrån framtagen teori och empiri som kopplats samman i analysen ska vi i kommande avsnitt 
presentera de slutsatser vi har kommit fram till i vår undersökning. Inledningsvis kommer vi att 
redogöra för de faktorer som enligt oss talar för respektive emot att sourca från den portugisiska 
leverantörsmarknaden. Vi börjar med att beskriva fördelarna för att sedan övergå till att 
beskriva de faktorer som kan begränsa framgången. Därefter övergår vi till vårt delproblem som 
berör hur möjligheterna skiljer sig åt mellan att sourca från den portugisiska respektive den 
kinesiska leverantörsmarknaden. 

6.1 Huvudproblem 
I vår problemformulering har vi definierat vårt huvudproblem till att identifiera möjligheterna för 
svenska modevarumärken med designfokus och små kvantiteter att sourca från den portugisiska 
leverantörsmarknaden. I analysen har vi sammankopplat teorin och empirin för att få förståelse 
för möjligheterna för den typen av företag att förlägga sin produktion i Portugal.  
 
Vi anser att den främsta fördelen för svenska modevarumärken med små kvantiteter att sourca 
från Portugal är att de portugisiska leverantörerna accepterar små volymer. Vi får uppfattningen 
om att leverantörerna har förståelse för kundernas situation och anledningen till att de har små 
kvantiteter. Leverantörerna i Portugal har små fabriker vilket kan innebära att även små kunder är 
av stor betydelse för portugisiska leverantörer. Maktbalansen mellan kund och leverantör känns 
därför ganska jämn i Portugal. Kunderna kan således ha lättare att få igenom önskade volymer. 
Dessutom är risken mindre för att de blir bortprioriterade av leverantörerna. I Portugal finns även 
möjligheten för kunden att få specifika kvaliteter uppvävda och infärgade i önskade färger trots 
små volymer. Eftersom kvantiteterna och fabrikerna generellt är små i Portugal bör det vara 
enklare att ha fler alternativa leverantörer för samma typ av produkt. Därmed minskar 
leverantörsrisken och eventuella beroenden av leverantörer vilket är en annan fördel relaterat till 
volymfaktorn.  
 
En annan faktor som talar för produktion i Portugal är den höga kvaliteten de kan erbjuda sina 
kunder. Kunder som är väldigt trendkänsliga och där designen står i fokus kan göra Portugal till 
en fördelaktig marknad av den anledningen att de vill delta mer i processen. Deras aktiva 
inställning till att utveckla produkten och komma med förslag på idéer gör att designvärdet kan 
öka. Det är svårt för en designer att veta exakt vad som är möjligt att genomföra vad gäller 
teknik, därför är det positivt att fabrikerna är involverade och kommer med förslag. Under vårt 
besökt på några av Glentex fabriker i Portugal fick vi uppfattningen om att de hade en hög 
teknisk nivå på sina maskiner samt att leverantörerna var väldigt samarbetsvilliga.  
 
Korta ledtider och snabba leveranser är en annan fördel med att sourca från Portugal. Tid är alltid 
en kritisk faktor för modeföretag och kortare ledtider innebär att företagen kan lägga ordrar 
senare i säsongen. Det gör att de får längre tid till att sälja in sina produkter och de kan göra en 
säkrare prognos för kommande säsong. Längre införsäljningsperiod kan även innebära en 
potentiellt ökad försäljning. Eftersom fallföretagens kunder generellt värdesätter design och 
trender väldigt mycket är ledtider en relevant aspekt att ta hänsyn till vid val av 
leverantörsmarknad och sourcingstrategi. För modevarumärken med små kvantiteter och som 
arbetar med två säsonger per år blir inte sourcingen lika kritisk gällande tiden det tar från 
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produktidé till färdigt plagg. Det är av större vikt för företag som jobbar med flera säsonger per 
år. Det gör att den typen av företag rimligtvis inte är lika beroende av snabba processer i den 
bemärkelsen att de måste få ut produkter på marknaden snabbt och kontinuerligt. Graden av 
betydelse av korta ledtider kan diskuteras utifrån det köpande företagets förutsättningar och 
omständigheter. Vi anser att vikten av ledtider i fallföretagens kunders fall handlar om behovet av 
sena orderläggningar och prognossäkerhet.  
 
En annan styrka som vi har identifierat för den portugisiska leverantörsmarknaden är det faktum 
att kunderna kan göra mindre och mer frekventa orderläggningar. Lagerhållning är en stor 
kostnad för företag och det kan även vara problematiskt för små företag att lagerhålla stora 
kvantiteter. Det är därför mer fördelaktigt att ha ett flöde av varor så att inget blir liggande på 
lager. Det kan lättare uppnås med portugisiska leverantörer eftersom de är kapabla till att leverera 
fler leveranser med små kvantiteter.  
 
Det finns även faktorer som kan begränsa framgången för svenska modevarumärken att sourca 
från den portugisiska leverantörsmarknaden. Portugals huvudsakliga problem i dagsläget är de 
höga priserna. Eftersom fallföretagens kunder säljer små kvantiteter är det viktigt för dem att ha 
goda marginaler för att åstadkomma lönsamhet. Pris är därför en viktig faktor vid val av 
leverantör. Företagen måste dock vara medvetna om att låga priser inte alltid innebär låga 
totalkostnader. Det är av stor vikt att göra noggranna totalkostnadsberäkningar och räkna in alla 
dolda kostnader. Därför anser vi att begränsningen med höga enhetspriser inte är avgörande för 
att välja att sourca från andra leverantörsmarknader. De dolda kostnaderna som kan tillkomma 
vid sourcing från Portugal är främst eventuella kostnader för leveransförseningar. 
 
Vi uppfattar att Portugal har svårigheter med produktionsplanering och att jobba med att 
förebygga problem. Portugisiska leverantörer tar dagen som den kommer och problem tar de tag i 
först när de uppstår. Det kan tänkas vara en stressfaktor för svenska kunder eftersom svenskar 
generellt är mer strukturerade och planerande. Vi anser att portugisernas brist på planering kan 
leda till leveransförseningar. Som vi tidigare har nämnt är tid en väldigt viktig faktor i 
modebranschen. Om Portugal vill ha kvar sin kundbas samt utöka den i framtiden är 
leveransprecision något de måste utveckla och förbättra. Många modeföretag värdesätter 
leveransprecision högst och det är ofta en avgörande faktor vid val av leverantör. Portugisiska 
leverantörer måste därför se till att höja servicenivån gentemot sina kunder och bli bättre på att 
garantera tidsenliga leveranser.  

6.2 Delproblem 
Med utgångspunkt från vårt delproblem har vi undersökt och analyserat skillnaderna mellan att 
sourca textila modevaror från Portugal respektive Kina. Vi anser att volymfaktorn har en stor 
betydelse för vilken leverantörsmarknad som ett företag kan nå störst framgång på. En annan 
faktor att ta hänsyn till är hur stor betydelse designen har för det köpande företaget. De faktorerna 
i kombination med varandra gör att förutsättningarna skiljer sig väldigt mycket åt mellan att 
sourca från den portugisiska respektive den kinesiska leverantörsmarknaden. 
 
Eftersom små företag med små kvantiteter bör sourca från marknader med små leverantörer 
borde fallföretagens kunder rimligtvis ha större möjligheter att sourca från Portugal snarare än 
Kina. Som vi tidigare nämnt har fabrikerna i Portugal en helt annan förmåga att hantera små 
kvantiteter än de kinesiska fabrikerna. Kinesiska leverantörer har mycket högre kapacitet vilket 
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kräver högre volymer för att skapa lönsamhet för deras verksamhet. Det resulterar i att kinesiska 
leverantörer kräver högre minimums och är mindre intresserade av små kvantiteter. På grund av 
sourcingkomplexiteten med små kvantiteter i Kina anser vi därför att Portugal kan vara att 
föredra framför Kina. I synnerhet för ett företag som värdesätter design väldigt högt för sina 
produkter. Vår motivering är att det inte går att få tyger producerade eller infärgade i Kina för ett 
företag med små kvantiteter. Därför måste köparen ofta kompromissa med designen då 
kvaliteterna och färgerna måste väljas ur ett befintligt sortiment. Det blir även svårare att ha ett 
sammanhängande färgschema genom hela kollektionen speciellt om den innehåller många olika 
kvaliteter. I Portugal har köparen möjlighet att få tyger uppvävda och infärgade trots låga 
kvantiteter.  
 
Vi tror att de låga kvantiteterna är anledningen till många av de nackdelarna som vi har 
identifierat för sourcing från Kina. Orsaken till att de inte anses involverade, engagerade och 
innovativa kan bero på att de prioriterar bort kunder som är små i förhållande till deras kapacitet. 
Den varierande ömsesidigheten och förståelsen bland olika kinesiska fabriker gör att vi tror att 
det i större grad kan vara lättare att bygga upp den ömsesidigheten i Portugal. Återigen kan det 
bero på problematiken med de små kvantiteterna i Kina, leverantörerna kan rimligtvis vara 
mindre intresserade. De olika tillvägagångssätten angående konkurrerande budgivning kan också 
bero på just volymen som produktfaktor. I Kina är det möjligtvis mindre acceptabelt att spela ut 
leverantörerna mot varandra. Ett sådant tillvägagångssätt kanske bara gör leverantörerna 
ointresserade av ett samarbete. Fallföretagens kunder bör istället använda singel sourcing i Kina 
för att försöka skapa en jämnare maktbalans mellan parterna snarare än för att pressa ned priser.  
 
Vi förstår det som att kinesiska leverantörer inte har som ambition att tillföra något extra till en 
produkt utöver produktspecifikationen. De kinesiska leverantörerna är inte innovativa i den 
bemärkelsen att de på egna initiativ kommer med nytänkande idéer och förslag till en produkt. Vi 
misstänker att det kan ha med de små kvantiteterna att göra. De kinesiska leverantörerna kanske 
inte anser sig tjäna tillräckligt mycket på att engagera sig i relationer med små kunder. Om en 
köpare vet exakt vad den vill ha, kan ge tydliga instruktioner och inte anser sig behöva tips om 
tekniker eller idéer kan Kina vara ett bra alternativ. I annat fall så kan portugisiska leverantörer 
erbjuda mer innovation vilket ger potential för ökat produktvärde för designen. 
 
Konkurrensfokus för många modeföretag är att producera kvalitetsplagg till ett lågt pris. Ur den 
aspekten anser vi att den kinesiska leverantörsmarknaden kan vara att föredra eftersom just den 
kombinationen är utmärkande för Kina. Eftersom Portugal och Kina är duktiga på olika typer av 
varor inom klädindustrin anser vi att det finns en koppling mellan kvalitet - och produkttyp vid 
val av leverantörsmarknad. Portugal är särskilt duktiga på jersey. För grovstickade varor så kan 
Kina vara leverantörsmarknaden att preferera. 
 
Vi tycker att Kina mycket väl kan vara en konkurrenskraftig marknad även för företag med 
designfokus och små kvantiteter. I synnerhet när det gäller pris. Vi anser att om ett företag ska 
köpa in modeller i vanliga kvaliteter och färger kan det tillsammans med ett bra pris vägas upp 
mot sourcing i Portugal. Kinas prisfördel försvagas dock i betydelse eftersom det uppkommer 
mycket dolda kostnader så som import- och tullkostnader vilket ökar den totala kostnaden för 
produkten. Dessutom stiger prisnivån snabbt på den kinesiska leverantörsmarknaden. Tid är 
pengar i modebranschen och därför är det oerhört viktigt att väga pris mot tid. Kina kan erbjuda 
kvalitativa produkter till väldigt konkurrenskraftiga priser men leveranstiden och problem som 
kan uppstå längs den långa vägen bör inte förkastas. I synnerhet vill vi belysa den svårare 
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reklamationshanteringen med kinesiska leverantörer. Vi får intrycket av att de portugisiska 
leverantörerna är ansvarstagande och mer angelägna att korrigera eventuella felaktigheter. När 
det uppkommer kvalitetsproblem så kanske inte enhetspriset för ett plagg längre kompenserar den 
totala kostnaden för inköpet. Därför kan kvalitetsfaktorn även återkopplas till priset som 
leverantörsprestation. Om ett kvalitetsproblem har större sannolikhet att uppkomma på en 
specifik leverantörsmarknad bör valet att sourca därifrån övervägas noggrant. Särskilt för 
varumärken som vill differentiera sig med hjälp av design och kvalitet. Dock ställer vi oss 
frågande till om kinesiska leverantörer har så stora kvalitetsbrister idag. Det finns en risk för att 
det är gamla uppfattningar som lever kvar.  
 
Vi kan tänka oss att kulturella skillnader växer med avstånden. Av den anledningen tror vi att det 
kan vara svårare att arbeta mot den kinesiska leverantörsmarknaden. Även om det finns 
skillnader mellan den portugisiska och svenska kulturen tror vi att de är mindre omfattande. 
Oavsett val av leverantörsmarknad gäller det att vara medveten om landets kultur, deras sätt att 
göra affärer samt deras seder och bruk för att kunna åstadkomma ett framgångsrikt samarbete.  
 
Sammanfattningsvis vill vi säga att Portugal har mycket att erbjuda svenska modevarumärken 
med designfokus och små kvantiteter. Både design- och volymfaktorn gör Portugal till en 
fördelaktig marknad. Trots det är det viktigt att inse att Kina har stor potential som 
sourcingmarknad. För enklare modevaror med vanliga kvaliteter och tydliga 
produktspecifikationer har de mycket att erbjuda den typen av kunder till attraktiva priser. Det 
finns för- och nackdelar med båda leverantörsmarknaderna. Av den anledningen finner vi det 
svårt att generellt framhäva den ena marknaden som ett självklart val. Det är viktigt att väga in 
alla avgörande faktorer såsom produkt- och organisationskaraktär för att välja rätt 
leverantörsmarknad. 
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7. Slutdiskussion 
Avslutningsvis reflekterar vi över undersökningen och dess tillförlitlighet. Vi diskuterar våra 
slutsatser samt ger förslag på vidare forskning.   

7.1 Reflektioner 
Vårt valda uppsatsämne känns aktuellt och högst relevant med tanke på de förändrade 
förutsättningarna som råder på marknaden p.g.a. den ekonomiska krisen. De förändrade 
förutsättningarna påverkar faktorerna som avgör ett företags leverantörsval. Konsumenter har 
blivit mer sparsamma med sina inköp vilket gör att försäljningen minskar. Det gör att företag blir 
ännu mer beroende av att producera små kvantiteter. Därför är det extra intressant att titta 
närmare på Portugals textil- och klädindustrin och göra en jämförelse med den kinesiska 
leverantörsmarknaden. 
 
Överlag anser vi att vi har lyckats samla in relevant teori och empiri för vårt valda uppsatsämne. 
Våra intervjuer på både Glentex och Novatella var väldigt intressanta och givande. I efterhand 
inser vi att det hade varit bättre om vi hade följt vår ursprungliga tidsplan mer disciplinerat. Vi 
upplever att vår disponering av tid hade kunnat vara jämnare fördelad för att undvika tidsbristen 
som uppstod i slutet av uppsatsskrivandet. Då hade vi kunnat bearbeta vår text mer och lagt till 
förklarande modeller för att underlätta förståelsen av den. Med anledning av den begränsade 
tiden för arbetet har vi bl.a. varit tvungna att prioritera bort ytterligare artikelsökningar. Vi anser 
att det hade varit mer intressant att ha ännu fler aktuella vetenskapliga artiklar. 
 
Vi har inte stött på några svårigheter under uppsatsens gång. Samarbetet med fallföretagen 
fungerade väldigt bra och vi har även funnit användbar teori. Det enda som har begränsat vår 
studie anser vi vara tidsbristen.  

7.2 Källkritik 
Uppsatsen har en djupare beröring av den portugisiska leverantörsmarknaden. Informationen om 
de båda leverantörsmarknaderna är inte balanserad varvid vårt huvudproblem avser den 
portugisiske leverantörsmarknaden och delproblemet berör den kinesiska leverantörsmarknaden. 
På grund av resan till Portugal och våra observationer har framtagandet av information därifrån 
varit större än från Novatella och den kinesiska leverantörsmarknaden. Majoriteten av 
respondenterna är av portugisisk härkomst och har jobbat länge med portugisiska leverantörer 
vilket gör oss medvetna om att informationen från dem kan vara aningen vinklad till fördel för 
den portugisiske leverantörsmarknaden. 
 
Vi inser även att det skulle varit fördelaktigt för vår studie att ha haft mer information om 
textilindustrin i Portugal respektive Kina i den teoretiska referensramen. Det hade varit intressant 
att ha undersökt fler källor för att få en mer detaljerad bild av de båda marknaderna. På grund av 
tidsbrist var vi dessvärre tvungna att bortprioritera det.  
 
De flesta källorna vi har använt oss av har varit färska. Dock finns det någon enstaka källa som 
kan anses som aningen daterad. Från vissa artiklar har vi även använt oss av andrahandskällor 
vilket vi inser ger en lägre tillförlitlighet. Vi har dock inte haft möjlighet att undersöka alla 
refereringar i artiklarna för den informationen vi har använt. Dels på grund av att de artiklarna i 
sin tur inte har funnits tillgängliga för oss men även p.g.a. tidsbrist. Vi har då gjort ett avvägande 



 52 

och valt att ta med de andrahandskällorna där vi ansåg att författaren av artikeln är pålitlig genom 
att exempelvis vara en auktoritet på området. 
 
Respondenternas tillförlitlighet anser vi generellt vara hög. Två av dem har dock en kortare 
erfarenhet från branschen vilket kan påverka deras kunskaper. Däremot anser vi att det är 
intressant att jämföra respondenternas olika erfarenheter och uppfattningar.  
 
Genom att ha gjort en noggrann metodplanering anser vi att vi använt oss utav rätt mätmetoder. 
Vi har ständigt återkopplat till vår problemformulering för att försäkra oss om att vi har undersökt 
och besvarat rätt saker. Därför tycker vi att vår studie har en hög validitet. Som vi tidigare nämnt 
har våra egna tolkningar format resultatet av vår studie och därför är uppsatsens reliabilitet låg.  

7.3 Vidare forskning 
Vi tycker att det skulle vara intressant att undersöka sourcingmöjligheter med utgångspunkt hos 
ett specifikt varumärke. I vår studie har vi analyserat varumärkenas förutsättningar och karaktär 
utifrån en mellanhand. Vi ansåg det lämpligt för att på ett snabbt och effektivt sätt åstadkomma 
en generalisering av varumärkena för att utgå från de förhållandena som råder för en majoritet av 
kunderna. Det skulle vara intressant att gå direkt till källan och vara i direkt kontakt med ett 
varumärke för att få en mer detaljerad bild av deras situation. Ett förslag till vidare forskning är 
bl.a. att djupare undersöka de dolda kostnaderna som kan relateras till sourcing från Kina. En 
annan intressant forskningsfråga är att undersöka ett företag som sourcar både från den kinesiska 
och portugisiska marknaden. På det sättet skulle det vara enklare att få en rättvis 
kostnadsjämförelse.  
 
De senaste årens upptrappning av snabbt mode har fött begreppet ”Fast Fashion”. Det innebär 
allt kortare livscykler för modeprodukter och att marknaden hela tiden pumpar ut nytt mode i en 
rasande takt året om. Det beror bl.a. på ökad konsumering. De senaste åren har dock ett 
uppvaknande skett angående ohållbar konsumtion bl.a. med hänsyn taget till miljö och 
producenters arbetsvillkor. Dessutom finns det en syn på ”Fast Fashion” som 
kreativitetsdödande p.g.a. för korta designprocesser. Idag finns därför även begreppet ”Slow 
Fashion” som är en motreaktion på dagens snabba mode. Ambitionen är att skapa långsiktighet 
och genuinitet. Båda typerna av de aktuella marknadstrenderna påverkar och ställer nya krav på 
val av sourcingstrategi och leverantörsmarknad. Det skulle därför vara intressant att titta närmare 
på företags möjligheter på olika leverantörsmarknader utifrån de förutsättningarna. 



 53 

8. Källförteckning 

Böcker 
Alvesson, Mats, Sköldberg, Kaj (1994): Tolkning och reflektion – Vetenskapsfilosofi och 
kvalitativ metod.  
Studentlitteratur, Lund. 
 
Andersen, Ib (1998): Den uppenbara verkligheten -val av samhällsvetenskaplig metod, 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Bryman, Alan (1997): Kvantitet och kvalitet i samhällsvetenskaplig forskning,  
Studentlitteratur, Lund. 
 
Denscombe, Martyn (2000): Forskningshandboken, 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Dickerson, Kitty G. (2003): Inside the Fashion Business, 7th edition,  
Pearson Education LTD. 
 
Ejvegård, Rolf (2003): Vetenskaplig metod. Tredje upplagan,  
Studentlitteratur, Lund. 
 
Goworek, Helen (2007): Fashion Buying, 2nd edition, 
Blackwell Publishing. 
 
Halvorsen, Knut (1992): Samhällsvetenskaplig metod,  
Studentlitteratur, Lund. 
 
Hedén, Anders, McAndrew, Jane (2005): Modefabriken- kreativt affärsmannaskap från insidan, 
Täby Portfolio. 
 
Hines, Tony, Bruce, Margaret (2007): Fashion Marketing, 2nd edition,  
Elsevier Ltd. 
 
Holme, I. M., Solvang B. K. (1997). Forskningsmetodik – om kvalitativa och kvantitativa 
metoder, 
Studentlitteratur, Lund. 
 
Jackson Tim, Shaw, David (2001): Mastering Fashion Buying and Merchandising Management, 
Macmillan Press Ltd. 
 
Johansson, Lars-Göran (2003): Introduktion till vetenskapsteorin. Andra upplagan,  
Stockholm, Thales. 
 



 54 

May, Tim (2001): Samhällsvetenskaplig forskning,  
Studentlitteratur, Lund. 
 
Repstad, Pål (1999): Närhet och distans -kvalitativa metoder i samhällsvetenskap, 
Studentlitteratur, Lund.  
 
Svenning, Conny (1999): Metodboken -samhällsvetenskaplig metod och metodutveckling, Tredje 
upplagan. 
 
Van Weele, Arjan J. (2005): Purchasing and Supply Chain Management, 
London: Thomson.  

Vetenskapliga artiklar och rapporter 
Adhikari, Ratnakar, Yamamoto, Yumiko (2004): The textile and clothing industry: Adjusting to 
the post-quota world.  
 
Bozarth, Cecil, Handfield, Robert, Das, Ajay (1998). Stages of global sourcing strategy 
evolution: an exploratory study. Journal of Operations Management 16.  
 
Christopher Martin, Peck Helen, Lowson Robert (2004): Creating Agile Supply Chains in the 
fashion industry, 
International journal of Retail & Distribution Management, Vol 32, no 8 
 
Euratex, 2008, 2007, 2006. Bulletin 1. Supplied by the British Library- “The World’s 
knowledge” 
 
Fisher, L. Marshall (1997). What is the right supply chain for your product?  
Harvard Business Review Mars/April s.105-116. 
 
McLaughlin, Kathleen E (2008): Rising Costs, Inflation Hit China, 
 WWD: Women's Wear Daily, Vol. 196, Issue 58 
 
Jin, Byoungho (2004): Global sourcing versus domestic sourcing: Implementation of technology, 
competitive advantage and performance,  
International Journal of Operations & Production Management Vol.24 No. 12 
 
Sharland, Alex (1997): Sourcing strategy: the impact of costs on relationship outcomes,  
Andreas School of Business, Barry University, Florida, USA.  

Shelton, K. Ruth, Wachter, Kathy (2005): Effect of global sourcing on textiles and apparel, 
Journal of Fashion Marketing and Management, Volume 9, Number 3. 

Åkesson, Johan, Jonsson, Patrik, Edanius-Hällås, Patrik (2007): An assessment of sourcing 
strategies in the Swedish apparel industry,  
International Journal of Physical Distribution & Logistics Management Vol. 37 No. 9 
 



 55 

Opublicerade verk:  
Mattila, Heikki (2008): Sourcing and purchase management, 
Tampere University of Technology 
 
Werner International Management Consultants, (2009): Primary Textiles Labor Cost 
Comparisons 2008 

Muntliga källor: 
Carvalho, Anna; Merchandiser, Glentex 2009-04-21 
 
Cintius, Ronny; Merchandiser, Novatella 2009-05-13 
 
Correia, Elisabeth; Merchandiser, Glentex 2009-04-21  
 
Coutinho, Elisa; Merchandiser, Glentex och Novatella 2009-05-05 
 
Ribeiro, Ju; Produktions- och marknadschef, Glentex 2009-04-21 

Elektroniska källor: 
Nationalencyklopedin, www.ne.se.lib.costello.pub.hb.se/ , Söktjänst på högskolan i Borås,  
Hämtat 2009-05-10 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 



 56 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Besöksadress: Bryggaregatan 17  Postadress: 501 90 
Borås  Hemsida: www.textilhogskolan.se 
 
 

 



 57 

Bilaga 1 
Anna Carvalho, Elisabeth Coreira och Ju Ribeiro 
 

1. Can you tell us some basic facts about Glentex?  
 

2. What is your role in the company? 
- For how long have you been working here? 
- What do you consider to be the most challenging in your work? 

 
3. Tell us about your clients. 

 
4. How many Swedish clients do you have? 

 
5. What kind of Swedish clients? What do they have in common? (What is their focus… 

design, quality, price, lead-time?) 
 

6. Do you feel that there is a big cultural difference between you and your Swedish 
clients? 

-Does that make the cooperation harder? 
-How do you act to minimize that kind of difficulties? 

 
7. Do you feel that the Swedish clients are flexible regarding colours, qualities, prints 

etc? (are they willing to change that if there isn’t any good options available) 
-If not: does that affect your relationships or work with your suppliers in some way? (How 
and why?) 
-Is it usual that your clients change their minds regarding the design in the middle of the 
sourcing process? 
-How do you handle that kind of problem and how do your suppliers react? 

 
8. How big are the minimum quantities that you require for production? (pcs/style and 

colour) 
-Do your Swedish clients order bigger quantities than required or do they usually order the 
minimum? 
-Do you feel that your quantities make your sourcing process hard? (Meaning if you have 
small quantities that affect the number of suppliers available or that it results in higher 
prices, harder negotiation etc.)  

 
9. How many suppliers do you have? 
 
10. Do you have many alternative suppliers to choose from for the same type of garment, 

or is it just a few suppliers that are able to produce for example jeans and t-shirts? 
 

11. How often do you change suppliers and find new ones? 
 

12. Do you focus on long term relationships? (Why?) 
 

13. Do you sometimes use competitive bidding among your suppliers? 
 

14. How are your relationships with your suppliers?  
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15. How do you get in contact with/find new suppliers? 
 

16. What is the most important thing when choosing a new supplier? 
 

17. How does your sourcing process work? 
-What kind of difficulties do you face? 

 
18. Do you feel that your suppliers take your and your client’s complaints seriously and 

take their responsibility? 
-Do you consider it easy to solve that kind of problems? 

 
19. Do you feel that the power balance with your suppliers is equal, (do you feel that you 

or your suppliers have more power than the other part to impact the cooperation and 
process) 

 
20. What do you consider to be the major advantages for production in Portugal compared 

to other supplier markets? (for example China) (Price, quality, technology, special 
knowledge, lead-time communication…) 

 
21. Have you noticed any effects from the economical recession? (That clients are more 

careful or order smaller quantities etc.) 
 

22. What do you think about the future of the textile industry in Portugal? 
-Do you believe that the price development in China and the awareness of hidden costs 
will make Swedish fashion brands more willing to produce in Portugal? 
-Do you believe that the economical recession will have that effect as well? (If clients 
want less inventories, shorter lead-times etc) 



 59 

Bilaga 2 
 
Elisa Coutinho 

1. What do you consider to be the biggest difference between working with Chinese 
suppliers and Portuguese suppliers? 

 
2. Do you feel that there are any cultural differences with working with Chinese 

suppliers? 
 

3. What do you consider to be the major advantages of working with China?  
 

4. What is your role in the company? What did you do before you started at Glentex? � 
 

5. How long have you been working at Glentex?� � 
 

6. What year was Glentex was founded?� 
 

7. What Swedish clients do you have? 
 

8. Regarding�the minimums 300 pcs. Is that divided�in two colours, meaning that 150 
pcs in two colours is ok? Is it same for both Glentex and Novatella?� 

 
9. What are the biggest advantages with working with Portugal? What does Portugal do 

best? 
 

10. What do you think about the cultural differences between you and your Swedish 
clients? Do you experience that there are differences? 

- Could you give an example on how you have experienced that? 
 

11. So what do you think is the hardest or most challenging when working with Portugal? 
 

12. When you started to work here at Novatella was it like you had imagined to work with 
Chinese suppliers? Or are you surprised in some way? Is it like you thought it would 
be? 

 
13. What do you think about the future of the Portuguese textile industry?  

 
14. Do you think that companies maybe will come back to Europe and Portugal to 

produce again? 
 

15. Is it harder to get the exact fabric that you want in China? (Why?)  
- Tell us about the quality sourcing process. Is it different from Portugal? 
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Bilaga 3 
Ronny Cintius 
 

1. Berätta lite om Novatella 
 
2. Vilka är de största fördelarna med att sourca från Kina? 

 
3. Har kinesiska leverantörer någon speciell kunskap? Är det något särskilt de är bra på? 

 
4. Vilka är de största nackdelarna med produktion i Kina? 

 
5. Vilka typer av problem stöter du på i sourcingarbetet? 

 
6. Vid reklamationer eller klagomål, är det lätt att lösa sådana situationer i den 

bemärkelsen att leverantörerna tar sitt ansvar? Anser du att de lyssnar och tar till sig? 
 

7. Hur fungerar leverantörerna när det uppstår problem? Är de handlingskraftiga och tar 
egna initiativ?  
 
Upplever du några kulturella skillnader? Vad i så fall? Försvårar det samarbetet? 

8. – Du har ju erfarenheter av människor från Portugal hur skulle du beskriva portugiser? 
 

9. Anser du det lätt att bygga relationer med kinesiska leverantörer?  
 

10. Tillämpar ni konkurrerande budgivning mellan era leverantörer? Varför/varför inte? 
Ifall; upplever du att det kan skada relationen? 

 
11. Känner du att era kvantiteter är små i Kina? Tycker du att kvantiteterna försvårar 

arbetet? (Svårare att förhandla priser eller hitta rätt kvaliteter och färger osv.?) Är det 
svårt att hitta leverantörer som accepterar era kvantiteter? 

 
12. Hur upplever du maktbalansen mellan Novatella och fabrikerna? T.ex. om man är en 

liten kund hos en fabrik så kanske man inte har så mycket makt att påverka eller 
tvärtom om man är en stor och betydelsefull kund med stora kvantiteter kan inte 
fabriken styra lika mycket över relationen? 

 
13. Är det lätt att få fabrikerna att förstå er situation och process? Alltså att de flesta 

kunderna jobbar med säljkollektioner och att allt kanske inte går i produktion? 
 

14. Hur reagera fabrikerna på om man cancellerar betydande del av en kollektion, alltså 
om majoriteten av styles inte går i produktion…? Förstår de varför? 
 

15. Vad bör man tänka på när man jobbar med kinesiska leverantörer? 
 

16. Är leverantörerna flexibla på att möta förändrade behov? Alltså t.ex. om ni vill ändra 
designen i sista minuten eller att göra snabba repeats på order osv.? 
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17. Hjälper leverantörerna till med innovation? Alltså ger förslag på nya material eller 

tekniker mitt under en process? Nya beredningstekniker eller färgningstekniker som 
ger coola effekter… Känner du att de lägger ner tid på att ge någonting mer till 
produkten? 

 
18. Hur kommer ni i kontakt med nya fabriker? 

 
19. Vilka svenska kunder jobbar du med? 

 
20. Finns det något dina kunder har gemensamt? Vad är deras fokus?  

 
21. Anser du att de svenska kunderna är flexibla angående designen? Om du kommer med 

förslag på andra sätt att göra p.g.a. att något är svårt att utföra, är de tillmötesgående 
och kan kompromissa med design så som kvaliteter och färger. 


