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Abstract 
 
For  companies  that  compete  in  the  dynamic  and  highly  compatible  fashion  market,  the  great 
challenge is to create a sustainable competitive advantage to be able to win the customer during the 
most profitable circumstances. An important tool for this ambition is an efficient and flexible buying 
process.  The  structure of  the buying process  determines  its  requirement  and  ability  to  handle  the 
demanding demands of  the  fashion customer. Our  essay aims  to  examine how  the buying process 
should be organized at a product developing fashion retailer to be efficient and able to deal with the 
market changes. To make a statement regarding the practical relevance of the chosen theme and to 
elucidate the complex of problems, we chose to use a company to exemplify in where we carried out 
qualitative empirical research.  
 
A buying process consists of different activities  that  together have a direct  impact at the output of 
the process. A business with a process management doesn’t separate the activities apart,  instead it 
emphasize the interdependence between them and a comprehensive perspective by orientate them 
in a process. The requirement for creating customer value is for all the activities within the process to 
be aware of the customer needs and bear it in mind when performing every single working task.  The 
activities  of  the process  should also  have a clearly defined output  so  that  the handing over  to  the 
next  phase will  appear  as  efficient  as  possible. With  the  ambition  to  secure  the output  quality  for 
each  activity,  the  responsibilities  within  the  buying  process  become  an  important  issue.  E  clearly 
defined  and balanced  split  of  working  tasks,  responsibilities  and  final  decision makers within  each 
activity, increases the efficiency of the process and will result in reduced leadtimes.  
 
Company  X  is  facing  a  re‐organisation  of  their  buying  process  since  its  current  capability  doesn’t 
reach  a  satisfying  level  of  being  competitive.  To  increase  the  efficiency,  flexibility  and  the  internal 
leadtimes,  a  redistribution  of  working  tasks  and  responsibilities  are  being  made.  Previously,  the 
designers of the firm have had the overall responsibility of the decisions of the process which have 
result  in  a  lack  of  impact  for  the  buying  function.  The  company  is  trying  to  achieve  an  increased 
importance and impact of each of the activities within the process to secure the result of the output 
in which it will not be depending on the work of a few members of the process.  
 
In the new structure of the firm’s buying process, the activities within the process are suppose to run 
parallel which requires hand overs performed with good quality. The new buying process is still in an 
early stage but even so, advantages and disadvantages can be identified. The result of the empirical 
research is showing an increased share of value added activities within the process, a more balanced 
split of working tasks and clearer common objectives from the participating activities and employees. 
The investigation also shows deficiencies in the new organization regarding the previous structure of 
responsibilities that  is still affecting the efficiency  in a non‐favorable way. There is also  lack of clear 
guidelines for how the handovers should be performed.  
 
 



 

 
Our  conclusion  is  that  it’s  favourable  for  a  fashion  retailer  if  their  buying  process  has  a  process 
management.  The process  should  be designed  in  both  terms of  responsibilities  and  value  creation 
activities after the real customer value that the process is planning to create.  
 
Keyword: Buying process, process management, efficiency, seperation of responsibilities, customer 
value 
 
 



 

Sammanfattning 
 
För  företag  som  verkar  på  den  dynamiska  och  konkurrenskraftiga  modemarknaden  är  den  stora 
utmaningen  att  skapa  en  hållbar  konkurrensfördel  för  att  på  ett  lönsamt  sätt  vinna  kampen  om 
kunden.  Ett  viktigt  verktyg  är  en  effektiv  och  flexibel  inköpsprocess.  Utformningen  av 
inköpsprocessen avgör förmågan att möta den krävande modekundens efterfrågan. Vår studie avser 
att undersöka hur inköpsprocessen bör organiseras hos en produktutvecklande modedetaljist för att 
vara effektiv och kunna möta marknadens förändringar. För att påvisa ämnets praktiska relevans och 
förtydliga problematiken används ett fallföretag där kvalitativa empiriska undersökningar har utförts.    
 
En  inköpsprocess  består  av  olika  aktiviteter  som  tillsammans  påverkar  processens  utfall.  En 
processtyrd  verksamhet  separerar  inte  aktiviteterna  från  varandra  utan  vill  förtydliga 
beroendeförhållandet mellan  dem  och  skapa  ett  helhetsperspektiv.  En  förutsättning  för  att  skapa 
kundvärde är att processens samtliga aktiviteter arbetar med syfte att  skapa  värde  för  slutkunden. 
Inköpsprocessens aktiviteter bör även ha ett tydligt definierat utfall  för att överlämningen till nästa 
fas  ska ske så effektivt  som möjligt.  I  strävan att  säkra kvaliteten på utfallet  från varje aktivitet blir 
ansvarsfördelningen  inom  inköpsprocessen  en  viktig  fråga.  En  tydlig  och balanserad uppdelning  av 
arbetsuppgifter, ansvarsområden och slutgiltig beslutsfattare inom varje aktivitet ökar effektiviteten i 
processen och de interna ledtiderna reduceras.  
 
Företag  X  står  inför  en  omorganisering  av  deras  inköpsprocess  då  den  i  dagsläget  inte  upplevs 
tillräckligt  konkurrenskraftig. För att öka processens  effektivitet,  flexibilitet  samt minska de  interna 
ledtiderna  utförs  en  omfördelning  av  arbets‐  och  ansvarsuppgifterna.  Företagets  designers  har 
tidigare  ägt  allt  ansvar  över  processens  beslut,  vilket  gjort  inköpsavdelningens  betydelse  nästintill 
obefintlig.  Idag arbetar  företaget  för att öka  varje aktivitets‐ och befattningsbetydelse  för att  säkra 
processens resultat och för att den inte ska, som tidigare, vara beroende av ett fåtal medarbetares 
arbete.  Genom  omorganiseringen  ska  flera  arbetsuppgifter  utföras  parallellt  vilket  gjort  att 
överlämningarna mellan avdelningarna fått en ökad betydelse. Företagets nya inköpsorganisation är 
ännu  i  sin  uppstartsfas men  fördelar  och nackdelar  kan  ändå  redan  identifieras.  Resultatet  av  den 
empiriska  undersökningen  visar  på  en  större  andel  värdeskapande  aktiviteter,  en  jämnare 
uppgiftsfördelning  och  en  tydligare  gemensam målsättning.  Undersökningen  påvisar  även  brister  i 
form  av  att  den  tidigare  strukturens  ansvarsfördelning  till  mångt  och  mycket  lever  sig  kvar  vilket 
hämmar  effektiviteten.  Det  saknas,  trots  identifieringen  av  överlämningarnas  betydelse,  tydliga 
riktlinjer om vad överlämningarna ska innefatta och hur dem skall utföras.  
 
Vår  slutsats  är  att  en  processtyrd  inköpsprocess  är  att  föredra  för  en  produktutvecklande 
modedetaljist. Det  faktiska  kundvärde som processen har  för avsikt att  skapa bör  styra processens 
utformning både när det gäller ansvarsfördelning och värdeskapande aktiviteter.  
 
Nyckelord: inköpsprocess, processtyrning, effektivitet, ansvarsfördelning, kundvärde, ledtid, 
värdekedja 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1. Inledning 
 
Kapitlet avser att ge läsaren en introduktion och påvisa relevansen för uppsatsens valda ämne i form 
av en problembakgrund och problemdiskussion. Efter följer syftet med studien och 
problemformulering som uppsatsen har för avsikt att besvara.  
 

1.2 Problembakgrund 
 
Mode som företeelse är  ett väldiskuterat  fenomen och uppfattas av många som svårdefinierat.  En 
entydig  definition  av  begreppet  mode,  eller  ”fashion”  i  denna  bemärkelse  tycks  vara  svårt  att 
åstadkomma.  I  litteraturen  benämns  ofta mode  som ett  sätt  att  klä  och  smycka  sin  kropp  som är 
accepterat eller önskvärt för en specifik grupp under en specifik tid. Det motsägelsefulla med mode 
är att när en stil väl har blivit accepterat och anammat av den stora massan så är det egentligen inte 
längre  mode.  Med  denna  definition  förutsätts  en  modeprodukt  vara  kortlivad.  Modekundens  allt 
ökade  krav  på  ständig  förnyelse  av  produktutbud  skapar  svårbemästrade  förutsättningar  för 
modeindustrins aktörer (Christopher et al 2009). 
 
De  förutsättningar  som  speglar  modemarknaden  utgör  på  ett  flertal  sätt  en  dynamisk  miljö  som 
kännetecknas  av;  korta  produktlivscykler,  hög  ombytlighet,  låg  beräknelighet  och  en  hög  andel 
impulsköp. Det faktum att det råder större utbud än efterfrågan gör marknaden konkurrensintensiv 
vilket gör den än mer svårhanterlig för modeföretagen. En bidragande faktor till situationen är den 
globala  spridningen  av  företagsverksamheter  i  form  av  internationalisering  av modedetaljister  och 
försäljning via e‐handel samt ökad sourcing och tillverkning i  låglöneländer (Azuma et al 2009). Med 
globaliseringen  har  kraven  ökat  på  företagen  i  frågor  som  berör  miljö‐,  etik‐,  och  socialt  ansvar. 
Kraven medför förändringar  i organisationens värdekedja och ställer krav som påverkar produktens 
kostnads‐ och värdeskapande bild.  
 
Produkter  är  av  central  betydelse  för  de  flesta  företag oavsett  om de utgörs  av  handgripliga  varor 
eller tjänster (Varley 2001). Till skillnad från stapelvaror, produceras och införskaffas modeprodukter 
endast en gång eftersom utseendet av dem ständigt förändras.  Beroende på vad kunden efterfrågar 
samt  rådande  trender,  förändras  kollektionernas  produktsortiment.    Eftersom  tiden  för  en 
modeprodukts  aktualitet  blir  allt  kortare  krävs  det  att  företag  snabbt  kan  upptäcka  en  trend  och 
omvandla  den  till  en  säljbar  produkt  (Christopher  et  al  2004).  Korta  ledtider  i  den  textila 
produktionskedjan  har  därmed  blivit  ett  viktigt  verktyg  för  modeföretagen  i  strävan  att  möta 
kundernas krav på ett ständigt förnyat produktutbud (Towers and Bervall‐Forsberg 2009).  
 
Det finns tre kritiska ledtidsdimensioner som är avgörande för modeföretags konkurrenskraft på 
marknaden: 
 

‐ Tid till marknad: Tiden det tar för företaget att upptäcka ett kundbehov till det att produkten 
finns tillgänglig i butik.  

‐ Tid till leverans: Tiden det tar för företagets produktutveckling från order till leverans. 
‐ Tid till reaktion: Tiden det tar för företaget att upptäcka och reagera på en 

marknadsförändring av ett kundbehov.    (Christopher et al 2009) 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Eftersom  tiden  för  en  modeprodukts  livscykel  blir  allt  kortare  krävs  det  att  företag  snabbt  kan 
upptäcka  en  trend och omvandla  den  till  en  säljbar  produkt.  För  företag  som  inte  lyckas  reducera 
ledtiden  till  marknaden  riskerar  att  två  scenarion  infaller.  Dels  går  de  miste  om  chansen  till 
försäljning, vilket sannolikt inte kommer igen. Det finns också risk att när produkten väl når butik har 
en stagnering av  efterfrågan skett och produkten blir  svår att  sälja.  Ledtiden  för  leverans syftar  till 
den tid det tar från det att ett beslut är fattat gällande tillverkning av en ny produkt fram till dess att 
den  är  levererad.  Ledtiderna  har  blivit  allt  mer  svårbemästrad  till  följd  av  modeföretagens  ökade 
andel  globala  sourcing,  vilket  skapat  konsekvenser  i  form av mer  omfattande  inköpsprocesser  och 
längre  värdekedjor.  En  minskning  av  den  aktuella  tidsåtgången  berör  både  interna  processer  i 
produktutvecklingen  och  externa  processer  i  samverkan  med  leverantörer  och  andra  parter  i 
värdekedjan.  Till  följd  av  de  långa  ovannämnda  ledtiderna  så  bygger  traditionellt  modeföretagens 
produktioner  på  prognoser  av  vad  kunderna  kommer  att  efterfråga  istället  för  kundbehov  i  ”real‐
time”  .  Den  höga  ombytligheten  som  karakteriserar  modemarknaden  gör  det  prognostiserade 
kundbehovet svårberäkneligt. Genom att minska ledtiden möjliggörs på så sätt en ökad träffsäkerhet 
(Chrisopher et al 2009).    
          
För  en  produktutvecklande  modedetaljist  innebär  det  ett  omfattande  arbete  att  styra  över  de 
ovannämnda ledtiderna, i strävan att reducera den totala produktionscykeln. Särskilt då processen i 
den  textila värdekedjan är komplex till sin karaktär, med ett stort antal parter  involverade över ett 
vidsträckt  geografiskt  avstånd  (Towers  and  Bergvall‐Forsberg  2009).  En  integrering  av  kedjans 
aktiviteter till en sammanlänkad process är nödvändigt för att skapa en helhetssyn och ett effektivt 
flöde.  En  förenad  process  av  detaljister,  tillverkare  och  andra  medlemmar  av  värdekedjan  ökar 
möjligheterna  för  samtliga  parter  att  på  ett  mer  tillförlitligt  sätt  kunna  förutse  modemarknadens 
växlande  förutsättningar.  Betydelsen  av  att  se  den  textila  produktionskedjan  från  ett 
helhetsperspektiv  har  ökat  ur  effektivitetssynpunkt  och  det  hävdas  att  kampen  om  kunden  inte 
längre  sker  mellan  enskilda  modeföretag  utan  mellan  hela  värdekedjor  (Towers  and  Bergvall‐
Forsberg 2009). Detta  kräver  ett djupare samarbete och  informationsdelning mellan modedetaljist, 
leverantör  och övriga medlemmar  i  värdekedjan  vilket  i  sin  tur  fordrar  en  långsiktig  arbetsrelation 
(Azuma et al 2009).      
 
Omvärldens och modemarknadens  karaktärsdrag och ständiga  förändringar  skapar  svårbemästrade 
förutsättningar för en produktutvecklande modedetaljist.  
 

1.3 Problemdiskussion 
 
I  de  flesta  organisationer  och  företag  finns  det  en  önskan  att  bedriva  sin  verksamhet  på  ett  så 
effektivt sätt som möjligt. Syftet att skapa kostnadseffektivitet varierar dock gällande organisationers 
skilda  marknader  och  inriktningar.  Oberoende  av  verksamhetsområde  inom  näringslivet  gör 
omvärldsförändringar samt nutidens och framtidens krav att företag står  inför ständiga utmaningar 
att förändra och förbättra sin verksamhet (Ljungberg och Larsson 2001). 
 
För  företag  som  verkar  på  den  dynamiska  och  konkurrenskraftiga  modemarknaden  är  den  stora 
utmaningen att  skapa  en hållbar  konkurrensfördel  för att på  ett  lönsamt sätt  kunna  vinna kampen 
om  kunden  (Azuma  et  al  2009).  För  att  uppnå  en  effektiv  och  flexibel  verksamhetsstyrning  i  en 
komplex värdekedja, som den för en produktutvecklande modedetaljist, krävs det att man anammar 
en  helhetssyn  och  integrerar  både  interna  och  externa  aktiviteter  i  ett  flöde  (Azuma  et  al  2009). 
Således  underlättar  en  processbaserad  verksamhetsstyrning  effektiviteten  i  ett  modeföretag. 
Målsättningen  är  att  på  ett  konkurrenskraftigt  vis  hantera  den  osäkra  efterfrågan,  den  korta 
produktlivscykeln och den föränderliga modemarknaden (Azuma et al 2009). 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Ett  viktigt  led  i  att  optimera  den  totala  verksamheten  är  att  se  över  och  utveckla  hur  företagets 
interna processer styrs. För en produktutvecklande modedetaljist utgör  inköpsfunktionen företagets 
huvudprocess och är således ”hjärtat” i verksamheten. En effektiv utformning av den är på så sätt av 
betydelse  för  den  övergripande  effektiviteten  och  målsättningen.  Ett modeföretags  inköpsprocess 
består av ett flertal sammanlänkade aktiviteter som innefattar funktioner som trendspaning, design, 
inköp av kvaliteter och sourcing av leverantörer  . Processens syfte är att tillfredställa den ombytliga 
modekundens behov vilket medför vikten av kundorientering (Rentzhog 1998).  
 
Som en  följd  av  en  allt  hårdare  konkurrens  i  ett  flertal  branscher  har  betydelsen ökat  gällande  att 
identifiera  och  fokusera  på  kundens  verkliga  behov.  För  att  inköpsprocessen  skall  framskrida  så 
målinriktat  som  möjligt  krävs  därför  att  samtliga  av  flödets  aktiviteter  strävar  efter  att  skapa 
kundvärde (Rentzhog 1998). 
 
För  att  samordna  aktiviteterna  i  ett  effektivt  flöde  krävs  optimering  av  både  informationsflöde, 
uppgiftsfördelning  och  ansvarsfördelning.  Samtliga  steg  och  aktiviteter  bör  därför  preciseras  i  en 
process där också ansvarsroller klargörs. En tydlig och balanserad uppdelning av arbetsuppgifter och 
ansvar  underlättar  samverkan  och  övergången  mellan  processens  alla  aktiviteter  samt  för 
effektiviseringen av inköpsprocessen som helhet (Weele 2010).     
 
Dilemmat  som  kvarstår  är  hur  arbetet  ska  drivas  i  strävan  efter  en  effektiv  inköpsprocess  för  en 
produktutvecklande  modedetaljist  .  I  studien  avser  vi  att  beskriva,  undersöka  och  analysera 
problematiken.  I efterföljande avsnitt föreslår vi ett aktuellt huvudproblem och två delproblem som 
kommer att vara utgångspunkten för vår uppsats: 
 

1.4 Problemformulering 
 
Huvudproblem: 
 
Hur ska inköpsprocessen för en produktutvecklande modedetaljist organiseras för att vara effektiv 
och möta marknadens förändringar? 
 
Delproblem: 
 
Hur kan inköpsprocessen styras för att skapa kundvärde? 
 
Delproblem:  
 
Hur kan inköpsprocessens ansvarsfördelning skapa effektivitet? 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1.5 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva, undersöka och analysera organiseringen av  inköpsprocessen 
för  en produktutvecklande modedetaljist. Den  teoretiska  referensramen  syftar  till  att  beskriva  hur 
befintlig  litteratur  behandlar  ämnet.  Vi  avser  att  använda  ett  fallföretag  för  att  exemplifiera 
problematiken  i  ämnet  genom  att  undersöka  och  analysera  hur  fallföretagets  inköpsprocess  är 
organiserad och mäter sig med teorin samt dess möjligheter till en effektivare struktur med hänsyn 
till deras förutsättningar i dagsläget. Fallföretaget benämns i uppsatsen som företag X, då de önskat 
att få vara anonyma. 
 
 

1.6 Problemavgränsning 
 
Vi  avser  att  beskriva,  undersöka  och  analysera  inköpsprocessen  utifrån  en  produktutvecklande 
modedetaljist perspektiv som verkar på den svenska marknaden. Problemformuleringen kommer att 
behandlas  och  besvaras med  utgångspunkt  i  fallföretagets  förutsättningar.  Begreppet  kundvärde  i 
studiens delproblem syftar till att belysa hur  interna processer skapar kundvärde utifrån företagets 
perspektiv. 
 
 

1.7 Nyckelbegrepp 
 
I följande avsnitt avser vi att förklara betydelsen av nyckelbegrepp utifrån den meningsaspekten som 
de  har  i  vår  uppsats.  Vi  förutsätter  att  läsaren  av  vår  studie  har  grundläggande  kunskaper  i 
marknadsföring.  Engelska  ord  och  begrepp  som  inte  är  översatta  till  svenska  skrivs  med 
citationstecken i uppsatsen.  
 
Inköp‐  Styrandet av ett företags externa resurser på ett sätt där tillförskaffningen av samtliga varor, 
tjänster,  kapacitet  och  kunskap  som är  nödvändiga  för  att  driva,  upprätthålla  och  styra  företagets 
primära och stödjande aktiviteter åstadkommes på ett fördelaktigt sätt (Weele 2010).  
 
Inköpsprocess‐  Ett  flöde  av  sammanlänkade  aktiviteter  som  arbetar  med  införskaffandet  av  en 
produkt. Syftet är att tillfredställa ett kundbehov (Författarnas egen definition).  
 
Produktutvecklande  modedetaljist‐  En  detaljist  som  genom  kontrakterad  tillverkning  distribuerar 
modeprodukter av eget varumärke (Författarnas egen definition). 
 
Värdekedja‐  Omfattar  alla  steg  för  att  producera  och  leverera  en  produkt  eller  tjänst,  från 
leverantörens leverantör till kundens kund och hela vägen ut till slutkunden. Inkluderar hantering av 
tillgång  och  efterfrågan,  inköp  av  råmaterial  och  delar,  tillverkning  och  sammansättning, 
lagerhållning,  orderhantering  och  distribution  genom  alla  kanaler  ut  till  kunden  (Oskarsson  et  al 
2006) 
 
Effektivitet‐  Graden  av  måluppfyllelse  i  förhållande  till  resursanvändning  (Jacobsen  och  Thorsvik 
2009). 
 
Kundvärde‐  Den  upplevda  och  faktiska  nyttan  som  en  kund  kan  få  ut  av  en  specifik  produkt  eller 
tjänst (Författarnas egen definition). 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Verksamhetsstyrning‐ De övergripande strategier och förhållningssätt som  leder verksamheten mot 
en identifierad målsättning (Författarnas egen definition).   
 
Ledtid‐ Utgör tidsåtgången för en process, från det att den startar till det att den är slut (Författarnas 
egen definition).  
 
Sourcing‐  Innefattar  flera  moment  i  en  inköpsprocess  där  ett  företag  söker,  förhandlar  och 
utvärderar leverantörer av produkter och tjänster (Författarnas egen definition).  
 
Överlämning‐  Moment,  information  och  produkter  som  byter  uppgifts‐och/eller  ansvarsbärare 
(Författarnas egen definition).  
 
Modemarknad‐ Den marknad där företag som distribuerar, tillverkar och producerar modeprodukter 
driver verksamhet (Författarnas egen definition).     
 
Modeföretag‐  En  detaljist  eller  en  produktutvecklande  detaljist  som  säljer  modeprodukter 
(Författarnas egen definition). 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1.8 Studiens disposition 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kapitlet avser att ge läsaren en introduktion i form av en 
problembakgrund och problemdiskussion. Efter följer syftet med 
studien och problemformulering som uppsatsen har för avsikt att 
besvara 
 

Med utgångspunkt i studiens problemformuleringar presenteras våra 
slutsatser. 

Den teoretiska referensramen jämförs med resultatet av den empiriska 
undersökningen i form av en analys. 

Kapitlet redogör för resultatet av den empiriska undersökningen som 
baserats på observation, intervjuer och samtal. 

Kapitlet avser att presentera den metod som valts för uppsatsen. Målet 
är att ge läsaren förståelse för de vetenskapliga val som har gjorts för 
att besvara frågeställningen och uppnå uppsatsens syfte. 
 

Studiens teoretiska referensram avser att presentera tidigare forskning 
i ämnet och att ge läsaren en teoretisk grund inför kommande analys. 

KAP 3 
TEORETISK 

REFERENSRAM 

KAP 2 
STUDIENS 
METOD 

KAP 1 
INLEDNING 

KAP 4 
EMPIRISK 

UNDERSÖKNING 

KAP 5 
ANALYS 

KAP 6 
SLUTSATS 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2. Studiens metod och genomförande 
 
 
I följande kapitel presenteras den metod som valts för uppsatsen. Målet är att ge läsaren förståelse 
för de vetenskapliga val som har gjorts för att besvara frågeställningen och uppnå uppsatsens syfte. 
 
 

2.1 Forskningsstrategi 
 
Vår uppsats är en samhällsvetenskaplig  studie  i  form av  en  kvalitativ ansats där vi ämnar beskriva, 
undersöka  och  analysera  problematiken  kring  utformningen  av  en  inköpsprocess  för  en 
produktutvecklande modedetaljist.  
 
Uppsatsens  valda  ämne  grundade  sig  dels  i  vår  egen  nyfikenhet  kring  utformning  av  en  effektiv 
inköpsprocess  samt  i  problematiken  hos  företag  X  och  deras  organisering  av  sin  inköpsprocess. 
Under  vårt  första möte med  företag  X  presenterade  vi  vårt  förslag  på  en möjlig  studie  och de  fick 
delge områden där  en utomstående undersökning  kunde  vara  värdefull  för  dem. Den problematik 
som  var  aktuell  för  just  deras  inköpsprocess  fick  utgöra  inriktning  och  problemavgränsning  vilket 
också styrde utformningen av den teoretiska referensramen. På så sätt har studien tydliga drag av en 
induktiv forskningsansats där empirin utgör utgångspunkten. Syftet med en  induktion är att utifrån 
data som samlas in från den empiriska undersökningen hitta allmängiltiga mönster som kan bidra till 
skapandet  av  teorier  och  generaliseringar  (Johannessen  och  Tufte  2003).  Den  teoretiska 
referensramen avser att beskriva relevanta och generella förhållningssätt i ämnet om organisering av 
en  inköpsprocess medan den  empiriska  undersökningen  av  vårt  fallföretag  exemplifierar  en del  av 
problematiken  i ämnet. Resultatet av undersökningen analyseras sedan, dels utifrån den  teoretiska 
referensramen  samt  i  förhållande  till  företagets  specifika  förutsättningar.  En  studie  som  avser  att 
konkretisera  generella  teorier  genom  att  testa  dem  på  empirisk  data  benämns  som  en  deduktiv 
forskningsansats  (Johannessen och  Tufte  2003). Den  sorts  integrering mellan  teori  och  empiri  som 
gjorts i uppsatsen påvisar således också drag av en deduktiv forskningsansats. På så sätt kan studien 
sägas vara en blandning av induktion och deduktion vilket i forskningssammanhang benämns som en 
adduktion.  Vad  som  kom  att  utgöra  svårigheter  i  att  integrera  teorin  och  empirin  i  studien  var 
ämnets  inriktning i form av modebranschen.  Modebranschen är en dynamisk miljö där omfattande 
förändringar  skett  de  senaste  årtiondena.  Tillgång  till  forskningsöversikt  och  relevanta  teorier  som 
enbart utgår från modeindustrin var därför begränsad.   
  
 
Samarbetet med ett företag vars problematik på ett tydligt sätt är aktuellt för studien påvisar ämnets 
praktiska relevans. I vårt fall har det också gett oss tillgång till empiri och ett relevant fält att studera. 
Nackdelen med att ha ett företag som uppdragsgivare är dock att deras önskemål och krav måste tas 
i  beaktning  vilket  i  vår  uppsats  påverkat  problemavgränsningen,  utformningen  av  den  teoretiska 
referensramen och urvalet i den empiriska undersökningen.             
 
 

2.2 Forskningsdesign 
 
Den  empiriska  undersökningen  av  vårt  fallföretags  situation  och  problematik  gjordes  genom  tre 
kvalitativa metoder; 1) Samtal med  företagets  ”Buying Manager”, 2)  intervjuer med medarbetare  i 
inköpsprocessen  och  3)  observation  av  det  dagliga  arbetet  i  inköpsprocessen.  Syftet  med 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undersökningen  var  att  få  en  uppfattning  om  problematiken  i  organiseringen  av  företagets 
inköpsprocess  för  att  sedan  kunna  analysera  resultatet  utifrån  den  teoretiska  referensramen  och 
företagets specifika situation. Analysen syftar till att klargöra kritiska faktorer  i problematiken kring 
hur man fokuserar på kundnyttan i de interna processerna och hur företag X på ett effektivt sätt bör 
organisera sin inköpsprocess.         
 
 

2.3 Datainsamling 
 
I följande stycken presenteras och diskuteras hur insamlingen av det empiriska‐ och teoretiska 
materialet har genomförts och de eventuella problem som metodvalet medfört.   
 

2.3.1 Samtal med företag X:s Buying Manager 
 
För att få förståelse för hur företag X:s problematik såg ut började vi vår empiriska undersökning med 
ett  flertal  möten  med  deras  ”Buying Manager”,  som  också  agerat  som  vår  uppsatshandledare  på 
företaget. Samtalen skedde både i uppstarten av studien och under observationen. Under samtalen 
diskuterades då ämnet och  företagets problematik  för att  kunna utforma en problemställning som 
både ansågs praktisk‐ och teoretisk aktuell. Datainsamlingen från samtalen utgjorde information och 
diskussion av både övergripande och detaljerad karaktär.  
 

2.3.2 Urval inför intervjuer 
 
Då studiens problemavgränsning kom att beröra  inköpsprocessen valde vi  i samråd med företagets 
”Buying Manager” att  intervjua olika befattningar  i  inköpsprocessen. Alla befattningar på  företaget 
var därför inte aktuella att göra ett urval ifrån. Informanterna valdes således ut genom ett strategiskt 
urval där ”Buying Managern” hade stor inverkan på val av  informanter (Johannessen & Tufte 2003). 
Det  innefattar  en  risk  att  informanterna  inte  valdes  ut  objektivt  och  att  det  har  påverkat 
undersökningens  validitet.  Idealt  för  undersökningens  giltighet  hade  varit  att  intervjua  samtliga 
medarbetar  som  ingår  i  inköpsprocessen  vilket  företag  X  dock  inte  gav  tillstånd  till.  Innan 
intervjuerna  genomfördes  fick  vi  feedback  på  frågorna  av  handledaren  på  företag  X.  Feedbacken 
hjälpte  oss  att  använda,  inom  företaget,  vedertagna  begrepp  och  termer  för  att  undvika 
missförstånd. 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För att testa  ifall  frågorna uppfattades på ett tillfredsställande sätt utfördes en testintervju med en 
person som besitter aktuell kunskap om  inköpsprocessen för en produktutvecklande modedetaljist. 
Även  testinformanten  gav  feedback  på  frågornas  formulering,  vilket  ledde  till  ytterligare 
förändringar.  
Därefter gjordes fyra intervjuer med följande befattningar på företag X: 
 

‐ Inköpare 
‐ Inköpsassistent 

‐ Designassistent 
‐ ”Buying Manager” 

Önskvärt från vår sida var att även genomföra en intervju med företagets designer som har ett stort 
ansvar  i  inköpsprocessen.  Designerns  synpunkter  på  inköpsprocessen  hade  bidragit  med  ett 
perspektiv  som  ökat  studiens  validitet.  På  grund  av  tidsbrist  hade  designern  inte  möjlighet  att 
genomföra intervjun.    
 

2.3.3 Intervjuprocess 
 
Vi  valde  att  göra  en  strukturerad  intervju  med  frågor  formulerade  i  förväg  (Johannessen  &  Tufte 
2003). Det valde vi för att försäkra oss om att  intervjuerna skulle generera relevant  information för 
studiens valda ämne. Ett flertal av svaren var dessutom tänkta att  jämföras  informanterna emellan, 
varpå  strukturerade  frågor  är  att  föredra.  Vi  anser  att  det  ökar  chansen  för  att  samma  resultat 
kommer  uppnås  om  undersökningen  genomförs  vid  ett  annat  tillfälle,  vilket  således  ökar  studiens 
reliabilitet. I vårt förberedande möte med vår uppsatshandledare på företag X hade vi dessutom fått 
direktiv om att inte ställa frågor som inte ansågs relevanta eller önskvärda för företagets åtgärdsplan 
och problematik. Direktiven kan ha påverkat studiens validitet och reliabilitet. Vi valde dock att vara 
öppna för ytterligare attityder från informanten.  
 
Informanterna fick inte tillgång till frågorna innan intervjun för att undvika att de utbytte tankar och 
reflektioner  med  varandra  inför  intervjun.  För  att  få  en  uppfattning  om  informanternas  syn  på 
inköpsprocessen överensstämde med  varandra,  var  frågorna  tänkta  att  redogöra  för  informantens 
egen  förståelse  och  kunskap.  De  grundades  delvis  från  den  teoretiska  referensramen  utformning, 
men  främst utifrån den problematik  som är aktuell på  företag X. En medveten ansträngning  till  att 
inte svara med kommentarer, medhåll eller ifrågasättande gjordes av oss vid intervjutillfällena. 
 
Intervjuerna genomfördes i samtalsrum på företags X:s huvudkontor och för varje tillfälle avsattes ca 
40 minuter. Val av miljö kan ha en viss inverkan på informanten. Risk finns därför att det hade varit 
mer  fördelaktigt  att  ha  utfört  intervjuerna  på  en  neutral  plats,  vilket  dock  inte  gavs  möjlighet  till 
(Johannessen & Tufte 2003). Vi är medvetna om att ett  längre  intervjutillfälle kunde genererat mer 
information vid analyseringen av processen, men på grund av tidsbrist i företag X var en intervju inte 
möjligt.  Informanterna gavs möjlighet att  vara anonyma  i  sammanställningen och  redovisningen av 
undersökningens resultat viket samtliga önskade vara.   
 
För aktuellt frågeformulär, se bilaga 2. 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2.3.4 Dataanalys av intervjuerna 
 
Informanterna  refererades  via  diktafon  och  skriftliga  anteckningar  som  sedan  transkriberades  och 
sammanställdes inför analysmomentet. För att öka tillförlitligheten och minska vår egen påverkan av 
resultatet, gav vi  informanterna en kopia av intervjuutskrifterna. Detta eftersom vi ville försäkra oss 
om att vi uppfattat deras svar korrekt innan informationen fördes in i uppsatsen.  
 
För  att  underlätta  analysarbetet  samt  för  att  få  en  överblick  reducerades  information  som  vi  inte 
ansåg  tillförde  studien  något.  På  det  här  sättet  gjordes  subjektiva  bedömningar  om  vilken 
information  som ansågs  tillföra mest  till  det  valda  ämnet,  vilket  kan ha påverkat  studiens  validitet 
(Johannessen & Tufte 2003).   
 
Därefter  sammanförde  vi  informanternas  svar  på  varje  fråga  för  att  lättare  urskilja  likheter  och 
skillnader  i  deras  svar.    Vi  kategoriserade  svaren  i  Inköpsprocessens  problematik,  uppgifts‐  och 
ansvarsfördelning,  identifiering  av  värdeskapande  aktiviteter  och  identifiering  av  information  vid 
överlämningar.  Valet  av  kategori  gjordes  utifrån  den  teoretiska  referensramens  innehåll. 
Informationen sammanställdes i flytande text och fick representera deras syn av processarbetet och 
omorganisering. 
 

2.3.5 Observation genom praktik 
 
Uppsatsens empiriska undersökning är även baserad på en observation utförd av en av författarna. 
Under en två månader lång praktik där fältrollen kan preciseras i form av en observerande deltagare 
iakttogs och upplevdes företag X:s inköpsarbete. I form av observerande deltagare var författaren en 
del av miljön som studerades och deltog därmed  i den ordinarie samvaron samt de aktiviteter som 
ingick för en medarbetare i företagets inköpsprocess (Johannessen & Tufte 2003). Observatörens roll 
som  utomstående  forskare  var  känd.  Informationen  vi  använt  i  uppsatsen  kommer  delvis  från 
observatörens  minne  från  egna  upplevelser  i  form  av  praktiserande  inköpsassistent  i  ett  av 
inköpsteamen  under  perioden.  Informationen  kommer  även  från  informationsmöten  för 
observatörens  räkning  samt  anteckningar  från  diverse  sammanträden  och  möten.  På  så  sätt  har 
fältet observerats på både företags‐ avdelnings‐ och  individnivå. Syftet med författarens praktik var 
till  en  början  endast  avsedd  att  i  rollen  som  praktikant  få  lära  sig  jobbet  som  inköpsassistent  då 
arbete med  studien  i  inte  var  påbörjad.  När  uppsatsskrivandet  sedan  startade  och  ämnet  valdes  i 
samråd  med  företag  x  inleddes  den  dubbla  rollen  som  praktikant  och  observerande  deltagare. 
Arbetsuppgifterna som inköpsassistent fortsatte dock och tiden för observation var därför till viss del 
begränsad. Trots att observationen var godkänd på ledningsnivå innebar det dock inte per automatik 
att övriga medarbetare visade engagemang och tilltro till att delge information.  
 
Informationen som erhållits från observationen på företag X:s redogörs i studien i form av en neutral 
upplysning om företagets  inköpsprocess under rubriken empirisk undersökning. Därefter analyseras 
informationen under rubriken analys. Vid en observation påverkas  insamlingen av  informationen av 
observatören både på ett medvetet och undermedvetet plan. Det faktum att observatören arbetat  i 
företag X:s butik är värt att nämna ur objektivitetssynpunkt. 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2.3.6 Motivering av teoretisk referensram och litteraturval 
 
Den  teoretiska  referensramen  syftar  till  att  upplysa  läsaren  om  generella  påståenden  om 
verkligheten  i  det  relevanta  ämnet  (Johannessen  och  Tufte  2002).  Den  bidrar  således  till  ämnets 
teoretiska relevans. I vår studie innefattas den av forskningsöversikt av begrepp som effektivitet och 
processbaserad  verksamhetsstyrning  vilket  ämnar  upplysa  läsaren  om  befintliga  teorier  som  är 
aktuella  för  vår  problemställning.  Till  begreppen  har  främst  referenslitteratur  använts.  I  den 
teoretiska  referensramen avser vi även att beskriva  inköp utifrån  funktion och betydelse, dels med 
utgångspunkt  ur  ett  generellt  perspektiv  och  därefter  specifikt  för  en  produktutvecklande 
modedetaljist enligt vår problemavgränsning. Litteraturgenomgången som belyser detta grundar sig 
dels på referenslitteratur och dels på vetenskapliga artiklar.  
 
Med  syfte  att  vara  kritisk  till  vårt  val  av  studiens  källor  kan  nämnas  att  referenslitteratur  utgör 
majoriteten  av  använda  källor.  Tillgången  till  vetenskaplig  forskning  om  modebranschen  är 
begränsad, särskilt med inriktning  inköp. Ett flertal av de artiklar som har använts har dock specifikt 
behandlat textil‐ och modeindustrin vilket ökar tillförlitligheten. 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3. Teoretisk referensram 
 
Den teoretiska referensramen syftar till att belysa generella påståenden av verkligheten som är 
relevanta för studiens ämne och problemformulering. Här berörs begrepp som effektvitet, 
processbaserad verksamhetsstyrning och inköp.  
 

3.1 Strävan mot en effektiv organisation 
 
En  traditionell  definition  av  begreppet  effektivitet  är  graden  av  måluppfyllelse  i  förhållande  till 
resursanvändning  (Jacobsen och  Thorsvik  2009).  Effektivitet  kan med  andra ord  ses  utifrån många 
olika  aspekter  från  både  ett  kostnads‐  och  värdebaserade  perspektiv.  Företag  bör  därför  mäta 
effektiviteten  i  sin verksamhet utifrån  flera  element.  I en omnämnd studie med  titeln:  ”Balanserad 
Målstyrning” (1996)  av Robert Kaplan och David Norton, rekommenderas organisationer och företag 
att mäta sin effektivitet utifrån fyra ledande dimensioner:  
 

‐ Finansiella indikatorer 

‐ Kundperspektivet 
‐ Organisationsinterna produktionsprocesser 
‐ Förmåga att lära och växa.  

Den  första  dimensionen  fokuserar  på  att mäta  effektiviteten med  traditionella  finansiella mättal.  I 
den  andra  kategorin  utgår  företag  från  både  kvantitativa  och  kvalitativa  indikationer  som  rör 
kundnöjdhet, marknadsandelar etc. Det tredje måttet berör effektiviteten i en organisations interna 
processer.  I den sista dimensionen som benämns som förmågan att  lära och växa fokuseras det på 
omständigheter som berör företagets anställda (Jacobsen och Thorsvik 2009).   
   

3.2 Processbaserad verksamhetsstyrning 
 
Ett företag är av tradition ofta organiserat i avdelningar eller andra funktionella enheter.  Utseendet 
av  de  ovannämnda  beror  på  inriktning  och  storlek  på  företaget  (Persson  2005).  En 
funktionsorienterad organisering  innebär att den  enskilda avdelningen,  eller motsvarande, utför de 
uppgifter  som  befinner  sig  inom  preciserat  ansvarsområde  och  tillhandahåller  de  resurser  och 
instrument  som  krävs.  Funktionerna  drivs  och  utvecklas  parallellt  och  delvis  isolerat.  Det  interna 
synsättet är därmed vertikalt med avgränsningar, både organisatoriska och mentala, som ofta skiljer 
funktionerna  åt  (Ljungberg  och  Larsson  2001).  I  strävan  efter  ökad  effektivitet  för  ett 
funktionsorienterat företag har, traditionellt sett, varje avdelning fått agera på egen hand för att bli 
så bra som möjligt (Persson 2005). Risken upstår att optimering av verksamheten främst sker  inom 
varje avdelning vilket  inte nödvändigtvis  leder  till en total optimering för verksamheten. Med detta 
som  bakgrund  hävdar  förespråkarna  av  en  processinriktad  verksamhetsstyrning  att  en  bra 
tillämpning  av  processtyrning  underlättar  för  en  total  optimering  av  verksamheten  till  både 
företagets och kundens fördel (Persson 2005).  
 
En  processbaserad  verksamhet  utgår  från  filosofin  att  det  existerar  ett  samband mellan  aktiviteter 
som  är  starkt  beroende  av  varandra  och  där  överlämningen  mellan  aktiviteterna  är  kritiska  för 
processens effektivitet (Persson 2005). De länkade aktiviteterna utgör på så sätt ett horisontellt flöde 
där de genom insatser av olika slag skapar ett utfall i form av ett tillfredställande värde för en intern 
eller extern  kund. En process avser med andra ord att  tillfredställa  ett  kundbehov. Processynsättet 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betonar därmed helhetsperspektivet, från behov till tillfredställelse både när det gäller resurser och 
information. Det är helheten i frågan som bestämmer den totala prestationen (Ljungberg och Larsson 
2001). Processorientering innebär att uppmärksamheten förskjuts från det färdiga resultatet till den 
eller  de  aktivitetskedjor  som  formar  det.  Eftersom  processen  skapar  resultatet  bör  fokus  vara  på 
utformning, styrning och förbättring av den mer än på själva resultatet i sig (Rentzhog 1998). 
 
De  väsentligaste  processerna  i  en  organisation  eller  ett  företag  benämns  vanligtvis  för 
huvudprocesser  eller  kärnprocesser  och  är  de  som  realiserar  verksamhetsidén  (Ljungberg  och 
Larsson 2001). De är i regel de som är direkt anknutna till framställning eller utförande av produkter 
och  tjänster  till  kunden.  Stödprocesser  är  sådana  som  krävs  för  att  huvudprocessen  skall  fungera 
effektivt  och  kan  vara  ledningsprocesser  i  form  av  strategiskt  beslutsfattande  eller  underhåll  av 
utrustning.  Grundfilosofin  i  en  processbaserad  verksamhetsstyrning  består  därav  i  att  koordinera 
processerna i ett flöde (Persson 2005).    
 

3.2.1 Kundvärde som verksamhetsstyrning 
 
Syftet  med  en  process  är  som  nämnt  att  tillfredställa  ett  kundbehov.  Kunden  är  således  den 
viktigaste faktorn då den ger processen dess existensberättigande och kan därför sägas vara den som 
bör styra processens resultat och innehåll (Rentzhog 1998). Processorientering kräver med andra ord 
kundorientering.  Slutkundens  krav  bör  vara  känt  i  hela  processen  för  att  se  till  att  samtliga 
avdelningar  och  delprocesser  arbetar  för  att  tillgodose  samma  kundbehov  (Ljungberg  och  Larsson 
2001).   
 
Modekundens ombytliga önskemål och krav gör kundorientering och förmågan att tyda och tolka ett 
kundbehov  till  en  utmaning  för  modemarknadens  aktörer  (Azuma  et  al  2009).  För  en 
produktutvecklande modedetaljist krävs därför en flexibel huvudprocess för att kunna styra den på 
ett effektivt och ändamålsenligt sätt. I litteraturen benämns en verksamhetsstyrning som ”agile” och 
grundar  sig  på;  en  behovsdriven  värdekedja  och  ett  ökat  samarbete  mellan  kedjans  involverade 
parter, balansering av ansvar och information samt maximering av effektiviteten genom att göra rätt 
saker  (Towers  and  Bergvall‐Forsberg  2009).  Det  sistnämnda  påvisar  vikten  av  att  fokusera  på 
värdeskapande aktiviteter. Vad som genererar i värde avgörs i slutändan av kunden och det är därför 
viktigt  att  låta  kundnyttan och  kundbehovet  styra  processerna hos  ett  företag.  Ett  ökat  kundfokus 
kan  på  så  sätt  bidra  till  en  optimering  av  processen  genom  att  företag  eliminerar  moment  och 
aktiviteter som inte bidrar med värde för slutkunden. En flexibel processorientering fordras också för 
att  den  produktutvecklande  modedetaljisten  skall  kunna  bemästra  den  föränderliga  miljön  i 
modekundens omvärld. Modeindustrin är en dynamisk miljö som karaktäriseras av hög ombytlighet 
och svår beräknelighet både på råvaru‐, leverantörs‐ och kundmarknaden. Ett annat sorts kundfokus 
i  processtyrning  är  att  se  och  behandla  delprocesser  och  medarbetare  i  företaget  som  interna 
kunder.  En  processbaserad  verksamhet  skapar  ett  beroendeförhållande  mellan  de  interna 
aktiviteterna  vilket  ofta  ökar  kvaliteten  på  övergångarna  mellan  olika  moment  och  avdelningar  i 
processen (Ljungberg och Larsson 2001). 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Figur 3:1 Inköpsprocessen och några 
relaterande koncept (Weele 2010) 

3.3 Inköpets ökade betydelse 
 
I  och  med  de  senaste  årens  omvärldsförändringar  och  hårdare  konkurrensklimat  har 
förutsättningarna  för  företags  inköpsverksamhet  förändrats. Utvecklingen  är  särskilt märkbar  inom 
modeindustrin där en effektiv inköpsprocess och värdekedja har blivit standard snarare än undantag 
Azuma et al 2009).    
 
Tre aspekter har bidragit till inköpsfunktionens ökade betydelse inom modebranschen; den första är 
utvecklingen kring teorier om supply chain management. Med Supply chain management avser man 
hur  flödet  koordineras  för  tre  områden  i  värdekedjan;  produkt,  information  och  pengar.  För  att 
företag ska upprätthålla sin konkurrenskraft krävs en effektiv styrning av kedjan och koordinering av 
samtliga aktiviteter.  Beslut bör  tas angående  vilka aktiviteter  företaget bör utföra själva, vilka  som 
utgör konkurrensfördelar och vilka som bör  läggas ut på en extern  leverantör. Därmed påvisas den 
andra aspekten som innebär att företag skapar sig flera leverantörsrelationer som kräver styrning för 
att  vara  så  effektiva  som  möjligt.  Den  tredje  aspekten  avser  konkurrensfördelen  de  olika 
leverantörsrelationerna kan ge företagen( Lintuangas et al 2004).   
 
Den  finansiella  vikten  av  inköp bidrar  också  till  dess  betydelse  då det  finns  en direkt  påverkan på 
lönsamheten eftersom inköp ofta står för en dominerande andel av företagets kostnader. Det faktum 
att ”en sparad krona är en tjänad krona” påvisar också inköpets påverkan på resultatet och därmed 
dess betydelse för företaget. En effektiv  inköpsprocess anses därför vara en viktig konkurrensfaktor 
av stor strategisk betydelse (Gadde och Håkansson 1998).   
 

3.3.1 Inköp som funktion 
 
Inköpets  övergripande  roll  är  att  förse  företaget  med  insatser  så  att  de  kan  användas  på  bästa 
möjliga  sätt  i  värdekedjan.  För  en  generell  inköpsprocess  innebär  det  att  företaget  fastställer  ett 
inköpsbehov,  specificerar  detta  och  sedan  söker  och  väljer  ut  en  leverantör.  Därefter  fastställs 
villkoren  för  affären  genom  kontrakt‐  och  avtalsskrivning  vilket  efterföljs  av  en  orderläggning  . 
Leveransbevakningen  säkerställer  att  produkten  anländer  enligt  bestämda  villkor  och  sist  görs  en 
uppföljning och utvärdering av inköpet (Weele 2010). Figur 3:1 visar de inblandade aktiviteterna i en 
inköpsprocess,  både  i  form  av  införskaffning  av  stödjande  produkter  och  för  inköp  av  externa 
resurser. 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3.3.2 Processorienterat inköp 
 
Figur 3:1 visar att  inköp består av ett flertal olika aktiviteter vilket gör den  till en komplex funktion 
som alltid  innefattar  fler än en person. På så vis  kan  inköp beskrivas  som en  gruppuppgift där alla 
individer, grupper och avdelningar deltar som en beslutsfattande avdelning med ett gemensamt mål 
och delad risk till följd av de beslut som fattas (Weele 2010). Ovan nämnda fakta påvisar vikten av att 
styra  inköpsfunktionen  som  en  process  istället  för  enskilda  oberoende  aktiviteter  eftersom  varje 
aktivitet i sig är av stor vikt för inköpets kostnads‐ och värdebaserade resultat (Johansson 2001).  
 

3.4 Inköpsprocessens uppgifts- och ansvarsfördelning 
 
Inköpsprocessens  aktiviteter  bör  ha  ett  tydligt  definierat  utfall  för  att  överlämningen  och  det 
fortsatta arbetet  i nästa  fas  skall  kunna startas och  fortskrida så effektivt  som möjligt.  I  strävan att 
säkra  kvaliteten  på  utfallet  från  varje  aktivitet  blir  ansvarsfördelningen  inom  inköpsprocessen  en 
viktig  fråga.  Vi  har  tidigare  diskuterat  att  inköpsprocessen  är  ett  ”cross‐functional”  förlopp  med 
inblandning  av  ett  flertal  individer,  grupper  och  avdelningar  på  ett  företag.  Det  gör  även 
ansvarsproblematiken  komplex.  En  tydlig  och  balanserad  uppdelning  av  arbetsuppgifter, 
ansvarsområden och  slutgiltig  beslutsfattare  inom  varje  aktivitet  ökar  effektiviteten  i  processen då 
risken  för  missförstånd  och  konflikter  minskar  (Weele  2010).  För  ett  modeföretag  skiljer  sig 
inköpsprocessen något från figur 3:1 där en generell inköpsprocess visas. Figur 3:2 demonstrerar en 
inköpsprocess  för  en modedetaljist.   Aktiviteterna design och produktutveckling och provhantering 
har  lagts  till  för  att  överrensstämma med  en  produktutvecklande modedetaljist.    Följande  avsnitt 
utgår  från  figur  3:2  där  aktiviteter  i  inköpsprocessen  beskrivs  samt  hur  uppgifter  och  ansvar  är 
fördelade:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

3.4.1 Identifiering av kundbehov och efterfrågan 
 
 
En  förutsättning  för  att  inköpsprocessen  skall  kunna  skapa  ett  konkurrenskraftigt  utfall  är  att 
målgruppens behov kartläggs  (Jackson and Shaw 2009). För att kunna skapa sig en uppfattning om 
vad modekunden efterfrågar  inför  kommande  säsong behövs  extern  såväl  som  intern  information. 
Intern försäljningshistorisk är användbart vid kartläggning av produkter som sålt bra och som därför 
bör  återkomma  i  nästkommande  kollektion.  En  genomgång  av  de  produkter  som  sålt  sämre  är 
användbart för att undvika att samma misstag återupprepas (Varley 2005). Intern information i form 
av  företagets  strategiska  inriktning  är  också  av  betydelse  då  det  styr  vilka  av  kundbehoven  som 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ka‐tion 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och 
leverantörs‐ 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Design och 
produktutveck
‐ling 

Figur 3:2 Inköpsprocess för en 
produktutvecklande modedetaljist (Varley 
2005) 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medarbetarna  på  inköpsavdelningen  skall  sträva  efter  att  tillfredställa  i  enlighet  med  företagets 
positionering  på  marknaden  (Jackson  and  Shaw  2009).  Extern  information  i  form  av 
marknadsundersökningar och  konkurrentanalyser behöver också  förmedlas  till  inköpsprocessen  för 
att på bästa sätt kunna tolka kundens attityder,  intentioner och köpbeteende. En del av  inköparens 
uppgifter och ansvar är vanligtvis att ha kunskap om vad kunden efterfrågar och vilka modetrender 
som  är  aktuella  för  säsongen.  Således  bär  inköparen  delvis  ansvaret  för  att  rätt  produkter  når 
kunden. För att  tillgodose  inköpsprocessen med extern och  intern  information  krävs  input  från  ett 
flertal av företagets stödprocesser och avdelningar (Varley 2005).  
 

3.4.2 Design och produktutveckling 
 
Kartläggningen av kundernas efterfrågan samt marknadsanalysen ligger till grund för kollektionernas 
utformning.  Ansvaret  för  kollektionens  estetiska  utformning  bär  designern.  Utifrån  konsumentens 
efterfrågan  och  rådande  modetrender  väljer  designern  passande  färger,  siluetter,  mönster  och 
material  till  den  kommande  kollektionen.  En utmaning  för  designern  är  att  övertyga  inköpsteamet 
om att hennes tolkning av trenderna överensstämmer med konsumentens önskemål (Glock and Kunz 
2005).  Produktutvecklingens  budgetansvar  äger  oftast  inköparen  vilket  gör  att  den  estetiska 
utformningen och val av material och tillbehör måste ske i samråd mellan designen och inköparen för 
att  på  ett  kostnadseffektivt  sätt  skapa  en  modeprodukt  som  tillfredställer  slutkundens  behov 
(Jackson and Shaw 2001).  
 

3.4.3 Framtagning av produktspecifikation 
 
Efter att design och produktutvecklingen är färdig behövs specifikationer inför produktionen (Varley 
2005).  Specifikationen  förklarar  produktionsprocessen,  detaljerna och  tekniska  krav  för  produkten. 
Specifikationen  avgör  vilka  leverantörer  som  kan  leverera  efter  de  krav  företaget  har  för 
produktionen. Viktigt är även att leverantören godkänner specifikationen i förebyggande syfte för att 
förhindra eventuella missförstånd. Kräver specifikationerna förändringar innebär det extra kostnader 
och  onödig  tidsåtgång  (Weele  2010).  Ansvaret  för  utformningen  av  produktspecifikationen  ligger 
vanligtvis i inköparens arbetsuppgifter. En modeprodukt är komplex på så sätt att den skapas i balans 
av ett flertal olika faktorer så som design, kvalitet, modegrad, funktion och pris.  (Jackson and Shaw 
2001).  
 

3.4.4 Sökning och val av leverantör  
 
Ansvaret  för  att  upprätta  en  leverantörsbas  ingår  vanligtvis  i  en  sourcing/produktionsavdelnings 
uppgifter  (Glock  and  Kunz  2005).  Valet  av  leverantör  och  ansvaret  för  förhandling med denne om 
villkor och produktens prissättning innehas av inköparen (Hins & Bruce 2007). 
 

3.4.5 Orderspecifikation 
 
Efter  beslutet  om  vilka  leverantörer  som  skall  producera  vilka  produkter  väntar  utformningen  av 
ordern  rörande;  produktionstid,  kvantitet  och  leveranstid  (Varley  2005). Oftast  ansvarar  inköparen 
för  överenskommelsen  med  leverantören  för  varje  enskild  produkt.  Ramar  för  villkor  och 
bestämmelser  som  inköparen använder sig av har dock  vanligtvis utarbetats på en strategisk nivå  i 
företaget  med  hjälp  av  stödjande  avdelningar  så  som  logistik  och  controllers  (Jackson  and  Shaw 
2001). 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3.4.6 Provhantering 
 
En produktutvecklande modedetaljists inköpsprocess skiljer sig från andra inköpsprocesser på så sätt 
att orderuppföljningen är en omfattande del i processen där den beställande kunden fortfarande har 
en  aktiv  roll.  En  aktivitet  som  därför  ofta  tillkommer  i  en  modeinköpsprocess  är  provhantering. 
Aktivitetens syfte är att säkerställa att produkten överrensstämmer med produktspecifikationen och 
de krav som har förmedlats till  leverantören. En modeprodukt är godtycklig  i sin karaktär vilket ofta 
innebär  en  utmaning  för  inköparen  då  önskvärd  design,  siluette,  mönster  och  material  skall 
förmedlas till tillverkaren. Till följd av globaliseringen är tillverkningen vanligtvis förlagd på ett långt 
geografiskt‐  och  kulturellt  avstånd  från  företaget  och  säljmarknaden.  Därmed  har  det  blivit  allt 
vanligare  för modeföretag att upprätta  lokala  inköpskontor  för att öka  kontrollen och  effektivisera 
kommunikationen med leverantörerna. Inköpskontoren blir på så sätt en förlängd arm dit företaget 
kan  förlägga  en  del  av  arbetsuppgifterna  och  ansvaret  för  orderuppföljning  och  provhantering. 
Ansvaret för provhanteringen har vanligtvis en inköpsassistent (Azuma et al 2009). 
 

3.4.7 Produkt- och leverantörsutvärdering   
 
När  aktiviteterna  i  inköpsprocessen  genomförts  är  en  utvärdering  av  resultatet  betydande  för 
efterföljande processer.  I utvärderingen  ingår diskussioner om  leverantörernas prestationsförmåga, 
produkternas  kvalitetsnivå,  försäljningssiffror  och  kvantitetsberäkningar  (Varley  2005).  Ansvar  för 
kontroll  över  leverantörernas  förmåga  att  uppfylla  villkoren  ingår  vanligtvis  i  inköparens 
arbetsuppgifter. Kontinuerlig utvärdering av processens resultat kan vara ett hjälpmedel för att nå en 
ökad effektivitet och bättre resultat i kommande processer (Weele 2010). 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4. Empirisk undersökning 
 
Följande kapitel innehåller en beskrivning av informationen som framkommit genom den empiriska 
undersökningen. Kapitlet inleds med en introduktion om fallföretaget och om den omorganisering de 
i dagsläget befinner sig i. Efter följer en sammanfattning av informationen från samtalen med 
företagets ”Buying Manager”, den utförda observationen samt intervjuerna. 
 

4.1 Marknadsförutsättningar och företagsfakta 
 
Företag X bedriver sin verksamhet i en hårt konkurrensutsatt miljö på en ombytlig och svårberäknelig 
marknad.  Då  utbudet  till  den  krävande  modekunden  har  växt  sig  långt  över  efterfrågan  har 
konkurrenskraftiga  strategier  blivit  allt  mer  betydelsefulla  för  att  vinna  kampen  om  kunden 
(Christopher  et  al  2009).  För  en  produktutvecklande  modedetaljist  som  företag  X,  utgör 
inköpsprocessen  själva  kärnan  och  således  huvudprocessen  i  verksamheten.  En  effektivisering  av 
processen  kan  bidra  till  konkurrensfördelar  i  form  av  ledtidminskningar,  kostnadsbesparingar  och 
ökad kundnöjdhet. Företaget befinner sig för tillfället i en omstrukturering av inköpsprocessen för att 
bättre behärska den dynamiska modemarknaden. 
 
Företag X är en av Sveriges ledande varumärkeskedja med ett affärskoncept bestående av dam‐ och 
herrkläder med  hög modegrad  från  både  egna  och  externa  varumärken.  I  dagsläget  har  företaget 
totalt  ca  100  butiker  främst  i  Sverige  samt  ett  fåtal  i  Norge.  Tyngdpunkten  i  den  strategiska 
inriktningen  ligger  på  varumärkesmixen  beståenfr  av  sex  egna  och  21  externa  och  internationellt 
välkända  varumärken.  Den  övergripande  målgruppen  är  män  och  kvinnor  mellan  20‐49  år,  som 
därefter är  indelad i smalare ålderssegment vilka de olika varumärkena vänder sig  till. Modegraden 
karaktäriseras snarare av en modern stil och hållbarhet än att vara först med de senaste trenderna. 
Varumärkesportföljen tillsammans med strategisk tonvikt på kvalitet gör att företag X befinner sig på 
det övre mellanprissegmentet (Årsredovisning företag X 2009/2010:8).  
 
För en utförlig företagsbeskrivning se bilaga 1.  
 

4.2 Samtal med ”Buying Manager” 
 
Här nedan följer en sammanfattning av den information som erhållits vid ett flertal samtal med 
företag X:s ”Buying Manager”.  
 

4.2.1 Omorganisering av inköpsprocess 
 
Idag  utgörs  företag  X:s  övergripande  inköpsprocess  av  två  delprocesser;  Design‐  och  Inköp. 
Strukturen har framarbetats genom två större omorganiseringar. Den första förändringen innebar att 
inköpsfunktionen  separerades  från  designteamen  för  varje  varumärke  ägde  tidigare  sin  egen 
inköpsprocess.  I  nästkommande  omstrukturering  centraliseras  inköpsfunktionen  till  att  bestå  av 
specialiserade  team  för  varje  varugrupp;  ex.  stickat/trikå,  denim,  vävt.  Designfunktionen  fortsatte 
dock att handhas av varje varumärke och gör så än idag.  I dagsläget pågår en andra omorganisering 
där företaget på ett tydligare sätt särskiljer design och inköp både på en taktiskt‐ och operativ nivå. I 
och  med  den  nya  uppdelningen  har  det  på  företag  X  tillkommit  en  designchef  som  numera  är 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processägare  för  delprocessen  för  design.  Figur  4:1  visar  den  aktuella  inköpsprocessens 
organisationsschema.      
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Syftet  är  att  effektivisera  inköpsprocessen  för  att  på  ett  mer  konkurrenskraftigt  sätt  kunna  möta 
marknadens  krav  på  korta  ledtider  och  ett  ständigt  förnyat  produktutbud.  Företagets  syfte  med 
omorganiseringen är att säkerställa att de uppsatta marginalmålen på inköp nås samt att genom ett 
större  trend‐  design‐  och  produktutvecklingsfokus  förtydliga  varje  varumärkesinriktning.  Den  nya 
strukturen ska också få företagets övergripande strategier att genomsyra samtliga varumärken. På så 
sätt  vill  företaget  få  samtliga  varumärkenas  produktutveckling  att  sträva  mot  samma  mål.  
Utmaningen  i  omorganiseringen  består  av  hur  aktiviteterna  som  ingår  i  inköpsfunktionen  på  ett 
effektivt sätt skall koordineras för att möta designprocessen och tillsammans skapa en effektiv helhet 
som inköpsprocess. 
 
Nyligen  har  ett  flödesschema  för  den  övergripande  inköpsprocessen  framtagits.  Det  är 
utgångspunkten  för  organiseringen  av  den  nya  inköpsprocessen  och  utgör  på  så  sätt  ett  viktigt 
verktyg  och  hjälpmedel  att  förhålla  sig  till  för  medarbetarna.  Den  har  som  syfte  att  kartlägga  de 
aktiviteter  för  både  design  och  inköp  som  ingår  i  den  övergripande  inköpsprocessen.  Därmed 
tydliggörs aktiviteternas förhållande till  varandra. Arbetet  i varje process sker numera parallellt och 
de är starkt beroende av varandra då överlämningar mellan de både delprocesserna sker vid ett antal 
tillfällen under ett inköpsår vilket visas i figur 4:2. Processen i sin helhet med detaljerad information 
om varje aktivitet vill företaget av konfidentiella skäl  inte få producerat i uppsatsen. Dock har vi fått 
tillgång  till  den  under  studiens  gång.  Den  nya  inköpsprocessen  och  flödesschemat  innebär  många 
förändringar varav två är av särskild betydelse: 

‐ Uppgifts‐ och ansvarsfördelning i processens olika aktiviteter.  
‐ Identifiera av värdeskapande aktiviteter1 

                                                             
1 ”Buying Manager”, informationsmöte och samtal 2011‐03‐07, 2011‐04‐27 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Inköpschef 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Inköpare 

Inköpsassistent 

Företag X:s 
inköpsprocess 

Figur 4:1 Företag X :s 
organisationsschema över design 
och inköp 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Figur 4:2 Överlämningar av 
aktiviteter mellan design 
och inköp 

1. Överlämningen sker från design till inköp och innefattar deras visioner om säsongens viktigaste 
produkter och material. Designavdelningen delger sina önskemål om vilka material inköpsavdelningen 
ska sourca.  
 
2. Överlämningen sker från design till inköp. Ett förtydligande görs av kommande kampanjer och 
viktiga produkter. 
 
3. Överlämningen sker från inköp till design. Inköp presenterar hur sourcingarbetet har gått. 
 
4. De slutgiltiga besluten tas gällande kvantiteter, volymer och prisbild. Både inköp och design 
medverkar men även controllers.  
 
5. Överlämning av fullständiga produktunderlag från design till inköp. 
 
6. Överlämningen sker från inköp till design och innefattar information kring kapacitetsbokning och 
orderläggning för varje produktgrupp.  
 

1  2  3  4  5  6  
 

 
 
 
 

4.3 Observation 
 
Nedan följer en sammanfattning av observationen som utfördes på företag X av en av författarna 
under perioden februari‐mars 2011.  
 

4.3.1 Inköpsprocessens uppgifts- och ansvarsfördelning 
 
På företag X är det designern för varje varumärke som har budgetansvar för produkterna. I praktiken 
innebär  det  att  designern  äger  frågan  om  utformningen  av  produkten  både  när  det  gäller  den 
estetiska aspekten såväl som materialval, kvalitet, utpris och volym. Designern är i dagsläget delaktig 
i  hela  processen  av  framtagandet  av  en  produkt;  från  förberedande  trendspaning  till  designen  av 
själva plagget, vidare till godkännande av kvalitets/materialprover och därefter i uppföljningen i form 
av  provhantering.  Processen  har  visat  sig  vara  tidsineffektiv  då  ett  flertal  av  aktiviteterna  i  båda 
delprocesserna  krävde  designerns  medverkan  för  att  kunna  fortskrida.  I  utformningen  av  den  nya 
inköpsprocessen är tanken att designerns roll i processen skall minska och fördelas över processens 



21 

 

övriga befattningar för att skapa effektivitet och för att minska de interna ledtiderna.  Inköparens roll 
har  tidigare  varit  begränsad  till  följd  av  designerns  omfattande  ansvarsområden. Ansvaret  för  den 
slutgiltiga  produkten  ligger  på  inköparen.  Dock  är  det  designern  som  utformar 
produktspecifikationens  innehåll  vilket  påverkar  inköparens  förhandlingsutrymme  med 
leverantörerna. Förändringarna som den nya uppgifts‐ och ansvarsfördelningen innebär är tänkt att 
ge  inköparen  större  befogenheter  att  utforma  produkterna  på  ett  kostnadseffektivt  sätt  i 
förhandlingarna  med  leverantörer,  dock  fortfarande med  riktlinjer  från  designern.    När  inköparen 
lagt  ordern  hos  leverantören  tar  inköpsassistentens  arbetsuppgifter  vid.  Det  är  inköpsassistenten 
som  sköter  bevakningen  av  produkten  under  tillverkningen  och  ansvarar  för  hanteringen  av  olika 
sorters prover. Arbetet upptar stor del av assistentens arbetstid. Tidigare har  inte  inköpsassistenten 
haft befogenheter att fatta beslut angående proverna utan det har skett av designern eller eventuellt 
av  designassistenten.  I  samband med  omorganiseringen  utreder  företaget  om  ett  ökat  ansvar  för 
inköpsassistenten påverkat processens effektivitet positivt.  
    
Företag  X  har  etablerat  helägda  inköpskontor  i  Shanghai,  Kina  och  Dhaka,  Bangladesh. 
Inköpskontoren utgör en länk mellan inköpsprocessen och leverantörerna. Aktiviteter som kontoren 
medverkar i är: pris‐ och villkorsförhandlingar mellan företag X och leverantörer, orderbevakning och 
vidarebefordring  av  olika  sorters  prover  samt  sourcing  av  kvaliteter  och  nya  leverantörer.  I  den 
rådande omorganiseringen utvärderas inköpskontorens roll och ansvar i inköpsprocessen. I dagsläget 
vidarebefordrar  inköpskontoren  större  delen  av  provhanteringen  och  informationen  från 
leverantörerna  till  huvudkontoret.  Proceduren  medför  omfattande  mailtrafik  och  även  att  en 
ansenlig mängd prover skickas vilket ökar inköpsprocessens ledtid.        
 

4.3.2 Identifiering av inköpsprocessens värdeskapande aktiviteter 
 
Under  omorganiseringen  av  inköpsprocessen  gjordes  en  kartläggning  av  berörda  medarbetares 
arbetsuppgifter.  Var  och  en  fick  själva  föra  loggbok  över  vilka  arbetsuppgifter  som  utfördes  och 
tidsåtgången  det  tog  att  utföra  dem.  Syfte  var  att  utvärdera  vilka  aktiviteter  som  faktisk  var 
värdeskapande  för  kunden.  Inköpsassistentens arbetsuppgifter visade sig  till 40 procent utgöras av 
provhantering.  Frågan  som  ställdes  var  ifall  arbetet  medförde  ökat  värde  för  inköpsprocessens 
resultat  och  således  för  slutkunden?    Designern  som  fram  tills  nyligen  medverkade  i  näst  intill 
samtliga av produktens aktiviteter i processen visade sig tillbringa en stor del av sin disponerbara tid 
på möten av olika slag i företaget. Ett arbete med att eliminera aktiviteter som inte är värdeskapande 
påbörjades därför  i  inköpsprocessen  vilket  kommer att  innebära  förändringar  för  inköpsprocessens 
aktiviteter.2    

                                                             
2 Observation under perioden 2011‐02‐08 – 2011‐04‐15 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4.4 Intervjuer med medarbetare på företag X 
 
Nedan följer en sammanfattning av informationen som framkom i den empiriska undersökningens 
intervjuer av följande befattningar på företag X: Buying Manager, inköpare, inköpsassistent och 
designassistent. 
 

4.4.1 Attityder kring den nya inköpsprocessen 
 
 
Trots  att  implementeringen  av  den  nya  inköpsprocessen  precis  har  påbörjats  ser  informanterna 
redan  fördelar  med  den.  Alla  arbetar  nu  enligt  samma  riktlinjer  vilket  har  bidragit  till  att  alla  nu 
strävar mot samma mål. Det har även gjort att design‐ och  inköp som utgör de  två delprocesserna 
numera arbetar mer  integrerat. En ökad  transparens mellan avdelningarna har  skapats och  idag är 
inköpsavdelningen med från processens start vilket de inte var tidigare. Informanterna anser att den 
nya utformningen och det framtagna flödesschemat har skapat en tydligare bild av de aktiviteter som 
skall  utföras  vilket  de  tycker  optimerar  arbetet  och  resulterar  i  kortare  interna  ledtider.  Även 
tidsomfattningen för de mest kritiska aktiviteterna  i  inköpsprocessen framgår av dokumentet vilket 
förhoppningsvis gör att deadlines för olika moment respekteras och eftersträvas på ett bättre sätt än 
tidigare.  Förändringar  i  inköpsprocessens  struktur  och  tidsramar  har  gjort  att  arbetet  i  de  båda 
delprocesserna kan ske mer parallellt. Nu är inköp delaktiga från uppstarten och kan börja sitt arbete 
med att sourca material redan efter designassistenternas ”trendbrief” istället för att vänta på första 
överlämningen från design. 
 

4.4.2 Attityder kring tidigare inköpsprocess 
 
Tidigare  utfördes  arbetet  isolerat  från  varandra,  varje  varumärke  med  innefattande  medarbetare 
hade  sitt  eget  sätt  att  arbeta.  Det  fanns  inga  tydliga  direktiv  för  vad  som  förväntades  av  varje 
aktivitet  och  befattning  inom  inköpsprocessen.  Arbetet  i  den  tidigare  utformningen  av 
inköpsprocessen  ansågs  av  informanterna  över  lag  vara  långsam  och  ineffektiv  medan  det  nya 
arbetssättet  har  visat  potential  för  att  skapa  en  mer  effektiv  process  som  helhet  och  i  enskilda 
aktiviteter.  
 

4.4.3 Inköpsprocessens uppgifts- och ansvarsfördelning 
 
Det har också blivit en tydligare och jämnare uppgifts‐ och ansvarsfördelning  i och med att delar av 
ansvaret  flyttats  över  från  design  till  inköp.  Den  nya  fördelningen  upplevs  vara  en  betydelsefull 
förändring  av  samtliga  informanter  då  det  bidrar  till  en  ökad  effektivitet  i  processen.  I  den  nya 
processen  är  det  tänkt  att  inköp helt  skall  ansvara  för  produktutvecklingen  i  enlighet med designs 
visioner  för  produkten.  Tidigare  kopplades  inköpsavdelningen  in  senare  och  de  hade  ingen 
information  om  kollektionernas  utformning  innan  designavdelningen  lämnade  över.  Dessutom  var 
designern delaktig  i hela processen trots att överlämning till  inköparen hade skett.  Inköp hade svårt 
att  leva upp till sina  interna mål eftersom deras arbete fick efterkonstrueras för att passa de villkor 
och krav som designern utformat. 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4.4.4 Omorganiseringens syfte 
 
Den  övergripande målsättningen med  omorganiseringen  ansågs  överlag  vara  att  bli  en  effektivare 
process där alla strävar åt samma mål och i enlighet med företagets vision. En tydligare och jämnare 
arbets‐  och  ansvarsfördelning  är  ett  steg  i  arbetet  mot  en  effektivare  process.  Snabbare  och  mer 
flexibel är karaktärsdrag som eftersträvas i den nya inköpsprocessen. På så sätt skall företaget kunna 
skapa  en  optimal  produkt  inom  det  prisläge  som  företaget  positionerar  sig  med  vilket  är 
inköpsprocessens  målsättning.  En  effektiv  process  skapar  bättre  förutsättningar  för  att  göra  bra 
affärer och ett bra förhandlingsläge på leverantörsmarknaden. 
  
En  viktig  del  i  hur  företag  X  skall  lyckas med  en  effektiv  inköpsprocess  benämns  av  informanterna 
vara att var och en fokuserar på vad den gör bäst för att sedan lämna över ansvaret till nästa funktion 
i kedjan. En strävan efter ett helhetsperspektiv och ett enhetligt sätt att arbeta förespråkas också.  
 

4.4.5 Den nya inköpsprocessens svagheter 
 
Viss  problematik  kring  den  nya  processens  utformning  upplevs  av  informanterna.  En  svårighet  i 
omorganiseringen är att det tidigare arbetssättet visade sig vara djupt förankrat i företaget vilket har 
gjort  att  förändringarna  har  mottagits  med  viss  skepsis.  En  annan  upplevd  nackdel  med  den  nya 
processen är att tidsfördelningen för en del aktiviteter upplevs vara för kort.   
 

4.4.6 Inköpsprocessens värdeskapande aktiviteter 
 
Informanterna upplever att utformningen av den nya processen har skapat kundfokus  i arbetet. Till 
följd  av  en  kartläggning  av  arbetsuppgifterna  har  de  värdeskapande  aktiviteterna  bevarats  och  de 
som inte tillförde något värde eliminerades. Medarbetarna anser att det ökade kundfokuset både är 
positivt för deras konkurrenskraft och effektivitet, då tid inte går åt till onödigt arbete. Informanterna 
är medvetna om att deras arbete påverkar både slutgiltig produkt och upplevt kundvärde. I samband 
med  produktsortiment  och  kundvärde  framkom  uttrycket  ”good  enough”.  Med  det  menades  att 
kundvärde måste utgå  från kundens  krav och  inte  från medarbetarna  i  inköpsprocessens  tycke och 
smak. Allt arbete utöver kundens önskemål medför kostnader och bidrar  inte med värde.  I den nya 
strukturen finns en strävan att varje befattning inom processen ska fokusera på det som dem är bäst 
på;  designprocessen  skall  utforma  attraktiva  produkter  i  enlighet  med  rådande  trender  och 
kundefterfrågan och inköpsprocessen ska ansvara för produktutvecklingen enligt designerns vision . 
Det nya arbetssättet kommer enligt  informanterna att generera  i optimala produkter för företagets 
kunder.  
 

4.4.7 Produktsortiment 
 
Informanterna  identifierar  produktsortimentet  som  otydligt  och  för  omfattande.  Även  timingen 
ifrågasätts då de anser att produkterna med hög modegrad ofta var i butik en hel säsong för sent och 
på så  sätt  inte när  kunden efterfrågar dem. De efterfrågar en  tydligare uppdelning mellan de olika 
varumärkena  men  även  en  tydligare  uppdelning  mellan  de  egna  koncepten  och  de  externa 
varumärkena.  De  menar  att  företaget  har  en  unik  positionering  med mixen  av  egna  och  externa 
varumärken, men  att  de  måste  bli  bättre  på  att  kommunicera  ut  det  till  kunden.  De  ser  den  nya 
inköpsprocessen som en viktig del i det arbetet, då designarbetet får mer tid, sortimentsplaneringen 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blir  bättre  genom  ökad  transparens  mellan  varumärkena  och  bättre  förhandlingsmöjligheter  för 
inköparna.  
 

4.4.8 Överlämningar av aktiviteter  
 
Informanterna  berättade  om  flera  överlämningar  som  sker  under  processens  gång.  Hur  de  olika 
överlämningarna  ser  ut  beror  på  vilka  befattningar  som  är  berörda  men  även  vilken  typ  av 
överlämning det  är. De beskrev  den  tidigare  processens  överlämningar  som problematiska  då  inga 
tydliga  direktiv  fanns  om  vare  sig  tidsramar,  utförande  eller  förväntningar  på  innehåll.  När 
exempelvis design  lämnade över de olika modellerna  till  inköp kunde det  ske  vid  flera  tillfällen, de 
lämnade  alltså  inte  över  hela  kollektioner.  Inköpsavdelningen  fick  då  problem  med  att  skapa 
tillräckliga ordervolymer och tappade därför viktig förhandlingsstyrka.  
 
När informanterna beskrev deras krav på en överlämning var de överens om att tydlig och fullständig 
information var det viktigaste för att nästa person kunna ta vid på ett effektivt sätt. De anser att en 
överlämning  fungerar  som bäst  när  överlämnaren  kan  släppa  ansvaret  efter  att  överlämning  skett 
och att den som tar vid inte behöver komplettera med mer information. De har förhoppning om att 
överlämningarna ska  fungera bättre med den nya processen då  tydligare  direktiv och  riktlinjer  för; 
när, var och hur överlämningarna skall ske håller på att utformas.     
 
Vilken information som behövs för att informanterna ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på bästa 
sätt  är  olika  beroende  på  befattning.  Inköparen  behöver  information  från  produktionskontoren 
rörande  leverantörerna,  från  ekonomiavdelningen  om  valutaförändringar,  från  controllern  om 
produktkvantiteter,  från  inköpschefen om marginalkrav och  från design om vilka modeller  som ska 
produceras.  Inköpsassistentens  arbete  är  främst  beroende  av  information  från  inköparen  som 
besitter  information  av  strategisk  och  taktisk  betydelse.  Informationen berör  bland  annat  ledtider, 
vilka  leverantörer  de  ska  använda  och  marknadstrender  från  produktionskontoren. 
Designassistenten använder  främst  extern  information  rörande aktuella modetrender  för att  kunna 
ta  fram  den  övergripande  trend  briefen  som  de  numera  ansvarar  för  och  som  utgör  underlag  för 
designerns produktutveckling när  kollektionen utformas. Buying Managerns arbete styrs av  företag 
X:s affärsstrategi och av aktuell inköpsstrategi. 3 
 

                                                             
3 Sammanställning av personliga intervjuer på företag X 2011‐04‐29, 2011‐05‐02 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5. Analys 
 
I följande kapitel jämförs studiens teoretiska referensram med den empiriska undersökningen. 
Kapitlets rubriker är utformade med syfte att tydliggöra utifrån vilka aspekter som analysen avser.  
 

5.1 Effektivitet 
 
Modemarknadens hårda konkurrensklimat tvingar företagen att effektivisera sin verksamhet och sina 
processer (Azuma et al 2009).  I ett led att bemöta situationen arbetar företag X  i dagsläget med att 
öka sin konkurrenskraft genom att effektivisera sina interna processer. Fokus för effektiviseringen är 
inköpsprocessen.  I  teorin  påvisas  den  allt  ökade  betydelsen  av  inköp  på  samtliga  marknader  och 
särskilt inom modeindustrin där produktlivscykeln är kort och slutkunden ställer krav på ett ständigt 
förnyat produktutbud (Christopher et al 2009). Kravet på en omorganisering hos företag X växte fram 
då processen visade sig vara tidsineffektiv och saknade flexibilitet vilket bekräftades i den empiriska 
undersökningen.  
 
Effektivitet  mäts  enligt  teorin  utifrån  fyra  dimensioner;  finansiella  indikatorer,  kundperspektiv, 
organisationsinterna  produktionsprocesser  och  förmågan  att  lära  och  växa  (Jacobsen  och  Thorsvik 
2009).  Omorganiseringsarbetet  i  företag  X  omfattas  av  samtliga  ovan  nämnda  mätkategorier. 
Finansiell  effektivitet  strävar  företaget  efter  genom  ett  specifikt  fokus  i  form  av  att  upprätthålla 
marginalkraven  på  inköpen.  Det  skapar  riktlinjer  för  inköpsavdelningen  men  påvisar  också  ett 
cirkulärt  förhållande  av  inköpsprocessens  effektivitet  då  inköparens  förhandlingsstyrka  och 
förhandlingsläge till leverantörerna gällande priser påverkas av processens interna effektivitet.  
 
En effektivisering av  inköpsprocessen syftar även  till  att åstadkomma mätbara och positiva resultat 
ur  ett  kundperspektiv  i  form  av  ett  ökat  kundvärde.  Majoriteten  av  informanterna  i  intervjuerna 
ansåg att företagets design‐ och inköpsarbete skapade ett spretigt och allt för omfattande sortiment 
som inte är enligt kundens efterfrågan. Det nya arbetssättet tillsammans med riktlinjer i form av ett 
tydligare mode‐ och design fokus tros kunna bidra till ett förtydligande av varje varumärkesprofil och 
på  så  sätt  till  en  tydligare  positionering  hos  kunderna.    I  observationen  framkom  det  att  ett 
övergripande mål med effektiviseringen av de interna processerna är att öka sina marknadsandelar 
genom en tydligare positionering.  
 
Som nämnts tidigare är det behovet av en konkurrenskraftig  inköpsprocess som  ligger till grund för 
omorganiseringen vilket visar att företag X är medveten om vikten av effektiva organisationsinterna 
produktionsprocesser  i enlighet med  teorin. Med den nya  inköpsprocessen medföljer en  förändrad 
uppgiftsfördelning och  en  tydligare  och mer  balanserad  ansvarsfördelning.  I  intervjuerna  framkom 
det  att  ansvar  bidrar  till  en  ökad  motivation  hos  medarbetarna  på  företaget  vilket  medför  bättre 
prestation  som  i  sin  tur  ökar  effektiviteten  i  de  interna  processerna.  Den  här  aspekten  kan 
återkopplas till  teorins påstående om effektivitetsmåttet: förmågan att växa och  lära (Jacobsen och 
Thorsvik 2009). 
 

5.2 Processtyrning 
 
Enligt  teorin består en processtyrd verksamhet av en huvudprocess som är uppdelad i delprocesser 
(Ljungberg  och  Larsson 2001).  Eftersom  företag  X:s  kärnverksamhet  är  inköp,  kan  inköpsprocessen 
sägas utgöra deras huvudprocess och design och  inköp utgöra delprocesser. När en verksamhet är 
processtyrd  ser  man  ett  tydligt  samband  och  beroendeförhållande  mellan  processens  olika 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aktiviteter  (Persson  2005).  Genom  företag  X:s  omorganisering  skapas  en  mer  processorienterad 
inköpsverksamhet.  Framtagningen  av  flödesschemat  påvisar  att  de  idag  insett  vikten  av  att 
delprocesserna  design  och  inköp  är  sammanlänkade  istället  för  att  utgöra  två  åtskilda  funktioner. 
Flödesschemat skapar enligt informanterna i den empiriska undersökningen även en helhetsbild över 
inköpsprocessen vilket förespråkas i teorin.   
 
En  uppdelning  i  delprocesser  som  företag  X  har  utformat  kan  dock  enligt  teorin  påverka 
huvudprocessens  effektivitet  negativt  då  processen  ändå  kan  ådra  sig  funktionsorienterade 
karaktärsdrag  (Ljungberg  och  Larsson 2001).  Risken uppstår  att  avdelningarna  endast  fokuserar  på 
sin egen effektivitet och bortser från huvudprocessens totala effektivitet. Dock upplevde företagets 
medarbetare att den nya organiseringen snarare förstärkte processen helhetsperspektiv, genom en 
tydligare  insyn och delaktighet  i  varandras  arbete. De hävdade  att  den ökat  transparensen mellan 
design  och  inköp,  vilket  påvisar  en  verksamhetsförändring  som  leder  företaget  bort  från  en 
traditionell funktionsbaserad utformning.     
 

5.3 Integrering av delprocesser och aktiviteter 
 
Enligt  teorin påverkas  effektiviteten  i  en processtyrd  verksamhet av övergången mellan processens 
olika aktiviteter i form av dess utförande och utseende (Persson 2005). Företag X har identifierat ett 
flertal överlämningar mellan delprocesserna som är kritiska för effektiviteten i huvudprocessen. Den 
flödeskarta som företaget arbetat fram, fokuserar främst på överlämningarna för att delprocesserna 
ska  få  en  tydligare  koppling  till  varandra.  Det  är  nödvändigt  då  arbetet  i  de  två  delprocesserna 
numera  är  tänkt  att  fortskrida  parallellt  och  sammanlänkas  genom  överlämningar.  I  flödeskartan 
specificeras  tidpunkt  för  överlämningarna  och  vilka  processaktiviteter  det  berör.  I  litteraturen  om 
inköpsprocessens aktiviteter i ett modeföretag, förtydligas vikten av tydliga överlämningar eftersom 
varje aktivitets arbete är beroende av tidigare aktiviteters arbete (Persson 2005).  
 

5.4 Kundvärde som verksamhetsstyrning 
 
Det  hävdas  att  en  processtyrd  verksamhet  kräver  ett  tydligt  kundfokus  då  det  utgör  processens 
existensberättigande  (Ljungberg  och  Larsson  2001).  Kundorientering  i  form  av  att  man  är  väl 
införstådd  om  slutkundens  behov  och  vad  som  skapar  värde  för  dem,  bör  vara  den  främsta 
målsättningen för huvudprocessen.  I den teoretiska referensramen framhålls det även vikten av att 
alla processdeltagare arbetar aktivt med att  skapa  värde  för  kunden  (Ljungberg och  Larsson 2001). 
Företag X strävar efter att effektivisera sin process genom att se till att dess innefattande aktiviteter 
endast utgörs av  värdeskapande arbetsuppgifter  för  slutkunden.  Informanterna hävdar att det nya 
arbetssättet  både  bidrar  till  ett  tydligare  kundfokus  hos  medarbetarna  och  en  gemensam 
målsättning.  Idag  ska  varje  position  fokusera  på  uppgifter  som  den  gör  bäst  för  att  skapa  den 
optimala produkten för företagets kund. Uttrycket ”good enough” uppkom under intervjuerna vilket 
syftade att endast skapa produkter som kunden efterfrågar. Arbetet som utförs utöver vad kunden 
efterfrågar  kommer  varken  uppskattas  av  kunden  och  inte  heller  bidra  till  en  kostnadseffektiv 
produktutveckling eller inköpsarbete menade informanterna. 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5.5 Inköpsprocessens uppgifts- och ansvarsfördelning 
 
Litteraturen  påvisar  att  en  tydlig  och  balanserad  ansvarsfördelning  är  betydande  för  processens 
effektivitet  och  för  att  minska  risken  för  missförstånd  och  konflikter  mellan  aktiviteterna  (Weele 
2010).  Företag  X:s  flödesschema  tydliggör  huvud‐  och  delprocessernas  övergripande  uppgifts‐  och 
ansvarsfördelningen.  Enligt  informanterna har  saknaden av  tydliga direktiv angående vem som gör 
vad, förlängt den interna ledtiden. 
 
På  företag  X  skiljer  sig  ansvarsfördelningen  på  ett  betydande  sätt  jämfört  med  vad  litteraturen 
framhåller  som  den  vanligaste  förekommande  ansvarsfördelningen.  Största  skillnaden  är  att 
designern äger huvudansvar och budgetansvar för produkten och inte inköparen vilket är vanligt på 
andra  modeföretag,  vilket  påverkar  ansvars‐  och  uppgiftsfördelningen.  I  och  med  den  rådande 
omorganiseringen har arbetsuppgifter och delar av ansvar som tidigare legat på designern, flyttats till 
andra  befattningar  så  som  inköparen  och  inköpsassistenten.  Genom  det  framtagna  flödesschemat 
kan  idag  flera  arbetsuppgifter  ske  parallellt  och  tiden  användas  mer  effektivt.  Informanterna 
upplever  det  som  positivt  då  det  ökar  processens  effektivitet.  Det  här  överrensstämmer med  den 
teoretiska  referensramen  där  det  beskrivs  att  en  balanserad  ansvarsfördelning  bidrar  till  en 
effektivare process (Weele 2010).   
 

5.6 Analys av figuren: Inköpsprocess för en produktutvecklande 
modedetaljist 
 
Följande del av analysen utgår från figur 3:2  i den teoretiska referensramen. Modellen kommer att 
jämföras med företag X:s nya utformning av inköpsprocessen. Figurens helhet överensstämmer med 
företag  X:s  inköpsprocess  och  innefattar  liknande  aktiviteter. När man därefter  analyserar  de olika 
aktiviteternas innehåll tydliggörs att uppgifts‐ och ansvarsfördelning är den främsta skillnaden mellan 
empirin och teorin.  
 
Figurens  inledande moment  i  form av  identifiering av kundbehov och efterfrågan påvisar vikten av 
att kartlägga vad målgruppen och kunden efterfrågar för att  inköpsprocessen skall  kunna skapa ett 
konkurrenskraftigt  utfall.  Syftet  med  momentet  överrensstämmer  även  med  teorierna  om 
processtyrning där kundens behov bör utgöra både start och mål för en process och är således det 
som  dess  existens  grundar  sig  på.  I  det  flödesschema  som  framtagits  av  företag  X  inleds 
inköpsprocessen  med  en  ”trend  brief”  som  baseras  på  extern  information  i  form  av  kommande 
modetrender. ”Trend briefen” upplyser samtliga i processen om vilka trender som företagets kunder 
tros efterfråga och  vilka  som överrensstämmer med  företagets positionering. Alla designteam skall 
därefter arbeta efter de teman som presenterats för att skapa ett enhetligt produktsortiment.  
 
Varumärkena och de olika koncepten som utgör det totala produktsortimentet på företag X är tänkta 
att  rikta  sig  mot  och  tilltala  olika  målgrupper.  Informanterna  eftersökte  dock  ett  bättre  samspel 
mellan koncepten då kollektionerna under vissa säsonger skilt sig markant åt medan de under andra 
säsonger  innehöll  för  stora  likheter.  En  tolkning  och  identifiering  av  kundefterfrågan  på  en 
övergripande  nivå  för  inköpsprocessen  kan  också  bidra  till  ett  bättre  helhetsperspektiv  och  en 
tydligare  strävan mot  samma mål  än  tidigare.    Även  detta  överensstämmer med  litteraturen  kring 
processbaserad verksamhetsstyrning (Ljungberg och Larsson 2001). Vad som däremot skiljer empirin 
från teorin i avseendet om tolkning av trender och kundefterfrågan är att aktiviteten utförs enbart av 
delprocessen för design på företag X. Generellt bidrar inköparen med input i form av information och 
kunskap  om  kundefterfrågan,  marknaden  och  trender  vilket  inte  sker  i  samma  utsträckning  på 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företag  X.  Inköparens  bidrag  till  produktutvecklingen  sker  främst  i  form  av  material‐  och 
kvalitetsourcing efter önskemål från designern och i enlighet med aktuella trender och teman.  
 
I stadiet för design och design och produktutveckling är det enligt teorin vanligast att en designer på 
företaget bär ansvaret för den estetiska utformningen medan inköparen bidrar med information och 
kunskaper  om  kvaliteter  och  kommersiella  faktorer  (Varley  2005).  Det  är  också  inköparen  som 
vanligtvis bär budgetansvaret. På företag X är det istället designern som har budgetansvaret och har 
fram tills nyligen även varit med i hela processen av produktens utformning. Eftersom  inköparen ej 
får möjlighet  till  att bidra med  kompetens  ges  inte  kollektionerna  en ytterligare dimension.  Teorin 
förespråkar för att åstadkomma den perfekta balansen mellan design och kommersiellt mode på ett 
för  företaget  kostnadseffektivt  sätt,  behövs  både  inköparens  och  designerns  kompetens  (Varley 
2005).  En  mer  demokratisk  ansvarsfördelning  förespråkas  av  informanterna  i  den  empiriska 
undersökningen  för  att  skapa  bättre  och  mer  konkurrenskraftiga  produkter  i  enlighet  med 
kundefterfrågan. Till följd av den nya inköpsorganisationens utformning på företag X är det tänkt att 
designerns medverkan  skall  begränsas  och  inköparen  skall  få mer  utrymme  i  produktutvecklingen. 
Produktutvecklingen kommer dock fortfarande ske enligt designerns vision om produkten.  
 
Framtagning av produktspecifikation är den aktivitet där produktunderlaget skapas. Det  innehåller 
all  nödvändig  information  om  produkten  inför  tillverkningen  (Varley  2005).  Därmed  är 
specifikationen nödvändig för ett flertal av inköpsprocessens aktiviteter och deltagare. Utformningen 
sker enligt teorin av en inköpare vilket dock inte är fallet hos vårt fallföretag. Här skapas underlaget 
av designern som därefter  lämnar det  vidare  till  inköparen som  i  sin  tur  lägger  till  information om 
produktions och  leveransvillkor samt val av  leverantör. Då produktunderlaget utgör en överlämning 
som  senare  aktiviteter  är  beroende  av  framkom det  under  intervjuerna  att  det  var  av  stor  vikt  att 
informationen  i  dokumentet  var  fulltalig  och  korrekt.  Tidsåtgången  blir  annars  längre  om  saknad 
information måste sökas upp och kontrolleras vilket uppfattades ha stor  inverkan på effektiviteten  i 
processen. Enligt teorin medför ändringar av en utskickad specifikation också extra kostnader (Weele 
2010).  Under  observationen  på  företag  X  noterades  ett  flertal  överlämningar  av  produktunderlag 
mellan design och inköpare varav samtliga skilde sig från varandra både till utseende och i utförande. 
En fastställd utformning och tillvägagångssätt finns således  inte men förväntas framarbetas som ett 
led i den nya inköpsprocessen.  
 
Precis  som  teorin  förespråkar  utförs  företag  X:s  arbete  med  leverantörssökning  och med  arbetet 
kring deras  leverantörsbas på taktisk och strategisk nivå.  Inköparen har därefter ansvar för att välja 
leverantör  och  att  tillverka  rätt  produkt  för  att  uppnå  den  utformningen  och  de  krav  som 
produktspecifikationen  lägger  grund  för.  Därefter  ligger  det  på  inköparens  ansvar  att 
orderspecifikation form av produktions‐ och leveransvillkor. Vad som här är specifikt för företag X är 
att ansvarsfördelningen på företag x medför att inköparens förutsättningar och förhandlingsläge med 
leverantörerna påverkas  då designern  är  den  som utformar  produktspecifikationen.  Inköparen har 
vanligtvis  rätt  att  styra  över  innehållet  i  produktspecifikationen  för  att  skapa  fördelaktiga  villkor  i 
förhandlingarna  (Varley  2005).  På  företag  X  skall  inköp  hädanefter  äga  hela  produktutformningen 
efter designs önskemål vilket skapar bättre förhandlingsmöjligheter för inköparen. 
 
Provhanteringen sköts  vanligtvis av  en  inköpsassistent  som orderbevakar  produktionen och ser  till 
att  den  överrensstämmer  med  produktspecifikationen  och  önskade  krav.  På  företag  X  är  det 
inköpsassistenten som ansvarar för provhanteringen. Delaktig i provhanteringen är också företagets 
två  lokala  inköpskontor  belägna  i  Shanghai,  Kina  och  Dhaka,  Bangladesh.  Momentet  uppfattas  av 
informanterna  från  intervjun  som  en  flaskhals  då  en  stor  mängd  mail  och  prover  skickas  mellan 
inköpsassistenten  och  företagets  inköpskontor.  Kontakten  är  tidskrävande  och  skapar  således 
ineffektivitet i processen. Assistenten har inte heller befogenhet att fatta beslut om prover, då det är 
designer  eller  designassistent  som  tar  de besluten.  Teorin menar  att  lokala  inköpskontor  blivit  allt 
vanligare till följd av globaliseringen av produktionskedjan (Azuma et al 2009). Kontorens syfte är att 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underlätta kontrollen av produktionen och kommunikationen med leverantörerna, vilket är tänkt att 
bidrar till kortare ledtid och en mer balanserad arbetsbelastning enligt samtal med företag X:s Buying 
Manager. Då inköpskontorens uppgifter och ansvar  inte är fördelaktigt organiserat motsäger sig det 
både teori och företagets syfte med etableringen av kontoren.    
 
Företag X arbetar med produkt‐ och  leverantörsutvärdering på strategisk nivå där  leverantörernas 
prestation  utvärderas.  Utifrån  det  bestäms  vilka  leverantörssamarbeten  som  ska  utvecklas  men 
också  avskaffas.  Leverantörerna  utvärderas  även  kontinuerligt  under  produktionens  gång.  Arbetet 
med  provhanteringen  tydliggör  hur  leverantörerna  lever  upp  till  de  uppsatta  krav  företaget  har. 
Teorin  menar  även  att  en  utvärdering  av  den  totala  processen  är  fördelaktigt  för  kommande 
processer  (Rentzhog  1998).  Företag  X  visar  genom  den  aktuella  omorganiseringen  av 
inköpsprocessen  att  en  omfattande  utvärdering  krävdes  för  att  göra  processen  mer 
konkurrenskraftig. 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6. Slutsats  
 
Kapitlet ämnar besvara studiens problemformuleringar samt diskutera och reflektera över ämnets 
problematik utifrån vårt perspektiv.  
 

6.1 Hur ska inköpsprocessen för en produktutvecklande 
modedetaljist organiseras för att vara effektiv och möta 
marknadens förändringar? 
 
Eftersom modemarknaden utgör en dynamisk miljö som kännetecknas av korta produktlivscykler och 
snabba förändringar i kundefterfrågan krävs en flexibel inköpsprocess som är föränderlig och snabbt 
kan  anpassas  till  marknadens  förutsättningar.  Resurser  bör  därför  läggas  på  aktiviteter  som  kan 
uppmärksamma förändringarna, vilket möjliggör en snabb reaktion för företaget. I företag X:s fall har 
det  efter  omorganiseringen  avsatts  mer  tid  för  att  kartlägga  rådande modetrender  med  syfte  att 
skapa mer konkurrenskraftiga produkter. De uppfattade att deras produkter var i butik en säsong för 
sent, vilket det nya arbetssättet skulle motverka.  Vi ställer oss dock frågan till att det endast görs en 
”trend brief” per säsong, eftersom det på modemarknaden sker snabba förändringar och det uppstår 
nya trender löpande under säsongen. Om ett större fokus på mode och design ämnar att vara en del 
av en ny strategi bör löpande trenduppdateringar göras för att kunna skapa attraktiva produkter som 
tillfredställer  den  skiftande  modekundens  behov.  För  att  skapa  en  inköpsprocess  som  kan  möta 
marknadsförändringar  krävs  det  att  varje  aktivitet  i  inköpsprocessen  är  uppmärksam  på 
utvecklingarna inom sitt område. Enligt vår mening finns det ingen anledning att ”bygga” en flexibel 
inköpsprocess om företaget inte utnyttjar marknadsförändringarna som en konkurrensfördel genom 
att se potentialen av att vara först med en ny trend, ensam om att tillfredställa ett kundbehov eller 
utnyttja ett plötsligt leverantörserbjudande.   
 
 
Den  kommersiella modeprodukten  kräver  en processorienterad  inköpsprocess  för at uppnå största 
möjliga effektivitet. Samtliga aktiviteter i en inköpsprocess tillför på olika sätt ett värde för produkten 
och  de  bör  därför  samordnas  i  ett  flöde  för  att  förädlingen  skall  ske  på  ett  effektivt  sätt. 
Processbaserad verksamhetsstyrning bidrar också till ett helhetsperspektiv där processens aktiviteter 
strävar  mot  en  gemensam  målsättning.  Företag  X:s  framtagna  flödesschema  sades  i  intervjuerna 
bidra till en tydligare helhetsbild och ett integrerat arbetssätt där alla numera var en del av en helhet 
i motsats till att var och en av aktiviteterna arbetade enligt sina egna metoder. Uppdelningen mellan 
inköp och design var fördelaktigt för företag X:s process då ett beroendeförhållande nu skapats med 
inköpsavdelningens ökade delaktighet. Vi vill dock uppmärksamma att en uppdelad process kan leda 
verksamheten mot  en mer  funktionsorienterad  struktur  där  flödet  kan motverkas.  Risken  finns  att 
fokus  förflyttas  från  processens  totala  effektivitet  till  avdelningarnas  individuella mål  vilket  istället 
kan försumma inköpsprocessens övergripande mål. I företag X:s fall har dock en tydligare uppdelning 
mellan  inköp  och  design  skapat  ett  efterlängtat  helhetsperspektiv  med  ökad  insyn  i  varandras 
arbetsuppgifter, vilket den empiriska undersökningen visade.  
 

6.2 Hur kan inköpsprocessen skapa kundvärde? 
 
Inköpsprocessen aktiviteter bör styras av ett tydligt kundfokus för att processens slutgiltiga utfall ska 
skapa  värde  för  kunden.  Inköpsprocessen  aktiviteter  bör  styras  av  ett  tydligt  kundfokus  för  att 
processens  slutgiltiga  utfall  ska  skapa  värde  för  kunden.  Det  innebär  att  företag  måste  ha  god 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kundorientering och kunskap om sin egen målgrupp och hur de tillfredställer  just deras behov. Det 
räcker således  inte att det används extern information i form av rådande trender som gemene man 
tilltalas av. Med hänvisning till  informanternas redogörelse  i den empiriska undersökningen om hur 
de trodde att företagets kunder uppfattade produktsortimentet så ställer vi oss frågan om företag X 
har en verklig och korrekt bild av sina kunder och deras behov? Vi tycker oss också se en relativt liten 
input av marknadsundersökningar och kundanalyser i företagets inköpsprocess  
 
Inom en  inköpsprocess  innehar  varje befattning  en specifik kompetens som bör utnyttjas  på bästa 
sätt  för  att  optimera  processens  utfall  i  form  av  konkurrenskraftiga  produkter.  Att  företag  X:s 
omorganisering har lett till ett minskat ansvar för företagets designers är positivt för deras situation. 
Inköpsavdelningens kunskaper kring marknaden, kvaliteter och leverantörer kom inte till användning 
som  processen  var  utformad  tidigare.  Dock  efterlyser  vi  ett  ännu  större  inflytande  från  inköp  och 
även  från  marknadsavdelningen  i  ett  tidigare  skede  i  produktutvecklingen.  Modeprodukten  är  en 
komplex produkt där flera dimensioner måste vägas  in och balanseras för att skapa en kommersiell 
produkt som på ett kostnadseffektivt sätt tillfredställer kundens behov. För att det ska åstadkommas 
måste  olika  sorters  kompetenser  ge  sitt  bidrag  till  produktutvecklingen  och  inte  bara 
designavdelningen.  Teorin  och  vår  egen  erfarenhet  säger  att  i  de  flesta  produktutvecklande 
modeföretag har inköparen och inköpsavdelningen en större delaktighet i skapandet av produkterna 
än vad situationen är på företag X, även efter att det nya arbetssättet har satts i verket.  
 
Processägarens uppgift är att implementera en enhetlig bild av vem kunden är och vad hon eller han 
värdesätter och efterfrågar. En kartläggning om vilka uppgifter inom varje aktivitet som skapar värde 
kan styra processen i rätt riktning, vilket den empiriska undersökningen uppmärksammade. Företag 
X:s  eliminering  av  icke  värdeskapande  uppgifter  ökade  inte  bara  processens  kundfokus  utan  även 
effektiviteten.  Det  räcker  dock  inte  med  att  inköpsprocessens  aktiviteter  fokuserar  på  att  skapa 
kundvärde,  utan  det  måste  genomsyra  hela  organisationen.  Som  tidigare  nämnts  är  det  också  av 
största vikt att det är ett verkligt och känt kundvärde som styr.  
 

6.3 Hur kan inköpsprocessens ansvarsfördelning skapa 
effektivitet? 
 
En  tydlig  arbets‐  och  ansvarsfördelning  är  fördelaktigt  för  processens  totala  effektivitet  då  risken 
minskar för onödig resursanvändning i form av tid. Det skapar en tydlighet över vilka arbetsuppgifter 
processdeltagarna ska fokusera på. Processen får även en tydligare orientering i frågan om vem som 
äger ansvaret  för besluten  inom varje aktivitet. En orsak  till  företag X:s  ineffektiva process  var dels 
avsaknaden  av  en  tydlig  fördelning  av  uppgifter  och  ansvar  och på  vissa  områden  en  obalanserad 
uppgifts‐  och  ansvarsfördelning.  De  upplevde  att  stor  del  av  arbetstiden  gick  åt  att  kartlägga  vem 
som  gör  vad  och  att  flera  uppgifter  utfördes  flera  gånger.  Utformningen  av  en  arbetsuppgift 
bestämdes av utföraren, då det saknades generella riktlinjer för arbetet och styrning från strategisk 
nivå.  Vi  tror  även  att  en  balanserad  ansvarsfördelning  mellan  processdeltagarna  ökar 
arbetsmotivationen eftersom deras kompetens då utnyttjas.  
 
Vi  vill  dock  framhålla  hur  en  tydlig  ansvarsfördelning  kan  påverka  effektiviteten  negativt.  För  ett 
produktutvecklande modeföretag där  inköpsprocessen är mindre både  till  antal och  i  resurser eller 
för ett modeföretag där den kreativa designen utgör grunden i affärsidén, behöver en tydlig uppgifts‐ 
och ansvarsfördelning  inte vara fördelaktig för processen. Kreativiteten kan tänkas bli hämmad och 
uppgiftsavgränsningen kan skapa murar vilket bidrar till en sämre helhetsbild vilket  i sin tur medför 
en  lägre  total  effektivitet.  Vi  tror  dock  att  för  ett  företag  med  större  organisation  och  fler 
medarbetare  kan  en  flytande  ansvarsfördelning  vara  svårhanterlig.  Processens  effektivitet  och 
slutgiltiga utfall är beroende av fler aktiviteters och personers prestation vilket kräver aktiv styrning. 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6.4 Tillförlitlighets utvärdering 
 
 
I följande avsnitt utvärderas och diskuteras studiens validitet och reliabilitet 
 

6.4.1 Validitet 
 
Studiens  validitet  bestäms  utifrån  hur  den  lyckats  mäta  det  den  var  avsedd  att  mäta.  Validiteten 
speglar hur giltig studien är.  Vi avsåg att undersöka hur en inköpsprocess bör organiseras för att vara 
konkurrenskraftig  och  möta  marknadsförändringar.  Vi  valde  att  undersöka  hur  ett  verkligt  företag 
arbetar och hur deras organisation kan göras mer konkurrenskraftig. Vi anser att studiens validitet är 
hög, då det empiriska materialet är  insamlat från tre olika källor; observation,  intervjuer och möten 
med företag X:s inköps manager.  
 
Genom  observationen  fick  vi  tillgång  till  information  om  hur  arbetet  hanterades  inom 
organisationen. Observatören blev, genom sin praktikplats, en del av organisationen och fick tillgång 
till detaljerad information om syftet med företag X:s omorganisering och aktuella problematik. Vi tror 
inte  att  den  informationen hade  kommunicerats  lika  tydligt  om observatören  inte  haft  rollen  som 
praktikant, då det tillviss del var känslig information som delgavs. Observationen gav oss förstahands 
information  från möten mellan  chefer  och  anställda,  information  som  enligt  oss  har  hög  validitet. 
Hade  informationen  endast  kommit  från  de  anställda  hade  risken  för  en  subjektiv  tolkning  varit 
högre.  Observationen  jämfördes  med  intervjuerna  för  att  åskådliggöra  likheter  och  skillnader  i 
informationen.  
 

6.4.2 Reliabilitet 
 
Studiens  tillförlitlighet  beror  på  om  samma  resultat  skulle  uppnås  om  den  utfördes  av  en  annan 
undersökare vid ett annat tillfälle. Vi anser att  intervjuerna med företag X:s medarbetare gav oss en 
bra  bild  över  deras  uppfattning  om  den  aktuella  omorganiseringen  och  företagets  problematik. 
Informationen  är,  enligt  oss,  tillförlitlig  då  generella  uppfattningar  och  mönster  kunde  utläsas  av 
svaren.  Vi  inser  dock  problematiken  kring  att  intervjun  med  företag  X:s  designer  uteblev,  då 
befattningen har mest ansvar  i  inköpsprocessen. Tillförlitligheten hade därför ökat om vi  intervjuat 
samtliga  personer  berörda  av  inköpsprocessen,  eftersom  de  utvalda  informanternas  åsikter  inte 
representerar  hela  organisationen.  För  att  öka  tillförlitligheten  och  minska  vår  egen  påverkan  av 
resultatet,  gav  vi  informanterna  en  kopia  av  intervjuutskrifterna.  Vi  ville  försäkra  oss  om  att  vi 
uppfattat dem korrekt innan informationen fördes in i uppsatsen. Vid intervjutillfällena användes, på 
förhand, konstruerade frågor vilket vi anser ökar chansen för att samma resultat ska uppnås vid ett 
annat tillfälle. Vi är dock medvetna om vår egen påverkan under dataanalysen av  informationen. Vi 
gjorde subjektiva bedömningar om vilken information vi ansåg tillföra mest till det valda ämnet.   
 
Vår handledares, på företag X, medverkan har påverkat studiens resultat. Ämnet anpassades till den 
aktuella situation som företag X befann sig i under studiens start. Eftersom det är en omorganisation 
under  arbete,  är  deras  situation  om  ett  år  troligtvis  förändrad.  Anpassningen  till  deras  situation 
påverkar  även  chanserna  att  få  samma  resultat  vid  en  studie  på  ett  annat  företag.  Det  var 
handledaren  på  företag  som  valde  ut  informanterna  vilket  påverkat  tillförlitligheten.  Vi  vet  inte 
utifrån vilka kriterier informanterna valdes ut och om svaren blivit annorlunda med ett slumpmässigt 
urval. 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6.5 Förslag till vidare forskning 
 
Det  hade  varit  intressant  att  utföra  en  studie  över  hur  organiseringen  av  en  produktutvecklande 
modedetaljist bör se ut på alla enheter, inte bara inom inköpsprocessen. En kartläggning av samtliga 
aktiviteter hade förtydligat hur samspelet mellan dem ökar förutsättningarna för en effektiv process. 
Ytterligare förslag till vidare forskning är en studie av olika företags organisationsstrukturer. Studien 
hade möjliggjort  en mer omfattande analys av hur  företag  idag arbetar med att möta marknadens 
förändringar. 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Muntliga källor 
 
”Buying Manager” på företag X, Personlig intervju 2011‐04‐29 
 
Designassistent på företag X, Personlig Intervju 2011‐04‐29 
 
Inköpare på företag X, Personlig intervju 2011‐05‐02 
 
Inköpsassistent på företag X, Personlig intervju 2011‐05‐02 
 
”Buying Manager” på företag X, informationsmöte & samtal 2011‐03‐07, 2011‐04‐27 
 
Larsson Isabelle, observerande deltagare på företag X under perioden 2011‐02‐08 till 2011‐04‐15. 



 

Figur 3:1 Inköpsprocessen och några 
relaterande koncept (Weele 2010) 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1. Överlämningen sker från design till inköp och innefattar deras visioner om säsongens viktigaste 
produkter och material. Designavdelningen delger sina önskemål om vilka material inköpsavdelningen 
ska sourca.  
 
2. Överlämningen sker från design till inköp. Ett förtydligande görs av kommande kampanjer och 
viktiga produkter. 
 
3. Överlämningen sker från inköp till design. Inköp presenterar hur sourcingarbetet har gått. 
 
4. De slutgiltiga besluten tas gällande kvantiteter, volymer och prisbild. Både inköp och design 
medverkar men även controllers.  
 
5. Överlämning av fullständiga produktunderlag från design till inköp. 
 
6. Överlämningen sker från inköp till design och innefattar information kring kapacitetsbokning och 
orderläggning för varje produktgrupp. 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Bilaga 1 Faktaöversikt om företag X 
 
Företagsfakta 
 
Företag X är en av Sveriges ledande varumärkeskedja med ett affärskoncept bestående av dam‐ och 
herrkläder med  hög modegrad  från  både  egna  och  externa  varumärken.  I  dagsläget  har  företaget 
totalt ca 100 butiker främst i Sverige samt ett fåtal  i Norge. Företag X bedriver sedan 2010 också e‐
handel samt tre st outletbutiker som ett komplement till företagets ordinarie butiker. Omsättningen 
för  2009/2010  uppgick  till  1,4  miljarder  SEK  med  en  rörelsemarginal  på  10.8  procent.  Företag  X 
sysselsätter 624 medarbetar.  
 

 
Strategisk inriktning 
 
Tyngdpunkten i den strategiska  inriktningen ligger på varumärkesmixen av sex egna och 21 externa 
och internationellt välkända varumärken. Den övergripande målgruppen är män och kvinnor mellan 
20‐49 år som därefter är  indelad i smalare ålderssegment vilka de olika varumärkena vänder sig till 
Modegraden  karaktäriseras  snarare  av  en  modern  stil  och  hållbarhet  än  att  vara  först  med  de 
senaste  trenderna.  Varumärkesportföljen  tillsammans  med  strategisk  tonvikt  på  kvalitet  gör  att 
företag X befinner sig på det övre mellanprissegmentet (Årsredovisning företag X 2009/2010:8).  
 
Företagets andel av  den  totala  svenska  klädmarknaden  var år 2009 3,3 procent. För herr och dam 
hade  företaget  under  samma år  en marknadsposition på  5,6  respektive  2,8  procent.  Jämförelsevis 
gör  företag  X  till  den  näst  största  svenska  aktören  på  herr  och  den  femte  största  på  dam 
(Årsredovisning företag X 2009/2010:18).   
 

 
Värdekedja 
 
Företag  X  har  inga  egna  fabriker  utan  anlitar  externa  tillverkare.  Ett  led  i  ambitionen  att  öka  den 
lokala närvaron vid tillverkningen har företaget etablerat helägda inköpskontor i Shanghai, Kina och 
Dhaka,  Bangladesh.  Kontoren  medför  fördelar  som;  förbättrad  operationell  effektivitet  i  form  av 
kortare ledtider och effektivare transporter, lägre kostnader, samlad förhandling av varugrupper och 
förbättrad kvalitetskontroll (Årsredovisning företag X 2009/2010).  

 
 
 
 



 

Bilaga 2 Intervjufrågor 
 
Process: 

‐ Vilka är styrkorna/det som är bra med den nya inköpsprocessen? 
Följdfråga: Främsta fördelen jmf med den gamla? 
 

‐ Vilka är svagheterna/det som är mindre bra med den nya inkösprocessen? 
Följdfråga: Främsta nackdelen jmf med den gamla? 
 

‐ Vilka är (delprocess) designprocessens styrkor och svagheter i den nya inköpsprocessen?  
 

‐ Vilka är (delprocess) inköpsprocessens styrkor och svagheter i den nya inköpsprocessen? 

 
‐ Vad är målsättningen men inköpsprocessen?  

Följdfråga: Målsättning med (del) designprocessen? 
Följdfråga: Målsättning med (del) inköpsprocessen? 
 

‐ Vad är målsättningen med just dina arbetsuppgifter? 
 

‐ Hur bidrar du genom ditt arbete för att målsättningen skall nås? 

 
‐ Vad tror ni är syftet med att man omorganiserar inköpsprocessen? 

 

‐ Hur kan man optimera (hela) inköpsprocessen  
Följdfråga: (del) designprocessen/ (del) inköpsprocessen? 
 

‐ Vem har det övergripande ansvaret för inköpsprocessen? 
 

‐ Vad behöver du för information etc. för att kunna utföra ditt arbete? 

 
‐ Vilka beslut har du befogenheter att fatta? 

 

‐ Vilken målsättning anser du att följande befattningar har i sitt arbete? 
Inköpare, inköpsassistent, designer, designassistent, logistik, avdelningschef design, 
avdelningschef inköp 

 

Överlämning: 
‐ Vem överlämnar arbetsuppgiften till dig/Efter vem tar du vid? 

 
‐ Vem överlämnar du till/Vem tar vid efter dig? 

 
‐ Hur ser själva överlämningen ut? 

 



 

‐ Hur kan ni optimera överlämningen så att den blir så bra som möjligt? Hur kan du/ni göra 

den bättre? 
 

‐ Vilka krav har du på en överlämning? Hur önskar du att överlämningen sker till dig?   

 
 

Kundvärde: 
‐ På vilket sätt skapar ditt arbete värde för produkten? 

 

‐ På vilket sätt skapar ditt arbete värde slutkunden? 
 

‐ På vilket sätt skapar den övergripande inköpsprocessen värde för slutkunden?  

 
‐ På vilket sätt skapar inköpsprocessen värde för slutkunden? 

 

‐ På viket sätt skapar designprocessen värde för slutkunden? 
 
 

Produkter 
‐ Hur skulle du beskriva företag X:s produktsortiment? 

 
‐ Hur tror du kunden skulle beskriva företag X:s produktsortiment?  

 

 

Strategi (Frågor endast ämnade för Buying managern) 
 

‐ Vilken är den övergripande inköpsprocessens strategi?  
 

‐ Vilken är designprocessens strategi? 

 
‐ Vilken är inköpsprocessens strategi? 

 

‐ Vilken är strategin för din uppgift? 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