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Abstract
This essay focuses on a problem identified among small to mid sized Swedish fashion companies: the large 
dependence on out sourced production agencies and full price producers. The purpose of the essay is to 
identify the prerequisites and obstacles these fashion companies might encounter whilst trying to incorporate 
the out sourced competencies into an in-house solution. By this, the authors hope to add new perspectives to 
executives interested in restructuring their current buying function. 

The methods used to gather theoretical and empirical material were desk studies as well as structured and 
unstructured in-depth interviews with the founder of a Swedish denim fashion company, and an employee at 
a large Swedish fashion retailer’s buying department.

The findings stress the strategic importance of owning the competence of the buying function for growing 
fashion companies. By owning the competencies of pattern-making and a formalised buying function the 
companies can weaken their dependence on external organisations and add to their product development 
process flexibility. Among the obstacles identified are a increased business risk during the transition to an 
internal buying function caused by deliberate disruption of the supply chain by the producers and the extra 
costs of the increased administrative work.

The essay is written in Swedish.
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Sammanfattning
Den här uppsatsen behandlar ett problem som identifierats bland små till medelstora svenska modeföretag: 
det stora beroendet av outsourcade produktionsagenter och fullprisproducenter. Syftet med uppsatsen är 
att identifiera de förutsättningar och hinder dessa modeföretag kan stöta på när de försöker integrera dessa 
utlagda kompetenser till en intern lösning. Genom detta hoppas författarna kunna tillföra nya perspektiv för 
befattningshavare som är intresserade av att omstrukturera sin nuvarande inköpsmodell.

De metoder som använts för att samla in det teoretiska och empiriska underlaget var skrivbordsstudier, såväl 
som strukturerade och ostrukturerade djupintervjuer med grundaren av ett svenskt jeansföretag, samt en 
anställd på en stor svensk modekedjas inköpsavdelning.

Resultaten understryker den strategiska betydelsen för växande modeföretag att äga sin inköpsfunktion. 
Genom att äga kompetenserna för mönsterkonstruktion och inköp kan företag minska sitt beroende av externa 
organisationer och öka flexibiliteten i sin produktutvecklingsprocess. De hinder som identifierats utgörs bland 
annat av en ökad affärsrisk under övergången till en intern inköpsavdelning till följd av avsiktliga störningar i 
värdekedjan av producenterna, samt de extra kostnaderna för det ökade administrativa arbetet.

Nyckelord: inköpsfunktion, modeföretag, mönsterkonstruktion, insourcing, outsourcing
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1. Introduktion
I det här avsnittet kommer problembakgrunden att presenteras, följt av problemområdet där 
forskningsfrågorna är specificerade. Därefter beskrivs uppsatsens syfte, dess avgränsningar och 
disposition. 

1.1 Problembakgrund 
Sundberg beskriver i en rapport från 2006 att den svenska modemarknaden hårddraget består av 
två typer av aktörer: stora modejättar och små designföretag. Det är för små designföretag svårt 
att stå sig i konkurrensen, och Sundberg (2006, s.36) menar att “En tredjedel av företagen blir 
inte mer än tre år [...] [och h]älften har försvunnit inom sju år”. Sara Jonsson, teknologie doktor 
på Kungliga Tekniska Högskolan, förklarar i en förstudie problemen med dålig lönsamhet och 
finansieringsproblem. Modeföretag behöver, som i princip alla andra företag, arbeta med sin 
lönsamhet. En stor post i modeföretags kostnadsbild är just inköpskostnaderna. van Weele (2010) 
menar att en effektivisering av inköpsarbetet i inköpsintensiva branscher - som just modebranschen 
- ger en stor påverkan på företags lönsamhet. Det är dock inte alla svenska modeföretag som inser 
vikten av en formaliserad inköpsprocess, och som dröjer med att skapa en intern inköpsavdelning. 
Istället låter de produktionsagenter eller så kallade fullprisproducenter sköta det här arbetet åt dem. 

“Att vi skulle tjäna på att sköta inköpsarbetet själva är världens enklaste 
matte, den uträkningen får lätt plats på baksidan av ett ciggpaket.” 

Citatet är hämtat från ett svenskt jeansföretags grundare (Intervju, 22/2-2011), som har tröttnat 
på att betala extra för tjänster hans företag skulle kunna och kanske borde sköta själva. Han är 
grundare till det fallföretag som används i den här uppsatsen, ett jeansföretag som står i gränslandet 
mellan ett stort småföretag och ett litet storföretag. Han vill inte att företagets namn ska figurera 
i offentliga dokument som den här uppsatsen, och fallföretaget kommer därför att kallas för 
Jeansföretaget genom denna text. Vad han däremot gärna vill är att få ta del av vad slutsatserna av 
uppsatsen är: hur hans - och företag i liknande situation - kan börja sköta sitt inköpsarbete själva, 
istället för att betala producenter och produktionsagenter för detta arbete.  

Under en intervju beskriver han hur han tror att många svenska modeföretag, precis som hans, 
har börjat med “det roliga”, en designidé eller -koncept, som man sedan vill få ut så fort som 
möjligt. Genom att använda agenter och producenter som erbjuder helhetslösningar går resan från 
tanke till färdig produkt förhållandevis enkelt, och utan för stora kapitalinsatser. 

Med tiden så växer de företag som förvaltat sitt varumärke framgångsrikt i omsättning, och 
så småningom är den ursprungliga produktutvecklingsprocessen, med agenter och producenters 
helhetslösningar, inte längre det alternativ som erbjuder bäst lönsamhet eller lägst risk. För att 
öka sin konkurrenskraft bör företagen sträva efter bästa lönsamhet i alla delar av sin organisation. 
Företagen kommer behöver förändra och formalisera sin produktutvecklingsprocess, vilket kan blir 
ett enormt projekt om man, liksom Jeansföretaget, byggt in sig i ett hörn med hjälp av kostsamma 
helhetslösningar. När de ska bryta sig loss från dessa verkar det rimligt att de kommer behöva 
genomföra organisatoriska förändringar som kommer kräva vissa förutsättningar och innebära 
vissa hinder. Just förmågan att anpassa sin organisation efter de föränderliga omständigheter som 
förekommer på den svenska textilmarknaden är något som Pal och Torstensson (2011) anger som 
ett krav för ett modeföretags överlevnad. 
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1.2 Problemformulering
Om läsaren är obekant med produktutvecklingsarbetet och -begrepp från textilbranschen så 
rekommenderas denne här att först läsa avsnittet Produktutvecklingsprocessen i kapitel 3 innan 
problemformuleringen läses.  

När modeföretag växer från en liten aktör till en större, så börjar det bli både ekonomiskt möjligt 
och lönsamt att ha en dedikerad intern inköpsavdelning. Men vid det här laget finns risken 
att företaget i en relativt stor utsträckning har byggt upp ett stort beroende av sina utökade 
fullprisproducenter. Hur ser arbetet med övergången ut, från en utökad fullprismodell till en egen 
intern inköpsavdelning? 

När en liten till mellanstor produktutvecklande varumärkesleverantör - som Jeansföretaget är ett 
exempel på - ska göra denna övergång så är det troligt att det kommer krävas vissa möjliggörande 
förutsättningar. Det är också sannolikt att det kommer uppstå vissa hinder, som riskerar 
bromsar eller helt stoppar övergången. Genom att identifiera och analysera dessa faktorer hoppas 
uppsatsförfattarna kunna tillföra nya perspektiv för befattningshavare som är intresserade av att 
omstrukturera sin nuvarande inköpsmodell.  De forskningsfrågor som uppsatsen kommer arbeta 
kring är de två följande:

 - Vilka förutsättningar krävs för att övergå från en utökad fullprismodell till en intern 
inköpsavdelning?

- Vilka hinder kan uppstår vid övergången från en utökad fullprismodell till en intern 
inköpsavdelning?

1.3 Syfte 
Syfte med den här uppsatsen är att beskriva vilka förutsättningar och hinder som finns för små 
till mellanstora modeföretag att börja styra inköpsarbetet via en intern avdelning. Med hjälp av 
dessa beskrivningar hoppas uppsatsskrivarna att beslutsfattare i modeföretag ska få nya perspektiv 
gällande deras befintliga inköpsmodell, och skapa en förståelse för hur inköpsarbetets strategiska 
betydelse ökar i takt med inköpsvolymernas ökning i relation till omsättningen. När volymerna 
ökar så förändras best practice, och det bör därmed även företagens inköpsstrategiska beslut göra. 

1.4 Avgränsningar 
Föremålet för den här uppsatsen kommer i huvudsak att beröra det textila inköpsarbetet hos små- 
till mellanstora produktutvecklande varumärkesleverantörer. Även det här området är för brett 
för att rymmas i en uppsats av den här karaktären, och behöver avgränsas ytterligare. Med textilt 
inköpsarbete avses endast det arbete inom ämnesområdet inköp som bidrar till skapandet av en 
textil modevara. Det är det organisatoriska upplägget av detta inköpsarbete som ska behandlas, 
och sådant som distribution, prissättning, personalattityder, konkurrenssituation, varumärkesvärde 
kommer inte behandlas - trots att de alla är relevanta faktorer. Det här till följd av tids- och 
resursbrist. Den här typen av frågor är föremål för en omfattande forskning i litteraturen, och ett 
värdefullt bidrag till den är svår att producera på C-nivå. 

Även på produktutvecklingsnivå förekommer ytterligare avgränsningar. Även om designprocessen 
är tätt sammansluten med inköpsarbetet, så kommer det inte bli ett föremål för närmre analys. 
Den produktutveckling som kommer analyseras berör mönsterkonstruktion/måttlistor och 
det rena inköpsarbetet med provhantering med mera.  Uppsatsförfattarna menar att den rena 
designprocessen - skisser, storyboards och artwork - inte är direkt relevant för frågeställningen. 
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1.5 Uppsatsens disposition
Uppsatsen kommer här ifrån att fortsätta med ett metodavsnitt där de metoder som valts och 
inte kommer diskuteras. Därefter följer den teoretiska referensramen, där relevant forskning inom 
områden som är relevanta för uppsatsen redovisas. Här finns även en litteraturgenomgång. 
   Uppsatsen fortsätter sedan med resultatavsnittet som är uppdelat i två delar: en så kallad 
företagsmall och en beskrivning av fallföretaget. Företagsmallen beskriver hur ett företag kan 
arbeta med en intern inköpsavdelning, och består till stora delar av teori men innehåller även 
empiri i form av intervjumaterial. Beskrivningen av fallföretaget är helt baserad på empiri via 
intervjuer. 
   I analysen kontrasteras de två bilderna av inköpsarbete som redovisats i empirin, vilka analyseras 
med hjälp av den teoretiska referensramen i relation till forskningsfrågorna. Därefter följer de 
slutsatser analysen innebär samt dessas generaliserbarhet, och uppsatsen avslutas därefter med en 
mer generell diskussion. 
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2. Metod
I det här avsnittet kommer de metoder som valts för insamlingen av empirin att beskrivas. Det 

rör sig i det här fallet om skrivbordsstudier och olika intervjumetoder. Vidare diskuteras även 
några alternativa metoder som valts bort och varför, samt hur väl fallföretaget kan anses passa in i 
uppsatsen.

Uppsatsen behandlar ett ämne som både är välstuderat och främmande. Hur inköpsarbete kan 
eller bör gå till finns beskrivet i litteratur och vetenskapliga artiklar, även om inte alltid inköpsarbetet 
i dessa berör just textilbranschen. Men vad gäller förändringsarbetet från en utökad fullprismodell 
till en intern inköpsavdelning i små till medelstora modeföretag så saknas en utförlig forskning. 
Som en naturlig följd av detta kommer två huvudmetoder att användas: skrivbordsstudier samt 
delvis strukturerade och ostrukturerade intervjuer. Dessa diskuteras nedan. 

Skrivbordsstudier
Inköpsarbete förekommer på mer eller mindre formaliserad nivå i nästan alla typer av företag. 

På senare tid har området fått ett ökat erkännande bland ledningsgrupper till följd av dess - i 
framförallt inköpsdrivna företag - stora resultatpåverkan (van Weele, 2010). En följd av det här är 
att det finns en god tillgång på forskning kring inköp inom många olika branscher. Det faller sig 
därför naturligt att använda den forskning som kan anses relevant för den här uppsatsens ämne, 
framför allt vid beskrivningen av företagsmallen. Denna främst teoretiska mall beskriver hur praxis 
kan se ut i textilbranschen.

Den problematik som uppstår vid skrivbordsstudier som kommer vara mest påtaglig är tvåfaldig, 
och berör trovärdighet och relevans (Andersen, 1998). Vad gäller trovärdigheten hos källorna 
så måste varje källa granskas för sig, och hämtas från trovärdiga databaser. För att hålla en hög 
akademisk standard kommer källorna främst hämtas från relevant litteratur inom ämnet inköp, 
och från peer-reviewed-artiklar som finns publicerade på Business Source Premiere1. Denna 
e-tjänst innehåller akademiska artiklar i fulltext inom finans, ekonomi och redovisning. 
  Vad gäller relevans så bör de källor som behandlar inköpsarbete inom andra branscher 

än textilindustrin bedömas kritiskt var för sig, beträffande dess slutsatsers relevans för just 
textilindustrin. Varje bransch har både branschspecifika och mer generalla arbetssätt och metoder. 
En potentiellt problem blir att avgöra vad som är vad. Målsättningen är naturligtvis att i första 
hand söka efter källor som behandlar just inköpsarbetet i textilindustrin. 

Ostrukturerade och delvis strukturerade intervjuer
Intervjuer som arbetsmetod passar bra när ett okänt område, till exempel inköpsarbetet hos en 

liten till mellanstor produktutvecklande varumärkesleverantör ser ut och fungerar. Informatören 
har kunskapen, och det blir upp till uppsatsskrivarna att behandla denna. Det här innebär även 
en begränsning, då informatören eventuellt inte kan, lyckas eller vill återge en relevant eller 
fulltäckande bild av det som efterfrågas (Andersen, 1998). 

En ostrukturerad och två delvis strukturerade intervjuer genomförs med Jeansföretagets grundare. 
Vad gäller inköpsarbetet på Jeansföretaget så vet uppsatsförfattarna i startfasen av arbetet mycket 
lite, och en delvis strukturerad intervju är därför inte aktuell att börja med. I och med arbetets 
utveckling och författarnas ökade kunskap så blir delvis strukturerade intervjuer möjliga, och 
kanske även att föredra, för att ringa in den kunskap som behövs från informatören. (Johannessen 
& Tufte, 2003)
Företaget har runt 30 anställda på huvudkontoret, varav endast ett fåtal arbetar med 

produktutvecklingen. Grundaren menar själv att han har en bra förståelse för hur den här ser ut, och 
om det är delar han inte är säker på så kan han återkomma med den här informationen vid senare 
intervju eller mail. Grundaren menar vidare att han vill att informationen passerar via honom av 
två anledningar: den ena är att han inte anser att de få som arbetar på produktsidan har tiden att 
deltaga vid intervjuer, och den andra att han vill ha kontroll över vilken information som lämnar 

1 http://etjanst.hb.se/blr/databaser/datlista_ao.asp?titel=b
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företaget. Han menar att även om företaget är anonymt i uppsatsen så krävs det inget snille för att 
lista ut vilket det är, och han vill därför inte att vissa delar av deras arbetssätt eller -organisation 
läcker ut. Implikationen av det här blir att empirin som samlas in från just fallföretaget kommer 
från samma källa: grundaren. Denne kan dock inte anses ha någon anledning att undanhålla 
fakta som är relevant för undersökningen medvetet - han vill själv ta del av resultatet för att 
eventuellt använda i förändringsarbetet av sitt eget företag. Det potentiella problemet det här 
innebär kan dock vara att grundaren själv av misstag ger felaktig information som kan innebära 
brister i det empiriska materialet. Dessa brister blir svårare att upptäcka och avhjälpa utan andra 
informationskällor inom företaget. Uppsatsförfattarna får därmed förhålla sig till den information 
som finns att tillgå från grundaren, men uppfattar uppgifterna som trovärdiga och tillräckligt 
relevanta för att uppfylla syftet: att beskriva fallföretagets produktutvecklingsprocess. 

Vid den här typen av metod så uppstår en del problem som måste tas i beaktning vid bearbetandet 
av informationen som anskaffats. Det gäller vilken påverkan intervjuaren har på informatören, och 
den information som informatören ger.
 
  Vid alla typer av intervjuer så sker en medveten eller omedveten påverkan av informatören 

som förändrar det sätt han svarar eller beskriver något. Det kan vara allt från informatörens eller 
intervjuarens intryck av den andra parten, humör, klädsel, upplevelse av social status, med mera. 
Om det finns en risk att informatören har påverkats på ett sätt så att han eller hon ger otillförlitlig 
information, så måste det här beaktas vid genomgång av den data som samlats vid intervjun. En 
beskrivning av omständigheterna kring de olika intervjuerna återkommer i början av de avsnitt 
informationen främst används, 4.1 och  4.2. (Johanessen & Tufte, 2003)

Val av företag
Vad gäller valet av fallföretag så bör det fallföretaget anses passa bra tillsammans med 

frågeställningarna. Det här då företaget befinner sig i den aktuella situationen som undersöks. 
Något som hade kunnat ökat reliabiliteten ytterligare hade varit om fler fallföretag i samma 

situation hade undersökts. Uppsatsförfattarna uppfattade dock det här som orimligt i relation till 
den tid som funnits att tillgå. Både att få tillgång till ytterligare respondenter som är villiga att 
beskriva sitt företag på detaljnivå, och det arbete det innebär att behandla den informationen anses 
ligga utanför resursramen för den här uppsatsen. Uppsatsförfattarna är dock medvetna om att det 
hade stärkt uppsatsens underbyggnad. 
Ett annat sätt hade varit att undersöka företag i andra branscher, med fokus på deras inköpsarbete. 

Det här hade kunnat bredda det empiriska materialet, och hade eventuellt kunnat innebära tillgång 
till nya perspektiv gällande inköpsarbete. 

Idealorganisationen
För att skapa en teoretisk grund att jämföra fallföretaget med, så har författarna skapat en 

idealorganisation: se 4.1 Företagsmall. Idealtyper kan utgöra en grund för att jämföra organisationer. 
Idealtypen blir en måttstock för att se på vilket sätt fallföretaget skiljer sig. (Andersen, 1998)
För att öka verifierbarheten och mängden empiriskt material i det annars till större del teoretiska 

avsnittet 4.1 företagsmall, så genomfördes en delvis strukturerad intervju med en anställd på en 
av Sveriges större modekedjor. Avsnittet behandlar hur inköpsarbetet kan skötas via en intern 
inköpsavdelning.

Alternativa insamlingsmetoder
De alternativa insamlingsmetoder som valts bort är främst de av kvantitativ karaktär. Dessa 

insamlingstekniker, som enkätundersökningar, passar inte omfattningen av uppsatsen i relation 
till frågeställningarna (Andersen, 1998). En enkätundersökning hade kunnat genomföras med 
avsikt att samla in många inköpsmedarbetares syn på hur inköpsarbetet bör organiseras för att 
identifiera förutsättningar och potentiella hinder, men mer djupgående intervjuer med ett färre 

antal informatörer bör utgöra ett bättre underlag.
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3. Teoretisk referensram
Det här avsnittet bestå av två huvuddelar: tidigare forskning och litteraturgenomgång. I tidigare 
forskning presenteras forskning som är relevant för de resonemang som kommer föras genom 
uppsatsen, och i litteraturgenomgången beskrivs den litteratur som används närmare. 

3.1 Tidigare forskning
Vad gäller den tidigare forskning som finns att tillgå så finns det en stor tillgång på forskning 
kring det generella inköpsarbetet. Inköpsarbete innehåller en rad ämnesområden, som logistik, 
distribution, ekonomi, värdekedjestyrning med mera. Som nämndes i avsnittet om avgränsningar 
så kommer fokus för den här uppsatsen att beröra det inköpsarbete som bidrar till skapandet av 
textila modevaror. Den forskning som är av mer generell karaktär kommer även den att användas, 
men tillsammans med en diskussion om dess generaliserbarhet och överförbarhet till ämnet för 
den här uppsatsen. Den forskning som finns tillgänglig gällande just det textila inköpsarbetet är 
mindre utbredd i sin omfattning (Goworek, 2010). Nedan kommer relevanta ämnesområden för 
resonemangen genom den här uppsatsen att beskrivas. 

Produktutvecklingsprocessen
Jeansföretaget är ett exempel på en mellanstor produktutvecklande varumärkesleverantör. Begreppet 
innebär i sin enklaste form ett företag som utvecklar produkter och ett eller flera varumärken. 
Det innebär även att de inte äger någon egen produktion, utan den sker utanför företaget. Vidare 
innebär begreppet oftast att företagets produkter säljs främst hos externa återförsäljare (McAndrew 
& Hedén, 2005). Det är just i förhållandet mellan produktutvecklingen och den externt förlagda 
produktionen som problematiken för det här arbetet befinner sig. 

Vem gör vad?
Produktutvecklingsprocessen av en textil modevara är lång, och sträcker sig vanligen över flera 
månader, ibland längre än ett år (Birtwistle m fl, 2003). Den innehåller många moment, med 
allt från grundläggande design, till mönsterkonstruktion, till inköpsarbetet som innebär bland 
annat sourcing av och besök hos producenter, orderläggning och utvecklandet av en balanserad 
och säljbar kollektion till rätt pris från rätt land (Goworek, 2010). I ytterligheterna av denna 
produktutvecklingsprocess finns i början en idé eller idéskiss, och i slutändan finns en färdig 
produkt. I produktionsledet så finns det möjlighet att låta producenterna sköta hur mycket eller lite 
företaget önskar av produktutvecklingsprocessen (McAndrew & Hedén, 2005). Nedan presenteras 
tre typer av producenter / produktionsmodeller.  

Idéskiss Produktutvecklingsprocess Produktion

Utökad fullpris

Fullpris

CMT

(Figur 1: Saetre/Wennerberg)

Utökad fullprismodell:
Den här typen av producent bedriver ett omfattande produktutvecklingsarbete, inklusive ett 
komplext sourcing-arbete, baserat på den produktutvecklande varumärkesleverantörens idéskisser 
eller design. Producenten söker underleverantörer av ibland både material och produktion, och kan 
i vissa fall även stå för kvalitetstestning av plagg och material (Glock & Kunz, 2005). Producenten 
blir således mer än bara en producent, utan även en form av agent i produktionsledet; inköpsarbetet 
är outsourcat. Alternativt så används en fullprisproducent tillsammans med en produktionsagent 
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för att täcka in hela kompetensen (Glock & Kunz, 2005). Den produktutvecklande 
varumärkesleverantören behöver vid arbetet med den här typen av modell inte ha en egen 
inköpsavdelning, utan en designavdelning räcker. Artikelförfattarna hänvisar till denna typ av 
rollfördelning som utökad fullprismodell i resten av arbetet.

Fullprismodell:
Den här producenttypen bygger på att den produktutvecklande varumärkesleverantörens 
inköpsavdelning ger producenten en produktspecifikation, och producenten tar sedan ansvar 
för alla moment fram till det att produkten är färdig för leverans. Producenten står för alla 
materialinköp och arbetsmoment och ger sedan ett totalpris till den varumärkesleverantören. Den 
här typen av producent sägs arbeta enligt fullprismodellen. (McAndrew & Hedén, 2005, samt 
Glock & Kunz, 2005)
 
CMT-modell:
Den här producenttypen liknar fullprismodellen, men här sourcar den 
produktutvecklande varumärkesleverantörens inköpsavdelning eller  
produktionskontor själva insatsmaterialet till plaggen. Det här passar 
sig om varumärkesleverantören använder samma material i flera olika 
plagg, och därmed kan göra kostnadsbesparingar genom större inköp. 
Den här typen av producent omnämns ofta som CMT, vilket står för 
cut-make-trim. (McAndrew & Hedén, 2005, samt Glock & Kunz, 
2005)
Den produktutvecklande varumärkesleverantören mottager 
vanligtvis under alla ovan nämnda former ett antal prover under 
produktutvecklingens gång från producenten för att försäkra att de båda delar samma bild och att 
kvaliteten håller måttet (McAndrew & Hedén, 2005).

Vilka producenttyper passar för vilka företag?
De olika producenttyperna kan föga överraskande sägas passa olika bra för olika företag. För att 
inte beträda den labyrint av variabler som avgör vad som får alla olika typer av företag att välja alla 
olika leverantörstyper så avgränsas resonemangen här för att gälla just Jeansföretaget: en mellanstor 
produktutvecklande varumärkesleverantör. 
   Alla producenttyperna passar den här typen av företag, men det finns en avgörande punkt 
som avgör vilka valmöjligheter denna har att fritt välja produktionstyp: förekomsten av en intern 
inköpsavdelning eller inte. Som nämndes är det just i förhållandet mellan produktutvecklingen 
och den externt förlagda produktionen som arbetets problematik ligger: och det är precis den 
funktionen som en eventuell inköpsavdelning sköter (McAndrew & Hedén, 2005). Företag som 
saknar inköpsavdelning blir ofta förpassade till att använda sig av den utökade fullprismodellen, då 
de inte äger kompetensen att sköta själva inköpsarbetet (sourcing, produktprover, logistik, med 
mera). En eller ett antal producenter/agenter sköter istället det här arbetet, och kommunicerar 
kontinuerligt med varumärkesleverantörens designavdelning (McAndrew & Hedén, 2005). 
Varumärkesleverantören slipper en hel del kapitalbindning (McAndrew & Hedén, 2005), men 
bygger i stället in sig i en beroendeställning till producenten; denna äger nu kompetensen att skapa 
varumärkesleverantörens produkter. Om producenten avbryter samarbetet, går i konkurs eller 
på andra sätt blir otillgänglig står varumärkesleverantören utan både varor eller kompetensen att 
återskapa dem. Det här utgör en risk som kan orsaka stora finansiella bekymmer. Just den här 
typen av lösning är ofta den som företag med begränsade resurser använder sig av (McAndrew & 
Hedén, 2005).

Har varumärkesleverantören istället en intern inköpsavdelning så äger de själva i större 
utsträckning kompetensen att skapa sin produkt oavsett producent. De kan alltså använda sig 
av antingen fullpris- eller CMT-modellen, och därmed även göra kostnadsbesparingar. En mer 
utförlig diskussion om vilken av dessa produktionsmodeller som är att föredra återkommer i 

Produktionskontor
Dessa utgör en typ av 
inköpskontor som är förlagt 
i produktionslandet, och 
arbetar med produktion-
sprover av plagg, sourcing 
av leverantörer och mate-
rial. Genom dess närhet 
till produktionen förkortas 

ledtider.
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avsnittet nedan. 

Intern inköpsavdelning kontra den utökade fullprismodellen
Ett antagande som gjorts fram tills nu i den här uppsatsen är att en intern inköpsavdelning är 
att föredra framför den utökade fullprismodellen för företag i Jeansföretagets situation. Frågan 
är huruvida det verkligen är så svartvitt att ett sätt är att föredra framför det andra. Svaret är 
naturligtvis nej, utan de olika typerna av lösningar passar olika typer av företag; om inte hade bara 
ett funnits. 

David Birnbaum (2005, s.8) hävdar att den textila leverantörsmarknaden efter 2005 års 
avskaffande av tullkvoter “[...] have entered the greatest buyers’ market in its history”. Han menar på 
att efter avregleringen så stod framförallt Sydostasien på en produktionsapparat dubbelt så stor som 
efterfrågan, och att det därmed är köparen (varumärkesleverantören) som generellt sett har makten 
vid förhandlingsbordet. Som en konsekvens av det här förutsätter Birnbaum att inköpsarbetet hos 
varumärkesleverantörerna kommer förändras: från en lösning med en intern inköpsavdelning där 
en stor del av produktutvecklingsarbetet sker internt, till en fullprismodell där producenter eller 
produktionsagenter anskaffar tyg, tillbehör och eventuellt produktion. Det kommer helt enkelt 
inte räcka, menar Birnbaum, för producenterna att bara tillhandahålla ett grunderbjudande - att 
producera tyg eller sy upp kläder. Det här är något som alla de övertaliga producenterna redan 
erbjuder. Det utökade erbjudandet blir därför ett grundkrav för att kunna konkurrera. Birnbaum 
menar därför att fullprislösningen kommer både att bli mer omfattande i sin natur och bli mer 
vanligt förekommande: alltså mer gå mot den typ av utökad fullprismodell som definierades i avsnitt 
1. Det här resonemanget kan liknas vid Kotlers (2002) klassiska beskrivning om den utökade 
produkten (eller tjänsten): att med hjälp av kringtjänster runt grunderbjudandet (sömnad av kläder), 
skapa ett mervärde för kunden genom utökade tjänster (som materialsourcing, provhantering, med 
mera). Kotler menar även han att det är otillräckligt att på en mättad marknad bara arbeta med ett 
grunderbjudande.

Sex år senare kan det hävdas att Birnbaum har haft både rätt och fel. Fullprislösningar är vanliga, 
och det är många företag som arbetar med en enorm bas av fullprisproducenter. Men en aspekt 
som han inte tagit hänsyn till i den aktuella artikeln är frågan om kontroll över sitt inköp och sin 
produkt. 
  Enligt McAndrew och Hedén (2005, s.134) finns det fördelar med att äga sin produkt, och 
avser då att en stor del av inköpsarbetet sker internt. De skriver att denna lösning innebär “... 
mycket bra planerings-, styrnings- och kontrollmöjligheter med snabbare informationshantering och 
kortare svarstider”. Det är i det här skedet läge att göra skillnad på den typ av företag som vill ha 
kontroll över sin produkt, och den typ av företag som egentligen inte prioriterar detta. Företag 
i Jeansföretagets situation bör höra till de förra. De har vuxit till sig från en liten storlek där de 
kanske inte hade resurser, kompetens eller lust att sköta inköpsarbetet internt till den punkt då 
de faktiskt har möjligheten. Incitamenten för att äga sin produkt kan vara att de vill ha kontroll 
över kvalitén, påverka sin marginal till det bättre och inte bygga upp ett onödigt beroende av vissa 
producenter. 

van Weele (2010) skriver i sin bok Purchasing and Supply Chain Management om en annan viktig 
aspekt som talar för att företag bör ha kontroll över sin inköpsfunktion: dess direkta inverkan på 
företagets finansiella resultat. Bokens behandlar inköp ur ett brett perspektiv, och är inte specifik 
för just textilindustrin. De resonemang som presenteras ur den nedan kan dock betraktas som 
relevanta även för det här sammanhanget, då det grundas på klassisk företagsekonomisk lära. 
  van Weele (2010) hävdar att inköp, härlett genom DuPont-modellen, har en stark påverkan 
på vinstmarginalen genom de kostnadsbesparingar som kan genomföras. Han menar vidare 
att en effektivare värdekedja även innebär en lägre summa sysselsatt kapital. Ju större del av ett 
företags omsättning som inköpen utgör, desto större påverkan har dess effektivitet på vinsten. 
Hos produktutvecklande varumärkesleverantörer kan hävdas att inköpen är den huvudsakliga 
kostnaden. 
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Det finns enligt resonemangen ovan flera anledningar - för en liten till mellanstor 
produktutvecklande varumärkesleverantör - att ha en formaliserad inköpsavdelning: bättre kontroll 
över sin produkt, ett minskat leverantörsberoende (genom dedikerat sourcingarbete) och en större 
möjlighet att kontrollera inköpens inverkan på vinstmarginalen. 
Nedan presenteras ett kortare sammandrag, baserat på McAndrew & Hedén (2005) och källorna 
ovan, av de för- och nackdelar som de båda modellerna kan innebära för ett företag:

Single- eller multiple sourcing
Uttrycken single och multiple sourcing avser huruvida en köpare (som till exempel fallföretaget) 
ska arbeta med en enda producent eller ett flertal. Det finns olika anledningar till varför den 
ena varianten passar bättre än den andra, givet vissa förutsättningar. Van Weele (2010) redogör 
för Kraljick’s inköpsportfolio, vilket är en modell som kan användas för att närma sig den här 
problematiken utifrån variablerna maktbalans mellan köpare/säljare, inköpets betydelse för 
företagets finansiella resultat samt leveransrisk. 
   Kraljick identifierar fyra typer av produktgrupper som i sin tur kan vara föremål för olika typer av 
strategier när det gäller hur leverantörer ska bemötas. Dessa är hävstångsprodukter, rutinprodukter, 
strategiska produkter och flaskhalsprodukter (van Weele, 2010). 

(Figur 3.2: http://www.emeraldinsight.com/content_images/fig/0800240312001.png)

   Fördelar    Nackdelar
Utökad fullprismodell + Lägre kapitalbindning  - Större leverantörsberoende
   + Lägre kompetenskrav  - Svårt att sköta ett sourcingarbete
       - Extrakostnader för fullpristjänster
       - Låg pristransparens

Intern inköpsavdelning + Större kontroll över produkt  - Dyrare organisation
   + Större kontroll över kostnader - Större organisation
   + Underlättat sourcingarbete
   + Minskat leverantörsberoende 

(Figur 3.1: Saetre/Wennerberg)
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Hävstångsprodukter (Leverage items) är produkter som köps i stora kvantiteter i förhållande till 
företagets resultat, som inte är av särskilt avancerad natur, med en stor tillgång på producenter 
och låg leveransrisk. Rutinprodukter (Non-Critical items) är av liknande slag som ovan, men är 
inte av samma vikt för företagets resultat. Strategiska produkter (Strategic items) är av stor teknisk 
komplexitet, har stor påverkar på företagets resultat, få eller en producent med vilken företaget 
behöver ett stort utbyte av information med och en hög leveransrisk. Därmed inte sagt att företaget 
är av stor strategisk vikt för producenten. Flaskhalsprodukter (Bottleneck items) är produkter som 
är beroende av en viss teknik, material eller liknande som det finns en begränsad tillgång på; det 
kan till exempel bara finnas en enda producent som besitter tekniken. Dessa produkter har inte 
nödvändigtvis en stor inverkan på företagets resultat, men en hög leveransrisk. (van Weele, 2010)
  Van Weele (2010) menar att Kraljicks modell visar att det framförallt vid hävstångs- och 
rutinprodukter är fördelaktigt att arbeta med flera producenter - då dessa ofta finns - och att 
använda sig av denna konkurrenssituation för att tillskansa sig bästa pris och avtal. Företaget har 
möjlighet att använda sig av tekniker som till exempel omvända e-auktioner, vilket kan ge stora 
kostnadsbesparingar. Jeans kan, för Jeansföretagets del, sägas tillhöra just hävstångsprodukter. 

De fördelar med multiple sourcing som presenteras av van Weele (2010) är att företaget kan göra 
stora kostnadsbesparingar genom att utnyttja den konkurrenssituation som råder. De har även 
förhandlingsstyrkan på sin sida, då det råder en köpares marknad. Den här bilden delar även G.J. 
Burke med flera (2007, s.97) när de skriver “Strategically, supplier power over the buyer is weakened 
when the firm splits its total requirements among multiple sources.” i sin artikel Single versus multiple 
supplier sourcing strategies. Artikeln berör inte just textilinköp, utan inköpsarbete i allmänhet. I 
artikeln lyfts tidigare forskning av bland annat Hahn med flera (1986) och Bozarth med flera (1998) 
fram som förordar single sourcing, då det innebär mängdrabatter genom ordersammanslagning, 
lägre ledtider samt lägre logistikkostnader (G.J. Burke med flera, s. 97, 2007). Både van Weele 
(2010) och McAndrew & Hedén (2005) hävdar dock att den här typen av samarbete innebär 
ett för stort beroende av den enskilda producenten, och G.J. Burke med flera (2007) hävdar att 
multiple sourcing är att föredra under givna omständigheter. 

Principal-agent-teori
Ett problem som den utökade fullprismodellen enligt definitionen i avsnitt 1 kan innebära 
härstammar ur den beroendesituation principalen (uppdragsägaren eller köparen) har till agenten 
(utföraren). Det finns i den här typen av samarbete en risk för att agenten inte handlar i köparens 
bästa intresse, utan lockas styra den avtalade processen på ett sätt som istället är mer gynnsamt för 
agenten själv. En typ av suboptimering skapas, förlagd utanför den köpande organisationen.  
   Doherty & Alexander (2005) menar att agenten står inför en så kallad moralisk fara: att denne 
part lockas utnyttja den informationsasymmetri som finns i förhållandet till köparen till sin fördel. 
Det är den här asymmetrin som utgör anledningen till att förhållandet över huvudtaget uppstår: 
köparen anlitar agenten just för att den saknar information eller kompetens kring uppdraget. 
   Problemet kan förstärkas ytterligare om belöningssytemet för agenten är felaktigt konstruerat, 
och belönar det felaktiga handlandet (Mott, 2007). Ett exempel är att agenten får betalt efter en 
orders storlek: agenten kan då lockas styra processen för att gynna stora ordar även om mindre 
ordrar är av stor betydelse för köparens affärsverksamhet. 
   Doherty & Alexander (2005) hävdar att Principa-Agency-teorin talar för att problematiken bör 
bemötas med hårt reglerande kontrakt eller tvingande åtgärder. Själva menar de dock att även icke-
tvingande åtgärder kan motverka problemet, och samtidigt underlätta relationen parterna mellan. 
   Ett annat sätt att lösa problemet bör vara, hävdar uppsatsförfattarna, att om möjligt köpa upp 
agenturen och genom det här få möjlighet att likrikta dess mål med organisationen. Ett annat bör 
vara för köparen att öka företagets kompetens på agentens expertisområde, och därmed motverka 
informationsasymmetrin. 
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Vad saknas i tidigare forskning?
Den här uppsatsen behandlar ett område som för visso är relativt nischat, men samtidigt är relevant 
för ämnesområdet. Uppsatsförfattarna uppfattar att det saknas viss forskning kring den problematik 
mindre modeföretag stöter på i sitt inköpsarbete när de växer. När företagets omsättning ökar så 
följer även ökade risker, vilket bör vara ett intressant område för vidare forskning. Med den här 
uppsatsen hoppas uppsatsförfattarna väcka ett intresse för just det här. 

3.2 Litteraturgenomgång
I det här avsnittet förklaras vad de huvudsakliga källorna som använts genom uppsatsen kommer 
att användas till, samt att de kommer granskas källkritiskt.

Modefabriken
Boken Modefabriken beskriver inköpsarbetet inom textilindustrin, och är skriven av Anders Hedén 
och Jane McAndrew. Båda är civilekonomer och har varit verksamma inom modebranschen sedan 
80-talet. De har haft konsultuppdrag och suttit i modeföretags styrelser (Andrew & Hedén, 2005). 
Boken ingår som kurslitteratur på Textilekonomprogrammet på Högskolan i Borås (2010). Även 
om boken inte är underbyggd av akademiska referenser, så utgör den en erkänd och orienterande 
grund i hur inköpsarbetet kan se ut hos produktutvecklande varumärkesleverantörer. 
   Boken kommer att användas för att lägga ramen till den företagsmall som kommer beskrivas i 
nästa avsnitt: hur kan inköpsarbetet se ut när det sköts internt. För att öka verifierbarheten i det 
som sägs genomförs även en delvis strukturerad intervju med en anställd på inköpsavdelningen 
på en större svensk modekedja. Utöver det här kommer annan litteratur även användas för att 
fördjupa resonemangen, som Apparel Manufacturing, Purchasing and Supply Chain Management, 
International Marketing Strategy och en artikel av Goworek, alla beskrivna nedan. 

Apparel Manufacturing
I den här boken beskriver Ruth E. Glock och Grace I. Kunz hur tillverkningsprocessen av textila 
modevaror går till, rent konceptuellt. Beskrivningen berör både det strategiska, taktiska och 
operationella arbetet vid framställandet. De delar av boken som kommer användas i uppsatsen 
består i första hand av beskrivningar om hur sourcingarbetet och vissa praktiska moment av 
tillverkningsprocessen fungerar. Glock och Grace presenterar en detaljrik och omfattande 
beskrivning av dessa processer på ett sätt som vidgar de grunder som beskrivs i Modefabriken. 
Boken är starkt orienterad mot textilindustrin och många praktiska moment, och de delar som 
beskriver hur ett företag bör vara organiserat för att lyckas rent affärsmässigt kommer inte användas 
då uppsatsförfattarna upplever att det finns lämpligare litteratur.

Purchasing and Supply Chain Management
I Purchasing and Supply Chain Management beskrivs inköpsarbetet och dess roll i företags 
värdekedja. Boken är skriven av Arjan J. van Weele, som är professor och har skrivit 15 böcker och 
publicerat över 100 artiklar inom ämnena inköp och värdekedjesstyrning. Han har tidigare arbetat 
som konsult under många år åt välkända firmor, bland annat PriceWaterHouseCooper2. Det här 
sammantaget bör innebära att han är en framstående forskare inom ämnet med välgrundade 
resonemang. 
   I boken behandlar van Weele inköp och värdekedjestyrning i en relativt bred bemärkelse. Den 
är inte branschspecifik för textilindustrin och tar inte många exempel därifrån, något som bör tas 
i beaktning. Det finns dock en bred begrepps- och resonemangsgrund som gäller för många typer 
av inköpsarbete, oavsett bransch, och det är här den aktuella boken fyller ett syfte. 

2 http://www.arjanvanweele.com/?m=341



16

International Marketing Strategy
I den här boken, skriven av Isobel Doole och Robin Lowe, så beskrivs området internationellt 
företagande. Att arbeta över nationsgränser innebär att en mängd nya variabler kommer i spel, som 
tullar, kultur, språk med mera, som alla påverkar affärsverksamheten. Dess relevans för uppsatsen 
är därmed att författarna adderar dimensioner till det problemområde som en inköpsavdelning 
möter dagligen: internationell handel. Boken är inte nischad efter någon specifik bransch, utan 
beskriver istället hur ett företag kan påverkas av olika former av internationella affärer. Den bör 
därmed även vara giltig som källa för att beskriva de möjligheter och hinder som ett internationellt 
företagande kan innebära för en produktutvecklande varumärkesleverantör.  

An Investigation into Product Development Processes for UK Fashion Retailers
Den här artikeln är skriven av Helen Goworek 2010, och är baserad på intervjuer från 
designers och inköpare på sex olika modekedjor i England. Artikeln beskriver de roller 
som finns inom modeföretagen, och beskriver hur det rollöverskridande arbetet inom 
produktutvecklingsavdelningarna har blivit ett krav för en framgångsrik produktutvecklingsprocess. 
Vidare beskriver artikeln hur produktutvecklingsprocessen kan se ut på den här typen av företag. 
   Helen Goworek arbetar som föreläsare på Nottingham Trent Univeristy Business School, och 
har skrivit böckerna Careers in Fashion and Textiles och Fashion Buying. Hon har tidigare arbetat 
inom modebranschen ett flertal år, och bör av dessa skäl betraktas som en välinformerad källa. 
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4. Resultat 
I det här avsnittet redovisas den empiri som framkommit genom de intervjuer som genomförts med 
Jeansföretagets grundare samt en person från inköpsavdelningen på en större svensk modekedja. 
Avsnittet är även underbyggt av den litteratur som redovisats för ovan. De avsnitt som förekommer 
är en företagsmall och en beskrivning av hur Jeansföretaget fungerar. Uppsatsskrivarna har valt att 
närma sig problematiken med en variant av det akademiska greppet idealorganisationen. Det här 
innebär att stora delar av 4.1 är baserat på teori, men empiriskt material förekommer i form av 
intervjumaterial. 4.2 utgör istället ett mer utpräglat empiriavsnitt. Målet är att en beskrivning 
av hur ett företag kan arbeta med inköp ges i företagsmallen, vilket sedan kontrasteras med 
Jeansföretagets arbetssätt. På det här sättet hoppas uppsatsskrivarna kunna finna material som är 
relevant för forskningsfrågorna.

4.1 Företagsmall
Det här avsnittet kommer utgöra en mall på hur inköpsprocessen kan se ut på en inköpsavdelning. 
De moment som ingår, med fokus på just inköpsarbetet, kommer beskrivas i närmare detalj. 
Inköpsarbetet och designarbetet sker sida vid sida, och de delar som inte går att hållas isär 
kommer redovisas för tillsammans. Ramen för avsnittet är baserat på boken Modefabriken (Hedén 
& McAndrew, 2005), som beskrivits och utvärderats som källa i avsnitt 3. Vidare används även 
Goworeks artikel An investigation into product development processes for UK fashion retailers, för att 
nyansera upp det teoretiska materialet. Det empiriska materialet för det här delavsnittet utgörs 
av en delvis strukturerad intervju med en inköpsmedarbetare på en större modekedja, beskriven 
nedan. Det företaget kommer att refereras till med namnet “Modekedjan” i det här avsnittet, och 
inköpsmedarbetaren för “Informatören”. 

Intervju med inköpsmedarbetare
Informatören för intervjun arbetar på inköpsavdelningen på en av Sveriges större modekedjor. 
Personen har önskat förbli anonym. Intervjun spelades in hemma hos en av uppsatsens författare, i 
en miljö som bör uppfattas som trevlig och lugn för informatören. Under intervjun tog intervjuaren 
anteckningar runt de områden som diskuterats. Efter intervjun så fylldes anteckningarna på ur 
minnet med de relevanta uppgifter som kommit fram. Det här sättet att hantera intervjumaterialet 
kan vara mindre tidskrävande än vid transkribering av hela intervjun från inspelat material. 
Det finns här dock en ökad risk för tolkningsfel, och att informationen färgas av intervjuarens 
subjektiva uppfattning om vad som beskrivits. Den här risken uppfattas dock av uppsatsskrivarna 
som lägre till följd av intervjumaterialets deskriptiva natur. Det är inte åsikter som ska utrönas, 
där allt från tonläge till pauser kan vara relevant för materialets innehåll. Den intervjuguide som 
användes återfinns i avsnitt 9.3. 

Personen har arbetat på samma inköpskontor under något års tid, och har varit delaktig i 
avdelningen för denimjeans. Syftet med intervjun var att förstärka verifierbarheten av den befintliga 
teorin om hur ett inköpsarbete kan gå till. Det verkar rimligt att inköpsarbete ser olika ut i olika 
företag, och genom att bredda informationsmängden och perspektivet så kan viktiga aspekter 
skönjas. 
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4.1.1 Inköpsarbetet - en överblick
Avsnittet kommer delas in i ett antal huvudmoment som utgör produktutvecklingsprocessen. 
Varje moment kommer redogöras för i detalj. Det är viktigt att läsaren är införstådd med att 
produktutvecklingsarbetet är just en process, inte enskilda separata moment. Den sker i ett 
samarbete mellan design-, inköps- och marknadsavdelningen. 

Kollektionsplanering

Idékollektion

Formgivning
(Design)

Sourcing
(Inköp)

Produktspecifikation

Prov- & säljkollektion

Kommersiell produktion

Slutleverans

(Figur 4.1: Saetre/Wennerberg)

Figuren ovan visualiserar inköpsarbetet från idé till färdigt plagg. Den är skapad av uppsatsskrivarna 
utifrån det teoretiska och empiriska materialet för att ge en överblick över hur inköpsprocessen kan 
se ut, och vägleda läsaren genom avsnittet. De olika delarna beskrivs i närmare detalj nedan.

4.1.2 Kollektionsplanering
I det här skedet så läggs de grundläggande förutsättningarna för arbetet med den aktuella 
säsongen, vilket vanligtvis involverar deltagare från design-, marknadsförings-, inköps- och 
försäljningsavdelningen. Arbetet är en del i den fortlöpande konceptutveckling som sker hos 
produktutvecklande varumärkesleverantörer. Företag har en vision om hur de vill bli uppfattade, 
och de behöver därför bestämma hur de ska förmedla denna vision genom sin marknadsföring, 
sina produkter, sin grafiska profil och sina eventuella butiker. Det här är därmed ett omfattande 
moment, där många inblandade parter behöver nå en samstämmighet. 

Designavdelningen har tidigare identifierat de trender som är aktuella, och åkt på trendspaning 
(Bruce & Daly, 2006) eller fått besök av trendinstitut (Intervju, 12/4-2011). Utifrån dessa väljs 
ett antal trender ut som får ligga till grund för kollektionens koncept. Designavdelningen sätter 
samman och presenterar konceptet för de andra avdelningarna genom att visa bilder och skisser, 
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som förmedlar det helhetsintryck kollektionen ska ge (Goworek, 2010). Designavdelningen har 
börjat välja ut vilka typer av material, färger, tvättar och former som kommer gälla (Bruce & Daly, 
2006). Under det här momentet kommer designerna även komma fram till om samma typ av 
tyg kan användas till flera styles, och därmed underlätta ett eventuellt inköp av tyg. De faktiska 
tygerna väljs dock inte än, utan planeringen ligger fortfarande på ett relativt konceptuellt plan.

McAndrew och Hedén (2005) beskriver att det är i det här skedet av produktutvecklingen som 
grunderna för kollektionens beskaffenhet läggs. Kollektionens innehåll 
preciseras, vad gäller antalet produktgrupper och dessas djup. Med 
produktgrupp avses till exempel jeansshorts, kavajer, eller liknande. 
Med produktgruppernas djup avses hur många olika styles som ska 
finnas i varje produktgrupp. Det här arbetet sker tillsammans med 
försäljningsavdelningen, för att hålla en informerad bild av vilken typ av 
produktgrupper eller styles som sålt bra eller dåligt. Vissa styles kan ha 
sålt tillräckligt bra för att återskapas i ny tappning, om trenden förutspås 
hålla i sig. 
  I Modekedjan så sköts det här arbetet av inköpavdelningen (Intervju, 12/4-2011). Här delas de 
olika produktgrupperna in efter lönsamhetsgrad, och analyseras med hjälp av  Bostonmatrisen. 
Produktgrupperna delas in i antingen så kallande stjärnor, hundar, frågetecken eller kassakor. 
   

Med säljstatistiken som utgångspunkt så omarbetas den  produktpyramid som använts 
föregående år. Produkterna delas i breda drag in efter modegrad i spjutspetsmodeller, produkter av 
mellanhög modegrad och basprodukter. I vilken av dessa kategorier företaget väljer att lägga mest 
produkter beror på vilken typ av varumärkesstrategi de vill arbeta efter. Är det hög modegrad som 
är devisen bör en stor del av produkterna ligga bland spjutspetsmodellerna, och bör ha ett högre 
pris. Prissättningsstrategier ligger dock utanför ramen för den här uppsatsen, och kommer inte 
behandlas mer ingående. 

4.1.3 Idékollektion
Under det här momentet konkretiseras de idéer som kommit upp under 
kollektionsplaneringen närmare. Designavdelningen har producerat så 
kallade storyboards som tydligare än innan gestaltar färg och känsla hos 
den aktuella kollektionen. De bör ha en närmare beskrivning av de typer 
av tyg som skall användas i plaggen, vilka tillbehör som behövs i form av 
dragkedjor, knappar och etiketter, och vilka färger som gäller. 
 Utefter dessa designmässiga riktlinjer bestäms sedan tillsammans med 
inköpsavdelningen sådant som de båda behöver enas om. I vilka länder ska inköparna sourca 
de tyg, tillbehör och producenttyper som passar designernas bild av produkterna. Är designen 
möjlig att genomföra, vad gäller prisbilden, eller behöver detaljer bytas eller tas bort? Under det 
här momentet är det viktigt att kompromissa, för att lyckas kombinera estetik med praktisk 
genomförbarhet. Goworek (2010) menar att det är vanligt att designers får finna sig i att inköparna 
ber om förändringar i produktdesigen med avsikt att göra dessa mer kommersiellt gångbara. 
Informatören beskriver att det i Modekedjan är vanligt att designer och inköpare arbetar i ett nära 
samarbete inom varje avdelning (Intervju, 12/4-2011). Det här samarbetet över rollgränserna är inte 
bara fördelaktigt, menar Goworek (2010), utan har blivit ett krav i produktutvecklingsprocessen av 
modeprodukter. 

Det är i det här skedet lämpligt att bestämma vilka perioder kollektionens olika delar ska nå 
återförsäljarna. Vissa typer av produktgrupper passar olika bra under olika perioder av säsongen, 

Styles
Det här är det vedertagna 
branschordet för en enskild 
produkt: till exempel ett 
visst par jeans. Varje style 
har sedan ett antal storlekar 

och färger.

Storyboards
Dessa är en typ av collage 
med färger, foton och skiss-
er som förmedlar visionen 
om kollektionens som ska 

skapas.
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som till exempel badbyxor. Dessa kan komma senare under vår- och sommarkollektionen, då 
efterfrågan på dessa rimligen inte är särskilt hög i februari. Vad gäller andra typer av plagg så 
är efterfrågan jämnare över året, som till exempel för jeans. Inköpsavdelningen får här utifrån 
antingen uppgifter från tygleverantörer eller producenter alternativt sin egen erfarenhet uppskatta 
de ledtider som de olika produkterna kommer ha. Ledtiden beror på en rad olika faktorer, allt 
från avstånd mellan tygleverantör till producent, producent till försäljningsmarknad, produktens 
komplexitet, med mera. 

I och med det här arbetet så kan även kostnadsbilden specificeras ytterligare. Det står nu klart 
ungefär vilka typer av material och producenter som krävs, och från vilka marknader dessa 
ska sourcas. Inköparna sätter mål för ungefär vilket försäljningspris som ska gälla för de olika 
produkterna (Goworek, 2010).

4.1.4 Formgivning
Det här är en av de två parallella processer som följer idékollektionsmomentet, och berör de arbete 
som designavdelningen utför. De omvandlar nu skisser och inspirationsbilder till detaljerade 
utritningar i designsystem, där alla plaggens detaljer är med. När produkterna är färdigritade, 
så menar McAndrew & Hedén (2005) att dessa skickas de vidare för mönsterkonstruktion. 
Informatören (Intervju 12/4-2011) hävdar dock att Modekedjan snarare arbetar med måttagning 
framför mönsterkonstruktion. Den här delen av arbetsprocessen kommer att spela en viktig roll i 
den här uppsatsen, då produkternas mönsterbitar kan ses som dess detaljritningar. 
   McAndrew & Hedén (2005) förklarar att mönsterkonstruktion i korta drag är en tvådimensionell 
bild av de bitar som tillsammans sedan skall sys ihop till det färdiga plagget. Dessa bilder 
ritas vanligen upp i ett designsystem, så kallade CAD/CAM-system. I de här systemen räknar 
även tygåtgången per plagg ut, och underlag för materialordern kan skapas (Birtwhistle m fl., 
2003). Vem som står för den här kompetensen är olika mellan olika företag, generellt finns det 
dock tre varianter: mönsterkonstruktion hos producent, hos externt specialistföretag eller på egen 
konstruktionsavdelning. Eftersom den här diskussionen kommer vara av vikt i senare avsnitt så 
behandlas de konsekvenser de olika typerna av mönsterkonstruktionslösning närmare nedan.

Producent
När producenten sköter mönsterkonstruktionen så underlättar det här för ett fortsatt samarbete 
med denna producent. Samma varor kan snabbt återskapas eller modifieras enligt befintliga 
mönster. Varumärkesleverantören behöver inte tänka på att ha kompatibel mjukvara. En nackdel 
är om varumärkesleverantören vill byta producent, eller använda sig av flera producenter till samma 
vara, eftersom den enskilda producenten då sitter på mönsterdelarna. 

Externt specialistföretag 
Istället för att låta producenten sköta mönsterkonstruktionen kan ett externt specialistföretag 
anlitas. På det här sätt ökar graden av kontroll över mönstren som används. Som med de flesta 
tjänster som köps in utifrån så är det här sättet dyrare i längden än att äga kompetensen själv. Det 
kan dock tänkas, vill uppsatsförfattarna hävda, att för företag som inte förändrar sina mönster 
markant eller i större utsträckning mellan säsongerna - som för till exempel Jeansföretaget - så 
kan det vara billigare att köpa den här typen av tjänst vid behov istället för att rekrytera egna 
mönsterkonstruktörer. 

Egen konstruktionsavdelning 
Om mönsterkonstruktionen sker på en egen avdelning internt på företaget så innebär det här 
full kontroll över konstruktionen till sina egna produkter. Det här innebär därmed även en viss 
frihetsgrad, då företaget med större lätthet kan använda sig av nästan vilken producent som 
helst för att producera en viss style. Om företaget behöver byta producent i ett sent skede, så 
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kan mönsterkonstruktionerna för de berörda stylesen skickas elektroniskt till en ny producent 
(McAndrew & Hedén, 2005). Företaget slipper där med hela proceduren med att den nya 
producenten ska tolka skisser och designinstruktioner för att återskapa rätt passform. En 
förutsättning är dock att den nya producenten har rätt typ av mjukvara och maskinpark tillgänglig. 

McAndrew och Hedén visar ett stort fokus på just mönsterkonstruktionen och dess roll 
för produktutvecklingen, vilket kan peka på att det här ett vanligt sätt att arbeta med sina 
produkter. Som nämndes ovan arbetar exempelvis Modekedjan mer med måttlistor än med 
mönsterkonstruktion. Informatören (12/4 2011) förklarar att de i princip inte arbetar alls med 
mönster, och skulle de skicka mönster till producenterna skulle dessa antagligen göra egna ändå. 
Deras arbetsgång utgår snarare från måttlistor som skickas tillsammans med designskisserna. 
Utifrån främst förstaprovet så justerar en direktris här måtten för att förändra passformen. Det 
är därmed genom proverna som produktens modell arbetas fram. Mer om vilka olika prover som 
företagen kan arbeta med återkommer i avsnitt 4.1.7.

En annan viktig del i formgivningsprocessen är att designerna behöver skapa sig en uppfattning 
om de plaggstorlekar som är aktuella i kollektionen. Det här för att kunna beställa tillbehör i tid 
till produktionen; olika storlekar kräver olika typer eller antal tillbehör. Det är inte ovanligt att 
dessa tillbehör beställs på spekulation. 

4.1.5 Sourcing
Den här delen av processen sker samtidigt som den ovan, och under denna så söker 
inköpsavdelningen efter tygleverantörer (vid CMT), tillbehörs- och plaggproducenter. Här är 
det som senast dags att ha tagit ställning till vilken av de produktionsmodeller som presenterades 
i avsnitt 1 och 3 - CMT-, fullpris- eller utökad fullprismodell - som ska användas för de olika 
produkterna. Det är inte ovanligt att olika produktionsmetoder används för olika typer av plagg. 
Det här avsnittet kommer beröra sourcing av två huvudtyper: av producenter och av material.

4.1.5.1 Producenter
Huruvida det förekommer ett sourcingarbete eller inte beror på hur många producenter företaget 
arbetar med. Single eller multiple sourcing har diskuterats i avsnitt 3, Teoretisk referensram, och 
de resonemangen är aktuella även här men appliceras nu på ett teoretiskt mallföretag. McAndrew 
och Hedén (2005) menar att det är vanligt för företag med lägre inköpsvolymer att arbeta med 
endast en eller ett fåtal producenter. Detta då deras volymer är för låga för att nå upp till de 
inköpsminimum som förekommer hos i princip alla producenter. 
  Både van Weele (2010) och McAndrew & Hedén (2005) är samstämmiga när de hävdar att 
företag som arbetar med endast en producent riskerar att skapa ett allt för stort beroende till 
denna. van Weele (2010) menar att leveransrisken minskar när samma eller liknande produkter 
produceras av flera olika producenter. Att arbeta med endast en producent bör därmed endast 
förekomma om det antingen är affärsmässigt omöjligt att arbeta med flera (vid låga volymer) eller 
om det förekommer en intensivt produktutveckling tillsammans med en viss leverantör. Ytterligare 
en risk, menar Birtwistle med flera (2003), är att den part som besitter maktövertag i värdekedjan 
ofta försöker använda detta för att styra arbetet på ett sätt som gynnar de själva framför hela 
kedjan. De menar att producenter kan försöka styra sina kunder mot större orderkvantiteter och 
tidsplaner som passar de själva bäst. 

Om företaget har möjligheten att arbeta med flera producenter så hävdar McAndrew & Hedén 
(2005) att de bör arbeta med en ständigt pågående sourcingprocess. De menar att det är vanligt 
förekommande bland även de företag som arbetar med flera olika producenter att hålla sig till 
dessa av ren bekvämlighet Den här bilden bekräftar även Informatören (Intervju, 12/4-2011), 
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som beskriver hur Modekedjan främst använder sig av samma uppsättning “core suppliers”. 
Informatören hävdar att det är vanligt att inköparna har några fabriker de har en bra relation till 
och gärna fortsätter att använda sig av. 

Det förekommer rekommendationer i litteraturen om att å ena sidan fördjupa sina 
producentrelationer, å andra sidan att ständigt leta efter nya. Det finns dock fördelar med att 
arbeta med båda. Fördjupade relationer innebär färre misstag i längden, och därmed ett minskat 
administrativt arbete, enligt den så kallade erfarenhetskurvan (van Weele, 2010). Men med en 
uppdaterad bild av marknaden så går inte företaget miste om varken kraftigt förändrade priser eller 
nya tekniker. 

CMT- eller fullprismodellen
Företaget behöver i det här skedet avgöra huruvida de ska använda sig av CMT-producenter och 
sourca tyget själva, eller använda sig av fullprisproducenter som sourcar tyg på egen hand. Det är 
möjligt att använda båda modellerna för olika styles i kollektionen. McAndrew och Hedén (2005) 
presenterar följande fördelar och nackdelar med de två olika modellerna:

Vilken metod som väljs är olika från företag till företag, och från plagg till plagg, och beror till 
stor del på kollektionens och företagets beskaffenhet. Informatören (Intervju, 12/4-2011) beskriver 
hur Modekedjan i princip bara arbetar med fullprismodellen. En anledning kan tänkas vara att 
kedjan arbetar med så många olika plagg och kvalitéer, att materialsourcingsarbetet skulle bli 
övermäktigt. För vissa produkter borde ett företag med en så pass formaliserad inköpsprocess arbeta 
med CMT-modellen och köpa in tyger, som vid klassiska basvaror i vilka samma insatsmaterial 
används under flera säsonger. Modekedjan arbetar då istället med en typ av kontraktsmodell, där 
varorna köps in på avkall. Modekedjan ställer upp kontrakt om en viss style i en viss kvalitet, 
och köper en stor order som sträcker sig över en längre tid. Hela ordern produceras inte direkt, 
utan ansvarig inköpare vidarebefodrar lagerstatusen veckovis till producenten, som syr upp nya 
och skickar. På så sätt hålls lagernivåerna på en stabil nivå, producenten får bättre överblick över 
efterfrågan, och modekedjan behöver inte hålla materiallager eller utföra sourcingarbete. 

Ska CMT-modellen används så behöver företaget dock sourca materialleverantörer, ett arbete 
som beskrivs nedan.

   Fördelar
Fullprismodell  + Mindre antal förhandlingsparter / mindre administrativt arbete

   + Obruten ansvarskedja genom produktionsledet
   + Enklare beräkning av produktens totalpris
   
   Nackdelar
   - Större producentberoende
   - Minskad flexibilitet till följd av att producenten sourcar insatsmaterial
   - Större affärsrisk för hela värdekedjan: om en producent får finansiella problem kan  
      hela varuförsörjningen rubbas. 

   Fördelar
CMT-modell  + Varumärkesleverantören kan lagerhålla material, och kan därmed lägga nya   
      ordrar snabbt eller omfördela materialet. 

   + Kostnaderna blir överskådligare
   + Kostnaderna sjunker vid samlade, större inköp
   + Förhandlingsstyrka ökar vid större inköp

   Nackdelar
   - Högre kapitalbindning och därmed krav på kapitalstyrka
   - Större administrativt arbete med fler leverantörer
   - Investeringar i IT-system kommer troligtvis vara nödvändigt för materialstyrning

(Figur 4.2: Saetre/Wennerberg)
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4.1.5.2 Material
Materialsourcingsarbetet förekommer bara om företaget i någon eller några av sina produkter arbetar 
med CMT-modellen, i annat fall är det producenten som sköter det. Hur många materialleverantörer 
som behövs är beroende av de styles som är planerade i kollektionen. McAndrew och Hedén (2005) 
hävdar dock att de flesta produktutvecklande varumärkesleverantörer bör kunna skära ner på sitt 
antal materialleverantörer genom att standardisera de insatsmaterial som ingår i kollektionen. På 
det här sättet så minskar både de administrativa kostnaderna och inköpskostnaden för material då 
det köps i större kvantitet. 

Det finns olika typer av källor för insatsmaterial. Glock och Kuntz (2005) beskriver två 
huvudtyper: primära och sekundära källor. Primära källor utgörs av de faktiska producenterna av 
insatsmaterialet: fabrikerna. Sekundära källor är främst antingen en typ av mellanhand [brokers], 
som mot avgift förmedlar kontakten mellan fabrik och köpare, alternativt tyggrossister som 
kontinuerligt köper in och lagerhåller tyg från olika fabriker. 
   Vem som har ansvaret för att köpa in tyget från dessa källor beror på vilken kompetens som finns 
att tillgå inom företaget, men utförs vanligen av inköpsavdelningen eller via en extern tygagentur. 
Tygagenturer innebär en extrakostnad, men minskar den totala arbetsbördan av sourcing och 
materialinköp. 

McAndrew och Hedén (2005) menar att om företaget arbetar med ett mindre antal sorters bastyg 
men i högre kvantiteter så bör sourcingarbetet skötas av företaget självt. De har då bättre möjlighet 
att söka av marknaden efter bästa pris. van Weele (2010) skriver att omvänd e-auktion bland en 
på förhand utvald grupp producenter eller leverantörer kan ge kostnadsbesparingar mellan 5 till 
40 %, och den här metoden kan passa större inköp av ett tyg i standardutförande. E-auktioner 
innebär även potentiella problem och risker, vilket dock faller utanför ramen för det här arbetet. 

En viktig aspekt av materialsourcingsarbetet är i vilket land tyget ska produceras. McAndrew 
och Hedén (2005) hävdar att det generellt sett är enklare att hålla tyg- och plaggproduktion i 
samma land, till följd av de uppenbara fördelar det här innebär: kortare ledtider, mindre antal 
mellanhänder och lägre risk för kultur- och språkförbistring. En logisk följd av det här resonemanget 
är att företaget även slipper extrakostnader för tull och längre transporter. Lokal sourcing behöver 
inte nödvändigtvis innebära att företaget sourcar från samma land, utan kan även innebära samma 
handelsunion, som inom EU (Doole & Lowe, 2008).
   Det finns anledningar som motiverar en global sourcingstrategi av tyg framför den lokala. 
Den lokala marknaden kanske inte har tillgång på den typ av tyg eller material som företaget 
önskar. Materialet kan hålla en avgörande lägre prisnivå på en annan marknad. Om det finns 
utrymme för en längre ledtid minskar risken med en global strategi, och chansen att hitta precis 
den tygkvalitet som önskats ökar. En annan anledning som kan vara av intresse, särskilt vad gäller 
jeans- och kostymtyg, är country of origin-effekten. Doole & Lowe (2008) menar att en köpare 
(slutkund eller återförsäljare) som saknar ingående kunskap om en produkts beskaffenhet kan 
påverkas av dess ursprungsland. De stereotypa uppfattningarna om ursprungslandet kan alltså 
färga köparens uppfattning om produktens kvalitet. Ett japansk denimtyg eller ett fint italienskt 
kostymtyg kan därför generera ett utökat värde åt produkten - oavsett huruvida dess påstådda 
kvalitetsaspekter är unika för landet eller inte. Det här resonemanget är även aktuellt när det gäller 
val av produktionsland för produkterna. Produktion i utvecklingsländer anses ofta i västvärlden 
hålla en lägre kvalitet (Doole & Lowe, 2008). 

Denimtyg
Under intervju med Informatören (12/4 2011) från Modekedjan så ombads denne närmare beskriva 
hur arbetet med just denimtyg går till på det här företaget. Informatören beskriver att trots att 
företaget arbetar med fullpris så använder de en variant av denna när det gäller just denimtyg. Här 
åker en produktutvecklare på tygmässor innan de framtida produkterna skissats upp. På de olika 
mässorna bokar denne kapacitet på denimtyg utefter tidigare säsongers åtgång. Tygproducenter 
har vanligtvis långa ledtider, då tillverkningen innebär många tekniska problem och att tyget 
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behöver hålla för den funktion det ska uppfylla (Tyler m. fl., 2006). Denimtyg tar extra lång tid 
att producera, menar Informatören (12/4-2011), och produktutvecklaren behöver vara ute innan 
eller medan kollektionen är på idéstadiet. Produktutvecklaren tar med sig tygprover hem från 
mässorna, som sedan får ligga till grund för designen av de olika denimprodukterna. Goworek 
(2010) menar att det är en vanlig praxis att produktutvecklare eller inköpare väljer tyger i förhand 
på det här sättet som designerna får arbeta utefter.
   När produkterna är konkretiserade och produktionen ska börja dra igång så köper producenterna 
in sin ranson av de bokade kvantiteterna tyg och presenterar ett fullpris för Modekedjan. En fördel 
med den här varianten är att Modekedjan vet materialets verkliga pris, och att pristransparensen 
därmed ökar.

4.1.5.3 Producentmarknad
Resonemangen återgår här till sourcing av plaggproducenterna. En fråga som ännu inte behandlats 
är vilken del av organisationen som ska sköta sourcingen. Informatören (Intervju, 12/4-2011) 
beskriver att hos Modekedjan så sköts det här arbetet främst av företagets egna produktionskontor 
förlagda på de olika produktionsmarknaderna. Dessa kontor fungerar som en typ av inköpskontor, 
med främst lokalt anställda. De sköter en stor del av provhanteringen, håller daglig kontakt 
med producenterna och sköter sourcingarbetet. Det förekommer dock, menar Informatören, att 
inköparna själva åker och förhandlar med nya leverantörer. Hur sourcingarbetet läggs upp rent 
organisatoriskt verkar därmed lite flytande hos Modekedjan. Generellt kan ett antagande göras om 
att det är mer fördelaktigt och billigare att låta eventuella produktionskontor sköta det här arbetet, 
om dessa finns att tillgå. 

Vad gäller val av producentmarknad så gäller i stora delar samma resonemang som vid val av 
materialleverantör. Pris, ledtid och expertis är viktiga faktorer vid val av geografisk marknad, menar 
Informatören (Intervju, 12/4-2011). Den här bilden stöds även av Goworek (2010). Modekedjan 
använder producenter runt Asien till huvudparten av sina produkter, till följd av fördelaktig 
prisbild, i vissa fall förmånliga tullregler, och för expertis. De använder sig även av producenter i 
Turkiet, främst vid behov av produkter med låg ledtid. 

4.1.6 Produktspecifikation
Under hela processen ovan så har företaget fyllt på produkternas produktspecifikationer med 
information. Informationen kommer från design-, inköps- och mönsteravdelningen. När 
produktspecifikationerna är i princip färdiga så skickas de ut till de tilltänkta producenterna. I 
utbyte får företaget en första prototyp - ett enkelt plaggprov - som visar huruvida producenten 
verkligen kan leverera den kvalitet som önskas, samt ett första kostnadsförslag. 
   Produktspecifikationen innehåller vid det här laget även den förteckning över material som ska 
ingå. McAndrew och Hedén (2005) hävdar att det är lättare för producenten att ange ett korrekt 
pris för varan, oavsett om företaget använder CMT- eller fullprismodellen, ju mer information 
som produktspecifikationen innehåller. Enligt Informatören (Intervju, 12/4-2011) innehåller 
Modekedjans produktspecifikation all information om produktens beskaffenhet: tygkomposition, 
tvättar, veck, antal nitar, läderpatch, print, dragkedjor och tillbehör, tråd och trådfärg, etiketter, 
målpris, mönsterkonstruktion och måttbeskrivning, designskiss med artwork, med mera. 

Med hjälp av prototyperna och prisofferterna är det nu möjligt att göra slutgiltiga val av 
producenter. Det finns många anledningar varför ett företag väljer en viss producent, menar 
McAndrew och Hedén (2005). Producenten kan ha fungerat bra tidigare, har finansiell styrka 
att bekosta materialköp vid fullprismodell, erbjuder bäst kvalitet för bäst pris, är den enda med 
tillräcklig produktionskapacitet, erbjuder rätt ledtid med mera. 



25

Efter att producenternas prisofferter accepteras är det dags att skapa mer tillförlitliga 
produktkalkyler. Genom att addera de kostnader som ingår längs hela kedjan så nås det totala 
inköpspriset. De kostnader som ingår är tillverkningskostnad, materialkostnad, frakt och 
försäkring, tull och eventuell agentprovision om sådan använts. Alla dessa kostnader beror på en 
rad faktorer, men för att avgränsa arbetet så redogörs ej det här området något närmare. Målet 
är att nå det tänkta försäljningspris som bestämdes tidigt i processen. Om det här ej kan nås får 
någon typ av kompromiss göras, som byte av leverantör, detaljer och tillbehör, tygval eller att helt 
enkelt acceptera att göra förlust på plagget. 

4.1.7 Prov- och säljkollektion
När producenter valts och priser accepteras så påbörjas processen att framställa en prov- och 
säljkollektion. Det här sker med syfte att skapa säljprover till försäljningsavdelningen och för att 
förbereda produkterna och producenterna för den kommersiella produktionen. Under framställandet 
skickas varuprover mellan producent och inköpsavdelningen, vilken i sin tur kommenterar och 
skickar förtydliganden tillbaka. Vissa produkter som inte visar sig genomförbara, lyckade eller för 
dyra kasseras. Antalet prover beror på hur väl företaget lyckas förmedla sin vision från början. 
Arbetet mynnar ut i en säljkollektion som består av kollektionens alla plagg i ett fåtal färger och 
storlekar. Kollektionen är dock i rätt material, och ska vara färdig rent produktutvecklingsmässigt. 
   När säljkollektionen är sammanställd är det dags för säljarna att påbörja sin införsäljning. Den 
sker genom besök på mässor, kundbesök i eventuellt showroom eller via besök på kundernas 
kontor. Under den här perioden så fyller säljarna orderböckerna som kommer ligga till grund för 
inköpsordern för den kommersiella produktionen. I och med att ordrarna registreras så uppdateras 
de säljprognoser som gjorts på tidigare perioders försäljning. Vid ett visst på förhand bestämt datum 
ska alla säljordrar vara inne, så inköpsordrarna kan skickas ut och den kommersiella produktionen 
kan börja. 

För Modekedjan ser arbetsgången i det här skedet annorlunda ut, då de endast säljer sina 
produkter via egna butiker. De behöver därmed inte göra någon säljkollektion eller ha en 
införsäljningsperiod. Istället arbetar de med produktutveckling och provkontroller löpande, fram 
tills produkten är i skick att gå i produktion. 
   Som nämndes i 4.1.4 så arbetar Modekedjan mer med måttlistor än mönsterkonstruktion. 
Under de prover som beskrivs nedan så förfinas därmed passformen för varje iteration. De prover 
Modekedjan använder brukar börja med ett förstaprov. Detta ses som ett första utkast på produkten. 
Om provet är för olikt den tänkta produkten beställs ändringar och ett så kallat “revised” förstaprov 
begärs. Efter detta följer, beroende på hur processen fortlöper, ett antal så kallade kontraprover och 
fotoprover; det är under den här tiden som en stor del av själva produktutvecklingsarbetet sker i 
Modeföretaget, hävdar Informatören (Intervju, 12/4-2011). 

4.1.8 Kommersiell produktion
McAndrew och Hedén (2005) beskriver hur det tillsammans med inköpsordern medföljer avtal om 
risk-, betalning- och fraktansvar. Inköpsavdelningen följer upp hur produktionen går fortlöpande. 
De begär produktionsprov för att försäkra sig om att tillverkaren verkligen producerar varan på 
det sätt de kommit överens om. Problem uppstår i princip alltid under den här processen och 
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inköpsavdelningen får arbeta kontinuerligt för att lösa dessa. För att försäkra sig om att inte hela 
containrar med felaktiga plagg ska fraktas i flera veckor så beställer Modekedjan (Intervju, 12/4 
2011) ofta ett skeppningsprov, som flygs hem.

4.1.9 Slutleverans
Så småningom börjar de olika producenterna bli klara med produkterna, och skickar dessa efter 
avtal till varumärkesleverantören. Det finns många olika varianter av leveransavtal, fraktsätt och 
distributionslösningar, men det här är utanför ramen för den här uppsatsen.

4.2 Jeansföretaget 
Följande avsnitt kommer att i detalj beskriva hur Jeansföretagets inköpsprocess ser ut. Detta ställs 
sedan i relation till mallföretaget som beskrivs i avsnitt 4.1 för att utgöra en grund för analys och 
tolkning i avsnitt 5. Avsnittet bygger på en ostrukturerad och två delvis strukturerade intervjuer 
med en av företagets grundare och huvudägare, och det är detta material som är källa till all 
information i avsnittet om inte annat anges.

Intervju med Jeanföretagets grundare
Jeansföretagets grundare var med och startade Jeansföretaget för ca 10 år sedan. Denne är numera 
en av tre huvudägare i företaget. Jeansföretagets grundare har varit affärsmässigt ansvarig och 
den som byggt det faktiska företaget, medans de andra huvudägarna och grundarna stått för den 
kreativa produktutvecklingen och försäljningsarbetet. Jeansföretagets grundares nuvarande roll är 
som aktiv huvudägare, med insyn och påverkan på samtliga delar av Jeanföretagets verksamhet 
och erbjudande. Jeansföretagets grundare har uttryckt en önskan om att denna och dennes företag 
förblir anonyma, därför redovisas bara företagsinformationen i breda drag samt under det fiktiva 
namnet “Jeansföretaget”.

Artikelförfattarna har gjort tre separata intervjuer med informatören. Intervjuerna är inspelade 
på Jeansföretagets huvudkontor. Samtliga intervjuer har spelats in med diktafon och sedan 
transkriberats och bifogas som bilaga till artikeln. Syftet med intervjuerna är att få en unik insyn 
och översikt över Jeansföretaget för att kunna beskriva och sedan analysera dess verksamhet. Valet 
att spela in och transkribera intervjun är baserat på den stora mängden intervjumaterial, samt 
behovet av precision vid beskrivingen av Jeansföretaget i avsnitt 4.2. Artikelförfattarna ser detta 
som den mest effektiva metoden för att säkerställa att informationen behandlas på ett korrekt 
sätt. Artikelförfattarna är däremot medvetna om att valet att spela in intervjun kan leda till att 
informatören väljer att inte dela med sig av viss information med sekretess i beaktning, men 
detta har inte skapat någon större problematik då artikelförfattarna känner att de fått all relevant 
information som de efterfrågat.

4.2.1. Jeansföretaget
Jeansföretaget grundades 2001 i Sverige. Företaget har idag ett 30-tal anställda och en omsättning 
kring 350 mkr(2009). Företaget har varit lönsamt sedan uppstartsåret och visat en stark och stabil 
tillväxt. Företaget har idag försäljning i ca 30 länder. Jeansföretagets affärsidé bygger på att sälja 
högkvalitativa jeans under devisen att ett par jeans har en själ och ett eget liv som utvecklas i 
takt med att man använder dem. Detta har lett till att man använder högkvalitativt denimtyg 
som är tänkt att hålla för flera års användning och slitage. Jeansföretaget gör även andra plagg i 
form av toppar och ytterkläder, men denna del av produktionen kommer inte behandlas i den här 
uppsatsen. Jeansföretaget har tre avdelningar som samverkar under skapandet av en kollektion: 
Produktutveckling, Produktion/Logistik och Försäljning. 
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Den avdelning som är mest involverad i inköpsarbetet är produktutvecklingsavdelningen. 
Produktutvecklingsavdelningen är i sin tur uppdelad i två sektioner: Produkt och Det visuella 
rummet. Ovanför dessa två sektioner sitter en produktutvecklingschef med ett övergripande ansvar. 
Produktsektionen är ansvarig för all design och utveckling av själva kärnprodukten, jeansen. 
Produktsektionen består av en creative director, en jeansdesignansvarig, en inköpsansvarig och en 
direktris. Det visuella rummet är ansvariga för all design runt omkring produkten så som in-store-
displayer, skyltfönster och etiketter. Det visuella rummet består av tre personer:  en projektledare, 
en webbansvarig och en grafiker/kreatör. 

All produktion av jeans är förlagd till Italien där man använder sig av två huvudleverantörer som 
hädanefter hänvisas som HL1 och HL2, samt en extern firma som jobbar med produktionskontroll 
som hädanefter benämns PK då Jeanföretaget önskar att de själva och dess underleverantörer 
förblir anonyma. Jeansföretagets grundare kommer hädanefter att benämnas som JG.

4.2.2. Kollektionsplanering
Jeansbranschen skiljer sig mycket från andra delar av modebranschen då det inte finns ett behov 
av total förnyelse inför varje ny kollektion. Det är snarare en utveckling och förädling av tidigare 
modeller med enskilda inslag av helt nya designer. Jeansföretagets kollektionsplanering bygger till 
stor del på dess egna identitet och historia. Dels använder man sig av en stor del carry-overs, dels 
skapar man nya modeller genom att förnya och förändra de befintliga modellerna. Sen ett par år 
tillbaka så är en stor del av den kreativa processen även att utgå från gamla Jeansföretag-jeans som 
slitits och förändrats genom flera års användning. Genom att replikera dessa slitningar så skapas 
en unik produkt med en helt egen historia och identitet. Delar av kollektionen bygger även på helt 
nya idéer och kreationer.

Kollektionsplaneringen görs fortlöpande på huvudkontoret i Sverige under 
produktutvecklingsavdelningen. Avdelningen åker sedan till en större denimmässa i Paris som 
specialiserar sig på premiumdenim. Under den här mässan så tittar man på tyger som kan användas 
för befintliga idéer och produkter, men nya idéer skapas även i samband med att man ser nya tyger 
och innovationer. JG har märkt av en tydlig utveckling hos leverantörerna att börja visa upp färdiga 
produkter på mässorna, till skillnad från ett par år sedan då man fick titta på tygprover. Denne 
tror att detta har med att göra med den ökade användingen av fullprislösningar och efterfrågan 
för paketlösningar. Jeansföretaget föredrar dock fortfarande att välja egna tyger och behandlingar 
för att bibehålla en unik produkt och erbjudande. Detta minskar risken för att erbjuda liknande 
produkter som konkurrenter och bidrar till att stärka Jeansföretagets varumärke och identitet.

Trend har ett relativt litet inflytande på Jeansföretagets kreativ process. Enligt JG så är det 
egentligen bara genom tygleverantörernas erbjudande och utveckling som trend blir delaktig i 
processen, eftersom dessa tar större hänsyn till nya trender och utvecklar sina produkter därefter. 

Säljavdelningens inflytande på kollektionsplaneringen sträcker sig enbart till planeringen av carry-
over-produkter. Resterande delar av kollektionen har produktutvecklingsavdelning eget ansvar 
för. Enligt JG är detta en av de grundläggande fundamenten i Jeansföretagets företagsfilosofi, att 
företaget skall vara designdrivet istället för säljdrivet.
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4.2.3. Idékollektion
Jeansföretaget använder sig inte av en klassisk idekollektion, detta arbetet är snarare integrerat i 
kollektionsplaneringen, formgivningen och sourcingen då många av idérna bygger på befintliga 
modeller eller skapas i samband med ovan nämnda processer..

4.2.4 Formgivning
All formgivning sker på jeansföretagets huvudkontor på produktutvecklingsavdelningen 
under ledningen av en creative director. Jeansföretaget använder sig inte av egna mönster, 
utan skapar måttlistor efter varje enskild design och modell. Dessa skickas sedan till en av de 
två huvudleverantörerna som skapar egna mönster efter måttlistorna. Flera av modellerna är 
återkommande och därför kan samma mönster återanvändas under flera olika säsonger.
Det här systemet har både för och nackdelar enligt JG. Jeansföretaget slipper kostnaden och 
kompetenskraven som medförs av mönsterkonstruktion. De bygger även ett långsiktigt och 
smidigt samarbete med dess leverantörer. Samtidigt så äger Jeansföretaget inte sina egna mönster. 
Detta skapar flera olika problem. Dels så kan Jeansföretaget inte flytta mönster vid eventuell 
flytt av produktion eller om en HL skulle gå i konkurs. Det finns även en integritetsfråga, då 
Jeansföretaget inte kontrollerar sina egna mönster kan de lätt kopieras av konkurrenter. Detta har 
varit ett problem hos de nuvarande HL då andra företag som har produktion hos samma HL sett 
och inspirerats av Jeansföretagets mönster. Sedan dess har åtgärder tagits för att förhindra detta, 
men JG ser det fortfarande som en stor risk.

4.2.5 Sourcing
Jeansföretaget jobbar idag efter den utökade fullprismodellen. All produktion sker ger genom 
två huvudleverantörer, HL1 och HL2, som erbjuder en färdig produkt efter specifikation till ett 
totalpris. Jeansföretaget samarbetar även med en extern firma som sköter produktionskontroll, 
PK. Jeansföretaget är dock ytterst involverade i alla val av insatsmaterial och behandlingar och är 
således integrerad i inköpsprocessen trots den formella fullprislösningen.

4.2.5.1 Producenter
Jeansproducenten har sedan uppstarten år 2000 haft all jeansproduktion förlagd till Italien. Valet 
av produktionsmarknad bygger på kvalitetsnivån på Italiens jeanssömnad, som enligt företaget är 
den bland de bästa i världen. Värdet ligger inte enbart i den faktiska produktionskvalitén, men även 
i det inbyggda värdet som “Made in  Italy” förmedlar till slutkunden. Jeansföretaget lägger även 
stor moralisk vikt vid valet av produktionsland och vill inte arbeta med länder som inte respekterar 
mänskliga rättigheter, och vägrar därför att placera produktion i tex. Kina. 

Vid uppstarten saknade Jeansföretaget erfarenhet, kompetens, volymstyrka och framför allt 
kapital. Detta ledde till att man valde en utökad fullprislösning och började ett samarbete med 
HL1. I takt med att företaget och produktionsvolymerna växte så inledde man 2007 ett samarbete 
med HL2. För att sköta produktionskontroll anlitades även PK, som arbetar på en volymbaserad 
provision. 
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HL1 och HL2 arbetar mer eller mindre efter samma metod. De har 5 huvudsakliga funktioner:

Finansiering
Huvudleverantörerna står för all finansiering av insatsmaterial, lager och produktionskostnader 
fram till att varan är färdig för leverans. Detta är extremt kapitalkrävande och även en fråga om 
riskfördelning. Dock anser Jeansföretagets grundare att trots att HL1 och HL2 bär den formella 
risken, så är det i slutändan Jeansföretaget som blir den slutgiltiga förloraren om problem uppstår 
eftersom respektive HL agerar efter Jeansföretagets angivelser. 

Mönsterkonstruktion 
Huvudleverantörerna tar emot produktspecifikationer i form av måttlistor. Sedan skapar de 
mönsterprover efter dessa, och skickar plaggprover till Jeansföretaget. Efter att justeringar gjorts 
och Jeansföretaget anser sig nöjda, skapas färdiga plaggmönster. 

Tillskärning
Efter att ha skapat mönsterbitar så tillskärs dessa till färdiga plaggdelar. Processen är arbetsintensiv 
och kräver dyrt maskineri. Den här delen av produktionsprocessen sker både internt hos 
huvudleverantörerna och hos externa underleverantörer. Den nämns här då det är den enda delen 
av den faktiska produktionen som HL driver under egen regi. 

Lagerhållning
Huvudleverantörerna står för all lagerhållning under produktionsprocessen, dels av insatsmaterial, 
men även av delvis färdiga och färdiga plagg. Detta kräver lokaler, personal, transportfordon och 
logistisksystem.

Samordning av underleverantörer
Alla andra delar av produktionen sker hos olika underleverantörer, varav de huvudsakliga 
processerna är sömnad och efterbehandlingar. Huvudleverantörerna ansvarar för att finna dessa 
leverantörer och sedan samordna alla leveranser och all kommunikation emellan dem. 

I takt med att Jeansföretaget har växt och utvecklats har maktbalansen skiftat mellan dem som 
kund och HL1 och HL2 som producenter. Jeansföretaget har gått från en liten nischproducent, till 
en stor aktör och den enskilt största kunden hos bägge leverantörerna. Under samma period har 
förutsättningarna för plaggtillverkare i Italien försämrats i takt med att mer och mer produktion 
flyttas till andra delar av Europa eller till Asien. Företagets grundare uttrycker det så här: 

“Pendeln har svängt de senaste åren, de är mer beroende av oss än vad vi 
är av dem. Det är ett väldigt tufft klimat för europeiska textilproducenter 

och den typen av företag som oss, som har i det närmaste all produktion 
i Europa men ändå kommer upp i hyfsade volymer, är lätträknade.”

Detta har även lett till att Jeansföretaget blivit mer och mer involverat i alla moment av 
produktionsprocessen. Jeansföretaget har byggt starka relationer genom PK, som åker runt hos 
de olika underleverantörerna dagligen för att göra produktionskontroller och avstämningar. 
Jeansföretaget är även djupt involverade i alla beslut rörande utförandet av de olika momenten. 
Genom denna kontakten har beständiga relationer byggts med i stort sett alla parter som är 
involverade i produktionsprocessen.

4.2.5.2 Material
Själva arbetet med att söka och välja material görs av jeansföretaget själva . Alla detaljer granskas 
noggrant och varje enskild insatsvara godkänns av jeansföretaget innan produktion. Företaget träffar 
leverantörer vid det egna huvudkontoret, men man gör även en resa inför varje kollektionsplanering 
till produktionslandet Italien. Under ett antal dagar skapar man ett tillfälligt produktionskontor 
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och möter tygleverantörer, tillbehörsleverantörer, tvätterier och producenter, och det är här man 
låser hur grundskissen för själva kollektionen kommer att se ut. Detta gör denna resa till en del av 
både kollektionsplaneringen, idékollektionen och formgivningen. Efter omgångar av prover under 
ett par månader så låses kollektionen och ut skickas en färdig beställning med ordernummer till 
respektive HL. Dessa förhandlar sedan fram priser med underleverantörerna efter Jeansföretagets 
specifikation. 

Jeansföretaget har även blivit väldigt delaktiga i order- och logistikplaneringen, och styr mer 
eller mindre hur HL1 och HL2 skall planera orderläggningen och logistiken av de material som 
jeansföretaget använder.

4.2.5.4 Produktionskontroll
Som tidigare nämnts så anlitar Jeansföretaget PK för att sköta produktionskontrollen på plats 
i Italien. PK jobbar under det inledande avtal som skapades vid Jeansföretagets uppstart 2001, 
där PK jobbar på 5% provision av all produktion. Detta avtalet har inte omförhandlats trots att 
produktion ökat extremt mycket under de 10 åren som passerat. Företagsledaren uttrycker att 
det befintliga avtalet spelat ut sin roll då PK avtalet inte utvecklats i takt med verksamheten och 
antyder att detta skall omförhandlas. 

PKs roll är något diffus. Dess officiella roll enligt avtal är “quality control”. På grund av 
verksamhetens tillväxt och det långa samarbetet så har förhållandet utvecklats och PK utför nu 
även många av de sysslor som ett lokalt produktionskontor ofta ansvarar för. Det faktum att PK 
enbart arbetar med Jeansföretaget understryker det här förhållandet. 

PKs primära syssla är slutkontroll av all produktion. Att mäta av och kvalitetsäkra all produktion 
innan den fraktas till Sverige. På grund av att jeansföretaget upplever att HL inte har någon 
fungerande kvalitetskontroll har PK även blivit ansvariga för den fortlöpande kvalitetskontrollen 
under produktionsens gång. Detta görs genom att fortlöpande kontrollera och mäta av varorna 
under olika delar av produktionsprocessen, dels hos respektive HL men även hos de olika 
underleverantörerna. På så sätt upptäcks fel vid ett tidigt stadie, och dessa fel kan åtgärdas 
snabbare och billigare. Den utökade rollen har även inneburit att PK även fungerar som en 
mellanhand mellan HL och Jeansföretaget. Mycket information förmedlas via PK, främst av den 
anledning att personal på PK behärskar både Svenska och Italienska. Företagsledaren beskriver 
hur produktionsavdelningen har daglig kontakt med PK, och PK sedan löser alla problem på plats. 
Detta har gjort PK till en integrerad och väsentlig del av hela produktionsprocessen. 

4.2.6 Produktspecifikation
Produktspecifikationerna görs i form av måttlistor i programmet PISA. Detta kompletteras ofta 
med separata Excel-dokument och direktkontakt i form av telefonsamtal eller mail. JG berättar att 
försök har gjorts att formalisera den här processen och skapa rutiner där all information skickas 
via PISA, men en motvillighet har upplevts från personalens sida då det anses smidigare och 
lättare att kontakta leverantörerna direkt och komplettera via Excel-dokument. De återkommande 
modellerna specificeras nästan uteslutande i Excel eftersom de bara behöver specificera kvalitet, 
passform, tvättning samt kvantitet.
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4.2.7 Prov- och säljkollektion
Efter att proverna visar sig hålla en tillfredställande nivå skapas en säljkollektion som 
försäljningsavdelningen sedan säljer in genom olika kanaler. Den här processen redovisas inte i 
detalj då den inte är relevant för uppsatsen, men nämns ändå då läsaren bör ha förståelse för att 
detta är en betydande del av processen när en ny kollektion skapas.  

4.2.8 Kommersiell produktion
I det här skedet av produktionen förflyttas ansvaret inom Jeansföretaget från 
produktutvecklingsavdelningen till produktionsavdelningen. Produktionsavdelningens roll är mer 
eller mindre att duplicera den provkollektion som produktutvecklingsavdelningen framställt och 
som försäljningsavdelningen sedan sålt in. En betydande del av det här arbetet är att lösa problem 
som uppstår under arbetsprocessen samt att hantera all logistik kring produktionen. Som det nämns 
i avsnitt 4.2.4.3 så har Jeansföretaget axlat en allt tyngre roll i planeringen och administrationen 
kring order- och logistikplaneringen och hanteringen. Detta ses av företagsledaren som en naturlig 
utveckling tack vare att företaget har växt och utvecklats, men även en ökad kompetens och ett 
ökat självförtroende som gjort att Jeansföretaget känner att de faktiskt sköter detta arbetet bättre 
än dess huvudleverantörer: 

“När man börjar ett sådant här projekt så börjar man med ganska 
dåligt självförtroende och tycker att alla andra är så duktiga! Allt 
eftersom tiden går så inser man att det är inte bara så att man har 

blivit bättre, vi har ta mig … [tusan] blivit bäst på det.”

4.1.9 Slutleverans
Vid uppstart köpte Jeansföretaget en komplett produkt inklusive leverans. Detta ansågs smidigt 
och mest logiskt. Detta är den första delen av erbjudandet som Jeansföretaget tagit över helt själva 
och numera bedriver helt utan varken HL1 eller HL2. Det nuvarande avtalet lyder free-on-board 
(FOB), alltså är respektive HL enbart ansvarig för produkten fram till lastkajen. Jeansföretaget 
sköter sedan all frakt, först till det egna lagret i en närbelägen stad och sedan själva slutleveransen. 
Beslutet att själva sköta logistiken byggde på att få mer kontroll över varuflödet samt en tro på den 
egna förmågan inom företaget. Övertagandet av den här delen av processen ses som en succé och 
är något som Jeansföretaget anser sig ha blivit väldigt duktiga på. 
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5. Analys & tolkning av empiri
I det här avsnittet kommer den empirin som tagits fram, tillsammans med den teoretiska 
referensramen, att analyseras utifrån arbetets syfte och frågeställning. Fokus kommer ligga på just 
inköpsarbetet, och de faktorer som det här berör. Det visar sig tydligt att Jeansföretaget arbetar 
med ett annat upplägg än de beskrivna i företagsmallen, och det är härifrån som svagheter kan 
identifieras och förslag på förändringar kan skapas. 
   Strukturen på avsnittet kommer följa de tre huvudpunkter som, enligt uppsatsförfattarna, mest 
präglar problematiken som presenterats i problemformuleringen: vilka förutsättningar och hinder 
som krävs för att börja arbeta med en intern inköpsavdelning. De huvudpunkter ur empirin som bör 
kunna användas för att behandla denna problemformulering är arbetet med produktutvecklingen, 
sourcingen av producenter samt arbetet med att skaffa material. Varför just dessa är relevanta 
beskrivs i dess avsnitt nedan.

5.1 Produktutveckling
Med produktutveckling avses här det arbetet som omgärdar hela formgivningen, design och 
produktutvecklingen som berör själva produkten. Det berör därmed designernas arbete med 
produktens utseende, direktrisens arbete med antingen eller både måttlistor samt mönsterdelar, 
och inköparens produktutveckling med basis i provhanteringen. Varför just formgivningen är 
så viktigt i relation till problemformuleringen är för att det här arbetet innehåller många av de 
förutsättningar och hinder för att gå från en utökad fullprismodell till en intern inköpsavdelning. 
Hur formgivningen av produkterna är beskaffad påverkar hur sourcingarbetet kommer se ut, eller 
om det kommer finnas alls. McAndrew och Hedén (2005) menade att det fanns många fördelar 
i att äga sin produkt, och det här kan sägas är ämnet för det här delavsnittet. För att sourca 
producenter så måste företaget äga sin produkt. 

Som beskrivet i avsnitt 4.2 så sker formgivningsarbetet hos Jeansleverantören till stor del hos 
de externa aktörerna. HL1 och HL2 kan sägas sköta de största delarna av konstruktionsarbetet, 
och PK sköter i princip en stor del av inköpsarbetet. Designen ligger dock till största del hos 
Jeansföretaget. Implikationen av det här är alltså att Jeansföretaget arbetar med den utökade 
fullprismodell som beskrivits i avsnitt 1. Fokus riktas här mot konstruktions- och inköpsarbetet, som 
alltså till viss del befinner sig utanför organisationen. 

5.1.1 Konstruktionsarbete
Ett delmoment i konceptet att äga sin produktutvecklingsprocess är att äga de ritningar som 
produkterna utgörs av. Med ritningar avses här antingen specifika måttlistor som beskriver de olika 
produkternas utseende, och som kan tolkas om av producenterna till mönsterbitar för produktionen, 
alternativt att företaget skapar och äger mönsterbitarna. En första del i det här avsnittet är att reda 
ut vilket som är att föredra av dessa två vid det praktiska arbetet med produktutvecklingen, och 
vilka fördelar som finns. Den andra är hur arbetet ska genomföras för just Jeansföretaget och vilka 
nackdelar och hinder som kan finnas. 

Fördelar / förutsättningar
Som redovisades i företagsmallen (4.1.4) så förespråkar McAndrew och Hedén (2005) arbetet med 
mönster. De menar att det ger varumärkesleverantören en ökad frihetsgrad och ett minskat beroende 
av dess producenter. Om producenten får leveransbekymmer vid ett sent skede i kollektionsarbetet 
så menar de att produktens mönster kan skickas till en ny producent - förutsatt att dessa har en 
kompatibel maskinpark - som då snabbt kan ta över produktionen istället. Med måttlistor ingår 
ett tolkningsarbete som behöver godkännas via ett större antal prover, vilket det kan vara försent 
för i värsta fall. Att Jeansföretaget själva skulle äga sina produkters mönsterkonstruktioner skulle 
därmed kunna ses som en risksänkande faktor.
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   Informatören för Modekedjan (Intervju, 12/4-2011) menade att de arbetade i princip uteslutande 
med måttlistor. Även om Modekedjan, som en av Sveriges större modekedjor, kan antas ha en 
formaliserad och välbeprövad produktutvecklingsprocess så menar uppsatsförfattarna att det finns 
skillnader i dess och Jeansföretagets produktutbud som talar emot Modekedjans modell som 
fördelaktigast i det här fallet. Modekedjan använder sig av hundratals producenter för deras många 
olika och ombytliga produkter. De har sällan återkommande modeller utan nya utvecklas nästan 
konstant. De har kortare kollektionscyklar än Jeansföretaget. Jeansföretaget arbetar däremot ofta 
med samma uppsättning jeansmodeller, där snarare materialet är ombytligt. Det här bör innebära 
att de mönster som HL1 och HL2 använder internt på sina fabriker förblir i princip desamma över 
kollektionerna. Det verkar därmed rimligt att anta att en  förutsättning för att gå mot en intern 
inköpsavdelning från den utökade fullprismodellen som HL1 och HL2 i det här fallet står för är 
att Jeansföretaget arbetar för att själva äga mönstren till sina stående produkter. 

Genomförande
Hur ett sådant mönsterkonstruktionsarbete skulle kunna organiseras presenterades det förslag på 
i företagsmallen (4.1.4). Det är två olika alternativ, baserade på McAndrew och Hedéns (2005) 
resonemang. Antingen anlitas ett externt specialistföretag, eller så förflyttas hela arbetet in internt 
hos varumärkesleverantören. Då Jeansföretaget enligt egen uppgift (Intervju, 22/2-2011) nyligen 
anställt en direktris och har en måttansvarig sedan innan, så finns det - troligen - kompetens inom 
företaget för att skapa dessa mönster. Om direktrisen inte har kompetensen så kan antingen en 
utbildad mönsterkonstruktör projektanställas för att ta ut de aktuella produkternas mönster, eller 
så kan ett externt specialistföretag anlitas. En aspekt som är av intresse här är även huruvida den 
programvara som krävs för arbetet redan finns hos Jeansföretaget eller inte. Program av CAD/
CAM-slaget, vilket oftast används för mönsterkonstruktion (McAndrew & Hedén, 2005), är ofta 
dyrt och ingen investering som ger avkastning på kort sikt. En fördel med dessa system är dock 
att de kan redovisa tygåtgången relativt exakt och korrekt redan i ett tidigt skede, vilket kan öka 
pristransparensen från fullprisproducenter. 

Nackdelar / hinder
Vilka nackdelar finns med att själv stå för mönstren, och att röra sig bort från den utökade 
fullprismodellen i det här fallet? En nackdel som just Jeansföretaget kan stöta på är att dess 
producenter kan misstänka att deras samarbete är hotat, om Jeansföretaget ber om att få börja 
skicka sina egna mönster. Relationen kan skadas, vilket kan innebära att producenterna börjar 
prioritera Jeansföretagets ordrar lägre. Det här kan i sin tur innebära att Jeansföretaget kan få 
sena eller på andra sätt okompletta leveranser. Med endast två tillgängliga producenter så innebär 
det här en stor verksamhetsrisk. Jeansföretaget bör därför hålla utvecklingen av mönster intern, 
och inte förändra sitt arbete med de två huvudproducenterna förrän de har nya kanaler att förse 
sig med produkter via. Det här kan därmed ses som ett  hinder för övergången från den utökade 
fullprismodellen till en intern inköpsavdelning. Företag i liknande situation bör även de se upp 
med vilken typ av information de delar med sina producenter. 
   Det finns även  andra hinder, vilka nämndes precis ovan, som att företaget behöver förse sig med 
både den kompetens och de verktyg som krävs för att konstruera mönstren. Oavsett om arbetet sker 
internt eller externt hos ett anlitat specialistföretag så kommer det här innebära en extrakostnad. 
Det lägre leverantörsberoendet som följer bör dock vara att betrakta som en vinst som motiverar 
denna utgift, för ett företag i tillväxt. 

5.1.2 Inköpsarbete
Det andra delmålet i konceptet att äga sin produktutvecklingsprocess innebär att besitta kompetensen 
för inköpsarbetet med produktutvecklingen. Med inköpsarbete avses här främst provhanteringen, 
samt expeditering av ordrarna. Sourcingarbetet och materialval som också hör där till redovisas för 
i 5.2 och 5.3 nedan, medan prissättning, budgetering samt orderkvantiteter inte kommer redovisas 
i detalj i den här uppsatsen. 
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Som nämndes i kapitlets inledning så sköts en stor del av Jeansföretagets inköpsarbete av PK. Det 
här sker på plats i Italien, i nära anslutning till HL1 och HL2. PK fungerar på många sätt som de 
produktionskontor som Informatören (Intervju, 12/4-2011) beskrev att Modekedjan arbetar med. 
PK hanterar kvalitetskontroll av prover och tyg, gör besök hos och sköter den dagliga kontakten 
med leverantörerna HL1 och HL2. De prover som skickas till Jeansleverantören granskas därmed 
mest för passform och estetik. 

Att Jeansföretaget använder sig av PK som ett produktionskontor är i sig inte ett problem. 
Informatören (12/4 2011) beskriver hur Modekedjan använder sig av produktionskontor på sina 
produktionsmarknader för att snabbare hantera prover, kvalitetssäkra plagg och producenter, 
samt för sourcingarbete. Det som utgör själva problemet är dels PK:s beskaffenhet, samt den 
utsträckning som PK sköter inköpsbiten av produktutvecklingen. 
   Problemet med PK:s beskaffenhet är bland annat att de verkar som en extern aktör för 
Jeansföretaget, istället för som ett internägt produktionskontor. Det här innebär en begränsad 
transparens för Jeansföretaget, som inte alltid kan veta PK:s intentioner, agenda eller vilka 
kontakter de egentligen har med huvudleverantörerna. Utöver det här får PK betalt efter en 
volymbaserad provision. Jeansföretagets grundare (22/2 2011) beskriver själv hur den här typen 
av betalningsmetod har inneburit att mindre ordrar har hanterats mindre seriöst av PK. Det 
finns alltså både tecken på och en stor risk för suboptimering i PK:s verksamhet. Det uppkommer 
dels till följd av att PK:s företagsmål och Jeansföretagets är motstridiga; PK söker stora separata 
ordrar, Jeansföretaget vill ha bra och kvalitativa produkter oavsett orderstorlek. Vidare innebär 
informationsasymetrin att agenten har kompetensen och informationen som Jeansföretaget saknar, 
och att agenten (PK) missbrukar sitt informationsövertag till sin egen fördel, på Jeansföretagets 
bekostnad (Doherty & Alexander, 2005).  
   Skulle den funktion som PK har befinna sig inom organisationen så skulle denna suboptimering 
kunna hanteras genom att förmedla gemensamma mål. Att få in den här funktionen skulle kunna 
ses som en  förutsättning för att gå från en utökad fullprismodell till en intern inköpsmodell. 
   Ett annat problem, och  hinder för förändringen från den utökade fullprismodellen, är att 
den kompetens vad gäller kvalitetsarbete och provhantering till stor utsträckning är låst till PK, 
i Italien. Den här kompetensen saknas internt på Jeansföretaget. Det här innebär att så länge 
kompetensen saknas på Jeansföretaget är de både beroende av PK och låsta till att utveckla sina 
produkter i Italien. 
   

På Modekedjan (Intervju, 12/4-2011) så arbetar de både med en intern inköpsavdelning med en 
välutvecklad kompetens för provhantering och produktutveckling, och med produktionskontor 
som sköter enklare sysslor för att spara tid. Denna praxis innebär att de på så sätt själva äger sin 
kompetens, och därmed även sina produktutvecklingsprocess. 

Det blir med resonemangen ovan uppenbart att Jeansföretaget står i en för stor beroendesituation 
till en extern organisation, PK, vars mål inte är i linje med det egna företaget. En  förutsättning för 
att lämna den utökade fullprismodellen blir därför att ta över den här kompetensen och flytta in 
den i företaget. Det här kan ske på två sätt: 

1. Antingen köper Jeansföretaget upp PK, och får därmed tillgång till en bättre prisbild och 
organisationens kompetens. De får ett färdigt och fullt fungerande produktionskontor i 
Italien, med närhet till företagets produktionsmarknad. Samtidigt kan dess organisation 
likriktas med Jeansföretagens egna mål och därmed motverka den risk för suboptimering 
som beskrivits.

2. Att rekrytera in redan kompetent och erfaren inköpspersonal till huvudkontoret, som kan 
arbeta in nya rutiner för provhantering och kvalitetskontroll. Det här innebär extra utgifter 
och eventuellt även längre ledtider om fler prover behöver gå till Sverige för kontroll. Det 
kan dock visa sig vara en lönsam investering i längden, av fler skäl än detta. 
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Ett tillvägagångssätt är att Jeansföretaget gör båda delarna. De får då tillgång till ett fungerande 
produktionskontor, och får tillgång till kompetens på huvudkontoret som kan behövas även för 
sourcing av producenter och material. Ett sista alternativ, som till viss del ändå innebär ett fortsatt 
beroende, är att Jeansföretaget försöker göra om kontraktet med agenten för att bättre undvika 
suboptimeringen. 

5.2 Sourcing
Som det ser ut i Jeansföretagets situation så sker ingen sourcing av nya producenter. Den sourcing 
som sker utförs främst av huvudleverantörerna när de söker underleverantörer för delar till dem 
plagg de producerar i den utökade fullprismodellen åt Jeansföretaget. Den modell Jeansföretaget 
arbetar med i nuläget kan närmast beskrivas som en single sourcing-strategi, som beskrevs i 
avsnitt 3, även om det rör sig om två och inte en enda producent. Den här strategin innebär en 
stark beroendeställning till dessa leverantörer, och behöver förändras för att lämna den utökade 
fullprismodellen. 

Det har redovisats starka incitament i både avsnitt 3 och 4 för att det skulle vara en lönsam affär 
för företag i Jeansföretagets situation och med dess typ av produkt att arbeta med en multiple 
sourcing-strategi. Alltså helt enkelt att arbeta med flera separata leverantörer: 

●	 Van Weele (2010) menade att inköpets inverkan på företags finansiella resultat i 
inköpsintensiva branscher - som till exempel textilbranschen - bör motivera att området 
hålls som ett prioriterat föremål för effektivisering och kostnadsbesparingar.

●	 Kraljicks redogör i sin inköpsportfolio (van Weele, 2010) att den typen av produkter som 
Jeansföretaget säljer - hävstångsprodukter - är föremål för stora kostnadsbesparingar vid en 
multiple sourcing-strategi. Särskilt om exempelvis omvända e-auktioner används. 

●	 van Weele (2010), McAndrew & Hedén (2005) och Jeansföretagets grundare (Intervju, 
22/2-2011) själv är samstämmiga över att single sourcing-strategin innebär ett stort 
beroende av en enskild leverantör. 

●	 De anledningar som vägde till single sourcing-strategins fördel vid verksamhetens början, 
som främst var de låga volymerna och brist på kapital, är inte längre giltiga. 

●	 van Weele (2010) menar att leveransrisken minskar om ett företag arbetar med flera 
producenter. Att Jeansföretaget endast arbetar med två innebär därmed en stor leveransrisk, 
då hela varuförsörjningen är beroende av dessa två geografiskt närbelagda producenter. 

●	 Jeansföretaget gör sig mindre beroende av just Italien. Genom en mer diversifierad 
uppsättning producenter från olika länder så sprider de riskerna över olika 
tillverkningsmarknader. Samtidigt får de en bättre förståelse för hur prisbilden varierar 
över de olika marknaderna. 

Det är dock inte nödvändigtvis så att en multiple sourcing-strategi innebär att företaget undviker 
att utveckla relationer till vissa producenter och enbart använder sig av tillfälliga kontrakt. De 
bör självfallet använda sig av de producenter som levererar i bästa pris, kvalitet och tid. Multiple 
sourcing-strategin innebär dock att en kontakt med producentmarknaden bibehålls, och att 
producenter kan bytas ut utan ett avbrott i varuförsörjningen. 

En  förutsättning för Jeansföretaget att lämna den utökade fullprismodellen och gå mot en 
intern inköpsavdelning, med ett internt skött internationellt sourcingarbete och därmed lägre 
risk och bättre priser är att rekrytera in inköpskompetens. Det optimala är om det rekryteras in 
inköpspersonal nog att hantera både provhantering, kvalitetskontroll, orderexpediteringen, den 
dagliga leverantörskontakten, budgetering, prissättning och ett kontinuerligt sourcingarbete. Det 
administrativa arbetet kommer att öka, vilket kräver resurser. Hur många personer det skulle kräva 
är olika från företag till företag, och svårt att uppskatta ens för fallföretagets del. 
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De  hinder som kan förekomma vid en förändring av inköpsmodellen är i första hand hur 
relationen till de nuvarande leverantörerna kommer påverkas. Om dessa blir varse att Jeansföretaget 
börjar arbeta sig av med dess beroendeställning till huvudleverantörerna så kan de i sin tur arbeta 
för att motverka det här. De kan hota med att inte leverera avtalade ordrar, eller vägra ta emot nya: 
alltså använda just den makt de i dagsläget besitter över Jeansföretaget. De kan ensamma stjälpa 
hela Jeansföretagets varuförsörjning. Den här risken bör tas i stor beaktning. 
   För att förhindra en konflikt med HL1 och HL2 under den kritiska tiden då inköpskompetensen 
byggs upp internt i företaget bör företaget fortsätta använda dessa två leverantörer som vanligt eller 
i en något lägre skala och driva ett inköpsarbete med andra producenter i andra länder vid sidan 
om. Eventuellt skulle en jeansmodell kunna väljas ut, vars mönster plockas ut och som sedan får 
produceras i ett annat land. Hela det här arbetet avser att minska den kraftiga beroendeställning 
till producenterna som Jeansföretaget har. 
   Ett till  hinder som skulle kunna uppstå, som inte behöver vara särskilt omfattande, är den 
country of origin-effekt som jeansen producerade i Italien kan besitta. Om det här skulle kunna 
påverka försäljningen är troligen i princip omätbart, men det kan ändå finnas anledning att ha det 
här i åtanke.  

5.3 Material
Arbetet med materialvalet som det ser ut hos Jeansföretaget (Intervju, 9/5 2011) visar vissa likheter 
med det som beskrivits hos Modekedjan (Informatören, 12/4 2011). Båda väljer och bokar de tyger 
de önskar, och arbetar fram tvättar tillsammans med tygleverantörerna. Vad beträffar materialvalet 
och dess relation till problemformuleringen så rör det här förhållandet egentligen ett sista steg bort 
från producentberoendet och fullprismodellen. Först redogörs för hur ett sådant koncept skulle 
kunna se ut, därefter vad som talar för och emot att Jeansföretaget skulle vilja arbeta med en 
utpräglad CMT-modell och därmed köpa sitt eget tyg, därefter vilka förutsättningar och hinder 
som finns. 

Konceptförklaring
Ett renodlat CMT-koncept för jeanstillverkningen hos Jeansleverantören skulle gå ut på att 
företaget, via en framtida inköpsavdelning, sourcar jeanstyg en lång tid innan produktionen 
behöver sätta igång. Genom besök på den typ av tygmässor som Informatören (Intervju, 12/4-2011) 
beskrev att Modekedjan besökte, eller genom att som tidigare bjuda in tygagenter till huvudkontor 
så kan ett brett urval av tyger undersökas för att sedan väljas ut. Målet för ett sådant här koncept 
bör vara att minimera antalet olika tyger som används för de olika jeansmodellerna. McAndrew 
och Hedén (2005) menar att många produktutvecklande varumärkesleverantörer kan genom att 
standardisera de insatsmaterial som ingår i kollektionen skära ned på administrativa kostnader och 
sänka inköpskostnaden genom samlade inköp. Även om Informatören (Intervju, 12/4-2011) menar 
att inte samma denimtyg passar för olika produktgrupper eller användare, så bör ändå ett lågt 
antal olika tyger vara målet. Dessa tyger kan sedan omarbetas från rådenim till de olika tvättar 
som anses gälla för säsongen.
  När tygerna valts ut så behöver de transporteras till tillverkningsmarknaderna och förvaras i 
väntan på att produktionen kommer igång. Det här kan tyckas vara en extrakostnad, men det är i 
själva verket en kostnad som annars ligger dold i ett fullpris. Ett mål bör därför vara att försöka nå 
tillräckligt höga kvantiteter tyg för att göra större kostnadsbesparingar än varje enskild producent 
hade gjort om de köpt in tyget själva. 

Fördelar / Nackdelar
Fördelar och nackdelar med CMT-modellen redovisades för i avsnitt 4.1.5.1. De mest framstående 
fördelarna är att omfördelningsmöjligheterna, den ökade pristransparensen, och stordriftsfördelarna. 
Nackdelarna är att företaget får köpa tyg på spekulation, den ökade kapitalbindningen, det större 
administrativa arbetet och kvalitetsrisken.  
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Med omfördelningsmöjligheterna menar McAndrew och Hedén (2005) att om en producent 
långt in i utvecklingsprocessen får problem som hindrar denne från att kunna leverera avtalad 
kapacitet, så kan den produktutvecklande varumärkesleverantören omfördela tyget. De kan 
kontakta en annan leverantör med liknande maskinpark och ledig kapacitet, skicka mönster, 
plagginstruktioner samt tyg dit och därmed öka chansen att kunna leverera de kvantiteter 
återförsäljarna beställt utan allt för långa förseningar. Det är inte säkert att den ursprungliga 
producentens problem är av den karaktären att det går att få tag på eller köpa det tyg de planerat 
använda. Den här aspekten minskar därmed leveransrisken vid CMT-modellen. 

Som följd av att materialinköp, -förvaring och -transporter i CMT-konceptet betalas av 
Jeansföretaget så synliggörs dessa kostnader, vilka tidigare låg dolda i ett fullpris. Pristransparensen 
ökar därmed, vilket inte bara innebär mer tillförlitliga kostnadskalkyler - det ökar även 
förhandlingspositionen med fullprisproducenter i och med att Jeansföretaget är mer informerad om 
kostnadsbilden. Vidare innebär de större samlade materialinköpen - om möjliga - stordriftsfördelar 
vad gäller ovan nämnda kostnader. 

De nackdelar CMT-konceptet innebär är att Jeansföretaget får köpa in tyg på spekulation, då 
framförallt denimtyg (Intervju, 12/4-2011), tar en lång tid att producera. I och med det här får 
företaget även en ökad kapitalbindning, till följd av det faktum att de och inte producenten äger 
tyget. Inköp på spekulation innebär även risk för att kapitalbindningen blir större än nödvändigt, 
skulle för mycket tyg köpas in till följd av felaktiga åtgångsprognoser. 

En annan nackdel är det utökade administrativa arbetet som materialinköpen innebär. Det ska 
sourcas tyg, tygkvaliteten ska kontrolleras, det ska fraktas, förvaras och fördelas. I och med att 
ansvarskedjan bryts mellan tygproducent, transportörer och plaggproducenter är det inte lika 
lätt som vid fullpris att veta vart något gått fel och vem som är ersättningsskyldig (McAndrew 
& Hedén, 2005). Vidare kan kvalitetsrisken vara en stor risk. Om stora kvantiteter tyg köpts in 
utan att ha testats utförligt nog kan det visa sig så sent som efter att de färdiga produkterna nått 
kunderna att det är undermåligt. Konsekvenserna blir missnöjda slutkunder, återförsäljare, skadat 
varumärke och ett stort lager med oanvändbart tyg. 

Förutsättningar / hinder
Fördelarna och nackdelarna behöver vägas mot varandra noga innan Jeansföretaget bestämmer 
sig. Nya arbetsrutiner innebär ofta till en början ökade kostnader, innan företagets anställda har 
fått erfarenheten att hantera de nya rutinerna. Ett steg att närmar sig CMT-konceptet på är att 
använda sig av tygagenter. Dessa finns att tillgå och erbjuder olika mycket kringtjänster beroende 
på vad företaget är beredda att betala för. Dessa kan vara ett första steg på vägen, och kan till en 
början stå för kvalitetskontroll och eventuellt även den ekonomiska risken för ett undermåligt tyg. 

Samma  förutsättning gäller här som för sourcingarbetet, inköpskompetens behöver rekryteras. 
Arbetet med materialsourcingen kan ses som en förlängning av sourcingen av producenterna. 
Det blir nästa steg i utvecklingen av den interna inköpsavdelningen. Materialsourcingen kräver 
tillsammans med det extra administrativa arbetet även extra resurser vad gäller personal. Det krävs 
alltså att det finns utrymme för denna tillväxt i organisationen. Om Jeansföretaget når slutsatsen 
att CMT-modellen innebär kostnadsbesparingar och riskfördelar i det längre perspektivet så bör 
de rekrytera in ytterligare personal till inköpsavdelningen. 

De  hinder som uppstår är att företaget saknar erfarenhet av att arbeta med materialsourcing på 
det här viset. De behöver vara beredda på en längre tid då arbetet kan bli rörigt och innebära längre 
ledtider. Andra hinder är att företagets intressenter inte ansera att risken överväger de förväntade 

kostnadsbesparningarna.
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6. Slutsatser
Det som visat sig genom den här uppsatsen är att mycket av arbetet med att gå från den utökade 
fullprismodellen mot en intern inköpsavdelning i själva verket rör något större än att skaffa sig en 
kompetens: arbetet utgör vägen mot ett stabilare och mer oberoende företag. Om vi tar ett steg 
bakåt och betraktar avsnitten 5.1, 5.2 och 5.3 ur analysen så innebär varje del ett steg i riktningen 
mot en mer formaliserad inköpsavdelning och ett lägre beroende av externa parter och den utökade 
fullprismodellen. De slutsaster som den här uppsatsen har nått fram till är att ett företag genom att 
formalisera den interna inköpsprocessen kan:

●	 Äga produktutvecklingsprocessen  (5.1 Produktutveckling)
●	 Minska leverantörsberoendet   (5.2 Sourcing)
●	 Minska kostnaderna    (5.3 Material)

Nedan redogörs för dessa och dess implikationer närmare, följt av ett sammandrag av de 
förutsättning och hinder för processen som identifierats Avsnittet avslutas med en diskussion om 
förutsättningarna och hindrens generaliserbarhet. 

6.1 Äga produktutvecklingsprocessen 
En slutsats som dras av den här studien är att företag genom att äga produktutvecklingsprocessen kan 
jämna ut maktbalansen i sitt förhållande till sina leverantörer genom en mer informerad bild av 
kostnaderna. Om företaget äger sin produktutvecklingsprocess, så kan även denna bli ett föremål 
för utveckling, lärande och erfarenhet. Istället för att en stor del av erfarenheten går till externa 
aktörer så stannar den internt och kan eventuellt bli en bestående marknadsfördel. Det här blir 
därmed ett sätt att röra sig bort från den utökade fullprismodellen.

För att äga produktutvecklingsprocessen så tycks tre grundkompetenser krävas: design, 
konstruktion och inköp. Att äga en egen designavdelning är en uppenbar förutsättning, även 
om det inte har behandlats något närmare i den här uppsatsen. Att äga konstruktionen av sina 
produkter är ett naturligt andra steg för att förverkliga designen och kunna arbeta med passformer. 
Huruvida det arbetet sker via måttlistor eller mönster är beroende av produkternas natur och vilken 
kompetens företaget har tillgång till. Måttlistor tycks vara att föredra för de företag som arbetar 
med många ombytliga produktgrupper, medan de som arbetar med liknande modeller över flera 
kollektioner troligen skulle dra mer nytta av mönsterkonstruktion. Den senare erbjöd, som visades, 
en större flexibilitet vid sena omförläggningar av produktion. 

Det sista steget bör vara att starta en inköpsavdelning. Till en början kan den här sköta det 
grundläggande arbetet, så som budgetering, prissättning, orderkvantiteter, kvalitetssäkring, 
provhantering och daglig kontakt med producenter. Arbetet med kvalitetssäkring och 
provhanteringen bidrar till ägandet av produktutvecklingsprocessen. Med tiden kommer 
erfarenheten att bidra till formaliseringen av inköpsavdelningen - vilket kommer leda till att dess 
funktioner kan utökas. Med en fungerande inköpsavdelning så kan företag minska sitt beroende av 
externa produktionsagenter och den risk för suboptimering dessa innebär, som PK var ett exempel 
på tidigare. Eventuella produktionskontor bör ses som en förlängning av inköpskompetensen, 
ej basen. Vidare utgör en formaliserad inköpsavdelning förutsättningen för nästa steg: minska 
leverantörsberoendet. 

6.2 Minska leverantörsberoendet
Som visats finns en rungande övertygelse i tidigare forskning om att företag i Jeansföretagets 
situation, som utvecklar relativt okomplicerade produkter till vilka det finns många olika 
producenter, bör undvika att arbeta med endast en eller ett fåtal producenter. Det här kan 
innebär ett onödigt stort beroende, högre kostnader och icke marknadsriktiga priser, ödesdigna 
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leveransproblem och geografisk centrerad risk för att nämna några. 
En slutsats blir att företag genom att börja arbeta med en mer formaliserad inköpsavdelning 

skapar möjligheten, om resurserna finns, att genomföra ett kontinuerligt sourcingarbete av 
plaggproducenter. Det här ger en mer informerad bild av marknadspriser och -möjligheter. Om 
sourcingarbetet leder till en större spridning och användande av producenter kan många av de 
riskerna som nämndes ovan undvikas. Det här bidrar därmed till att företaget kan röra sig bort 
från den utökade fullprismodellen. Följderna blir dock oundvikligen ett större administrativt 
arbete. För varje ny producent eller tillverkningsmarknad ökar merarbetet. En avvägning behöver 
därför göras om huruvida riskerna och kostnadsbesparingarna är i relation till de extra utgifter 
sourcingen ger upphov till. 

Företag bör också, som nämnts, vara försiktiga med sin nuvarande relation till de enstaka 
leverantörer de arbetar med under utvecklandet av nya affärskontakter på annat håll. 
Beroendeställningen kan betyda att dessa producenter har möjlighet att rubba varuflödet och 
därmed hela verksamheten. 

När en inköpsavdelning är så pass formaliserad att ett sourcingarbete aktivt sker bör även 
sourcing av material kunna ske, vilket kan vara  ett sätt att minska sina kostnader.

6.3 Minska kostnaderna
En sista slutsats är att om tillräckligt med kompetens finns, och om ett företags produkter lämpar 
sig för CMT-produktion, så kan det visa sig lönsamt att även sourca och köpa in tyg. Det här 
innebär att företag kan göra kostnadsbesparingar genom samlade inköp, samtidigt som de skapar 
sig en mer informerad överblick av kostnadsbilden. De dolda kostnader som gömts i fullpris från 
tidigare producenter synliggörs, och företagens förhandlingsposition kan därmed stärkas. Vidare 
ges företaget möjlighet att styra om material om producenter får produktionsproblem. 

De problem och hinder som finns med det här systemet är att det administrativa arbetet ökar 
ytterligare, tygerna behöver köpas in på spekulation en lång tid innan, en ökad kapitalbindning, 
längre ledtider och en risk för kvalitetsproblem. Huruvida riskerna överväger det förväntade 
kostnadsbesparingarna eller inte är upp till vardera företag att avgöra. Även om ett företag inte går 
fullt ut med CMT-konceptet kan det finnas fördelar i att bekanta sig med det för att bättre förstå 
de kostnader som ingår i det fullpris de annars blir offerterade. 

6.4 Förutsättningar och hinder
Slutsatserna redovisar alltså en stegvis process från den utökade fullprismodellen till en intern 
inköpsprocess, och dessa stegs olika fördelar och nackdelar. Om resonemangen hårddras och 
generaliseras: vilka är då de förutsättningar och hinder som finns för att en produktutvecklande 
varumärkesleverantör ska genomgå denna förändringprocess? 

Nedan presenteras de förutsättningar som identifierats:
1. Att varumärkesleverantören själv äger mönstren till dess mest volymintensiva 

produktgrupper; särskilt de produkter vars modeller förblir oförändrade över kollektionerna
2. Att varumärkesleverantören tar över eller ersätter den kompetens som finns hos en eventuell 

produktionsagent och förflyttar den in i organisationen 
3. Att varumärkesleverantören skapar en intern inköpsavdelning, som tillhandahåller 

funktionerna budgetering, prissättning, orderkvantitet, kvalitetsarbete, provhantering, 
daglig producentkontakt samt ett internationellt sourcingarbete  

4. Att varumärkesleverantören i förlängingen strävar efter att bedriva sourcing och eget inköp 
av material 
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Nedan presenteras de hinder som identifierats:
1. Att relationen till nuvarande producenter kan skadas
2. Att nuvarande producenter kan ha möjlighet att helt strypa varumärkesleverantörens 

varuförsörjning
3. Att den kompetens vad gäller kvalitetsarbete och provhantering är låst till en extern 

organisation, så som en produktionsagent 
4. Att de extrakostnader som en ny konstruktionslösning och inköpsavdelning innebär inte 

anses motivera de potentiella kostnadsbesparingar och risker förändringen innebär av 
varumärkesleverantörens intressenter

5. Att den uteblivna country-of-origin-effekten en viss tillverkningsmarknad har skulle visa 
sig ge utslag på försäljningen

6. Att den tid det tar att få tillräckligt med erfarenhet av sourcing av både producent och 
material innebär organisatoriella problem och långa ledtider 

6.5 Generaliserbarhet
Är de förutsättningar och hinder som identifierats i uppsatsen överförbara på andra företag i 
liknande situationer eller inte? Vad gäller förutsättningarna så hävdar uppsatsförfattarna följande:

1. Vad gäller att äga mönstren till sina produkter så gäller det här främst den typ av 
produktutvecklande varumärkesleverantör som arbetar med ofta återkommande modeller 
av plagg, där även tygerna är av liknande kvalitet. Om varumärkesleverantören ofta byter 
modeller och tyger så kan arbetet med måttlistor vara enklare, men det längre arbete med 
prover som följer av den här arbetsmetoden bör ändå betraktas som aktuell. Det här är 
något som det finns stöd för både i litteraturen och i det empiriska materialet. 

2. För vissa typer av företag kan arbetet med en produktionsagent vara det enda eller enklaste 
sättet att komma igång med sin verksamhet, men att arbeta med en produktionsagent 
innebär samma typ av beroende som att arbeta med en enda producent. Här har 
tidigare forskning visat en stark enighet om situationens olämplighet. Att lämna denna 
beroendeställning och flytta in den kompetensen in i företaget bör därför vara en 
förutsättning för de flesta varumärkesleverantörer. 

3. Att skapa en intern inköpsavdelning anser uppsatsförfattarna är en förutsättning 
för de växande företag som vill minska sitt beroende av många externa parter i 
produktutvecklingsprocessen. Att äga en kompetens internt innebär ett minskat 
beroende av externa aktörer. Den här förutsättningen bör vara överförbar till andra 
produktutvecklande varumärkesleverantörer. Att verka som produktutvecklande företag 
utan att äga grundkompetenserna anser uppsatsförfattarna innebär onödiga utgifter om 
både finansiell styrka och kostnadsbesparande incitament finns. 

4. Att företaget arbetar med sourcing och inköp av eget material är inte något som kan anses 
passa alla typer av varumärkesleverantörer. Det gäller främst de som arbetar med samma 
eller liknande material över flera säsonger, och kan göra kostnadsbesparingar genom större 
inköp. 

Vad gäller hindren så anser uppsatsförfattarna följande:
1. Hindret med skadade relationer behöver inte vara aktuellt för alla typer av 

varumärkesleverantörer. Hur relationen till producenterna påverkas är beroende av en rad 
faktorer. Det är dock ett rimligt antagande att relationen kommer påverkas. 

2. Den största behållningen av det här hindret är att företag bör vara uppmärksamt på att det 
finns risker involverade med alla förändringar i relationen till externa parter till vilka en 
beroendeställning finns. Överförbarheten av det här hindret bör vara stor.

3. Hindret att ha kompetensen upplåst i en extern organisation vid övergången till en intern 
inköpsavdelning behöver inte vara aktuellt för alla varumärkesleverantörer. Det är rimligt 
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att anta att vissa redan har den här kompetensen i sitt företag. 
4. Det är ett rimligt antagande att hindret med extrakostnader kan finnas i alla typer av 

varumärkesleverantörer, och även bör göra det. Alla typer av investeringar bör förbegås av 
en kostnadskalkyl och riskbedömning. Skulle dessa utgöra ett hinder så kan det vara ett 
tecken på att investeringen inte är att föredra. 

5. Det här hindret kommer egentligen inte visa sig förrän efter förändringen är gjord, och 
under förutsättning att varumärkesleverantören faktiskt byter marknad. Det utgör inget 
hinder för de företag som använder tillverkningsmarknader som saknar positiva nidbilder 
för försäljningsmarknaden. 

6. Hindrets utsträckning beror till stor del på hur företaget är beskaffat. Om det är ett rigidt 
företag, rent organisatoriskt, kommer hindret utgöra ett större problem. Om företaget har 
tidigare erfarenhet av liknande omstruktureringar så kommer det troligen underlätta, och 
tiden för omorganisationen kan minskas.  

7. Avslutande diskussion
Som vi såg i början så ansåg Birnbaum (2005) att fler fullprisalternativ antagligen skulle 
finnas i framtiden, som en typ av utökad service till följd av den ökade konkurrensen på 
producentmarknaden. Dennes förutsägelse verkar ha stämt, men inte helt oväntat har den 
utökade servicen också inneburit ett ökat pris. Företagen får betalar för att slippa de risker som 
är inblandade. Priset kan för den typ av små till mellanstora modeföretag som fallföretaget i 
längden dock även bli en affärsmässigt ofördelaktig beroendeställning till en enda producent och 
produktionsagent. Det gäller som småföretagare att veta eller vara beredd på de brytpunkter då den 
utökade fullprismodellen går från ett fördelaktigt samarbete till en problemsituation. Ett första steg 
för dessa företag att förbereda sig anser uppsatsförfattarna är att äga sin produktutvecklingsprocess.
   En nästa brytpunkt att hålla utkik efter är vid det tillfälle då en intern inköpsavdelning bör börja 
löna sig, både ur ekonomi- och risksynpunkt. Gränserna för när det här inträffar är flytande och ser 
olika ut för varje typ av företag i den textila modebranschen, men en uppmaning är att företag inte 
bör nöja sig med rådande produktionsmodell. En kontinuerlig utvärdering av denna modell bör 
föras, för att undvika just den affärsmässigt riskfyllda beroendesituation som fallföretaget försatt 
sig i. Som visats så kan en intern inköpsavdelning - för vissa företag - även innebära ytterligare 
ekonomiska fördelar om den används för att sourca och köpa in större kvantiteter tyg. 

De implikationer som den här uppsatsen har nått fram till går på vissa sätt emot den devis som 
lanseras flitigt inom Supply Chain Management-litteratur om att partnerskap och ökat samarbete 
längs med värdekedjan är ett bra sätt att öka effektiviteten i densamma. De här resonemangen 
är säkert giltiga, men som förhållandevis liten aktör finns risken att tappa sitt inflytande i 
värdekedjan. Vi menar därför att företag, så som Jeansföretaget, bör stärka sin inre organisation 
med kompetenser som gör dem mindre beroende av externa organisationer. Genom det här kan de 
själva välja att fördjupa relationer med vissa producenter om det är lönsamt, utan att för den skull 
riskera hela varuflödet, samtidigt som de kan öka sin lönsamhet.  

7.1 Berörda aktörer
De berörda aktörerna av den här uppsatsen bör vara nystartade, små och mellanstora 
produktutvecklande företag i modebranschen. För dessa företag så ligger fokus i det tidiga skedet 
främst på produktens design, och det är många som använder sig av produktionsagenter och 
andra utökade fullprislösningar för att få sin produkt utan att behöva något större kapital eller 
inköpskompetens. Det dessa företag bör vara medvetna om redan i ett tidigt skede är att om de når 
viss framgång med ökade volymer, så befinner de sig i ett affärsområde där just det här innebär ett 
inköpsintensivt arbete. Implikationen av det här är att en stor vikt bör läggas på att effektivisera 
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inköpsarbetet, då det i takt med volymökningen ger ett stort genomslag på förtagets lönsamhet. 
Det sätt som vi förespråkar i uppsatsen är att starta en egen inköpsavdelning i tid, och påbörja 
dess formaliseringsprocess i takt med att företaget växer. Genom att börja i tid kan de många 
risker som identifierats undvikas, och en rad fördelar infrias. Ju längre företagen väntar med att 
bygga upp kompetensen, desto större växer sig riskerna - både med att driva verksamhet utan egen 
inköpsavdelning och för att stöta på problem vid bytet till en sådan. 

Uppsatsen är vidare av betydelse för de som arbetat in sig i den utökade fullprismodellen och 
som önskar ta de första stegen mot en egen inköpsavdelning. Uppsatsen kan förhoppningsvis väcka 
vissa tankar kring den vida problemnatur som är förankrad i förändringsarbetet. Varje enskilt 
företag har sina unika förutsättningar, men en del av slutsatserna i denna uppsats bör vara generella 
nog för att kunna vara till nytta. 

7.2 Forskningsbidrag
Det bidrag till forskningen som vi anser oss ha gjort är att belysa att produktutvecklande 
varumärkesleverantörer under tillväxt redan tidigt behöver förbereda sig på att skaffa en intern 
inköpsavdelning. På det sättet kan de undvika själva den grundproblematik som den här uppsatsen 
har behandlar. För de företag som arbetat in sig i den utökade fullprismodellen har några av 
förutsättningarna och hindren som kan finnas vid förändring till en intern inköpsavdelning 
identifierats. 

Det är uppsatsförfattarnas uppfattning att det saknas forskning kring inköpsarbetets särskilda roll 
hos just mindre produktutvecklande varumärkesleverantörer, och välkomnar ytterligare forskning. 
Det finns gott om forskning kring hur inköpsarbetet ska bedrivas, men inte om vilka problem ett 
inköpsintensivt företag kan möta i brist på en intern inköpsavdelning. 

Där ramen för den här C-uppsatsen sätter gränserna skulle ytterligare forskning välkomnas. 
Fler företag i en liknande situation som Jeansföretaget skulle kunna undersökas och jämföras. 
Ytterligare variabler beträffande beroendeställning, antalet inblandade aktörer och lönsamhet 
skulle kunna tas ombord. Företag som genomgått formaliseringsprocessen som föreslagen i denna 
uppsats hade kunnat undersökas både kvalitativt och kvantitativt för att se om förändringarna gett 
upphov till ökad lönsamhet, ett minskat beroende och ökad konkurrensförmåga.
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9. Bilagor

9.1 Bilaga 1 - Intervjuguide
Den här avsnittet innehåller de intervjuguider som användes för intervjuerna med Jeansföretagets 
grundare.

Intervjuerna skedde vid tre olika tillfällen under våren 2011 på Jeansföretagets huvudkontor. De 
första två intervjuerna tog ca 2 timmar, medans den sista kompletteringsintervjun tog ca 1 timme.

Då den första intervjun var ostrukturerad så var de enda riktlinjerna en generell diskussion kring 
Jeansföretagets historia, dess struktur och främst dess inköpsprocess. Informatören fick tala fritt 
och uppsattsförfattarna frågade frågor i takt med att de dök upp. De frågorna är inkluderade i den 
transkriberade intervjun.

Intervju 2 och 3 var av en delvis strukturerad karaktär, då specificerade frågor uppkommit under 
det inledande arbetet med uppsattsen. Frågor mailades först till informatören, då de behandlade 
information som krävde att informatören fick tid att undersöka och ta fram data för att kunna 
svara på dem. Fler frågor dök även upp under intervjuernas gång. Samtliga frågor, både förberedda 

och spontana, är antecknade i intervjuernas transkribering.
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9.2 Bilaga 2 - Intervjuguide
Det här avsnittet innehåller den intervjuguide som ska användas vid intervjun med 
inköpsmedarbetaren på modekedjan.

Tiden för intervjun beräknas vara en till två timmar. Syftet med intervjun är att försöka få 
uttömmande beskrivningar kring hur inköpsarbetet går till på det företag där informatören 
arbetar. Materialet kommer utgöra den empiri som ska användas tillsammans med teorin i avsnitt 
4.1 för att beskriva hur ett inköpsarbete kan gå till. 

Intervjuaren kommer be informatören att redogöra för hur inköpsarbetet ser ut från idé till färdig 
produkt. För att få struktur på intervjun så att inte viktiga moment glöms bort så används följande 
överskrifter eller förslagsfrågor.

Kollektionsplanering
Intervjuaren ber Informatören att beskriva hur arbetet med en kollektion påbörjas. 
- Söks trender, hur och av vem? 
- Hur bearbetas tidigare års säljstatistik i relation till kollektionsuppstarten?

Formgivning
- Hur går formgivningen av produkterna till?
- Vilka på avdelningarna är inblandade, och hur?

Sourcing
Här ombeds informatören beskriva hur sourcingarbetet går till. Just sourcing av denimtyg är extra 
intressant, och också beskrivas. 
- I vilka länder sker sourcingen?
- Vilka roller är inblandade? 
- Arbetar ni med CMT eller fullpris?

Produktspecifikation
Beskriv vad som är viktigt att ha med på en produktspecifikation.

Provhantering
- Beskriv de huvudtyper av produktprover som ni arbetar med?

Affärssystem
- Vilka typer av data- eller affärssystem arbetar ni med?
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