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Sammanfattning 
 
Oscar of Sweden brottas med ineffektiva flöden i sin försörjningskedja som innehåller 
långa ledtider vilket drabbar deras e-handel på ett negativt sätt. Om tiden från det att en 
varumärkesägare investerar pengar i material tills dess att slutprodukterna når 
marknaden är för lång resulterar det i oönskade effekter i form av bundet kapital vilket 
har en negativ effekt på företagets kassaflöde. 
 
Studien syftar till att analysera en försörjningskedjas värdeflöden inom mode och 
konfektion, det med hjälp av bland annat en värdeflödeskartläggning för att hitta 
eventuella brister och komma med förbättringsförslag med avsikt att effektivisera 
värdeflödena i en försörjningskedja. 
 
För att åstadkomma en förbättrad e-handel med hjälp av effektivare flöden är synlighet i 
försörjningskedjan med hjälp av informationsdelning en viktig faktor. 
Realtidsuppdateringar på lagersaldon är en typ av informationsdelning som skulle 
underlätta beslutsfattanden i försörjningskedjan.  
 
Att reducera leverantörsbasen för att knyta starkare band med de som återstår 
möjliggör förbättrad leveranssäkerhet, kortare leveranstider och kan skapa högre 
förtroende. Slutsatserna visar att Oscar of Sweden till sist kan reducera ledtiden och 
minska sina lagernivåer utan att försämra kundservicenivån och på så sätt förbättra sitt 
kassaflöde och sälja mer skjortor. 

  



 

Abstract 
 
Oscar of Sweden is a company that is currently struggling with ineffective flows in its 
supply chain. If the time period from when a brand owner invest money in raw material 
to when the end products reach the market is unnecessarily extensive, then it will 
eventuates in unwanted effects in form of high amount of tied up capital during a long 
period of time, which is disadvantageous for the company’s cash flow. 
 
The study aims at analyzing the value flows in a supply chain, this by creating a value 
stream mapping in order to identify possible shortcomings and actions of improvement 
to streamline the value flows. 
 
In order to achieve improved e-commerce through increased flow efficiency, the 
visibility of the supply chain with support of information sharing is an important factor. 
Real-time updates on inventory balances are a type of information sharing that would 
facilitate the decision making in the supply chain.  
 
Further, reducing the supplier base to achieve closer relationships with those remaining 
enables improved delivery reliability and shorter delivery times which can create 
greater confidence. In conclusions, the aim for Oscar of Sweden is eventually to reduce 
lead time and its inventory levels without impairing customer service levels, thus 
improving cash flow and selling more shirts. 
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1. Introduktion 
Här förklaras arbetets innehåll. Inledningskapitlet syftar till att ge läsaren förståelse vad 
arbetet går ut på och hur rapportens sakinnehåll är beskrivet. 

1.1 Bakgrund 
Det finns idag moderna studier som berör optimeringen av e-handeln utifrån ett 
marknadsföringsperspektiv med insyn på hur e-handelns gränssnitt ska se ut och hur 
man med produkterna kan nå ut till kund för att öka försäljningen. Det är såklart vitalt 
inom mode och konfektion med bra marknadsföring och varumärkeshöjande aktiviteter, 
men att genom effektiv logistik snabbt och dynamiskt reagera på kundefterfrågan påstår 
författarna ger viktiga konkurrensfördelar så att framtagna produkter exakt 
överensstämmer med kundens efterfråga och krav. 
  
Niu (2013) hävdar att e-handeln idag ökar kraftigt, särskilt hos ungdomar, vilket gör det 
viktigt att analysera och förstå vilka faktorer som påverkar köpbesluten inom den givna 
målgruppen. Att internet idag är den marknadsplats som snabbast växer gör det viktigt 
att effektivisera de värdeflöden som organisationers e-handel bygger på för att inte 
begränsa sin försäljning. 
 
Lean produktion och företags ERP har efter undersökningar för 
tillverkningsförbättringar utnämnts flertalet gånger som de två viktigaste strategierna 
för tillverkare som försöker konkurrera om försäljning och vinst på globala marknader. 
Att Lean produktion förbättrar tillverkningsprocesser genom att systematisk tillämpa 
Lean-principer är allmänt accepterat. Det samma antas för dagens IT-system, särskilt 
ERP-system vilka därför är viktiga för företag som söker effektivitet genom 
organisatorisk integration (Powell, Riezebos & Strandhagen 2013). 
 
På grund av behovet av utvecklade informationssystem, utkontrakteringsmetoder, 
partnerskap och en omformning av fokusen inom organisationer från sin egen 
funktionalitet till att integrera aktiviteter med alla intressenter i försörjningskedjan har 
vikten av Supply Chain Management ökat (Theodore Farris II & Hutchinson 2002).  
 
Företaget med bäst utvecklat Supply Chain Management i sin bransch presterar enligt 
Theodore Farris II & Hutchinson (2002) bättre än sin genomsnittliga konkurrent med 
hela 10-30 procent i leveranssäkerhet, 40-65 procent kortare Cash-to-Cash (C2C) 
cykeltid och har 50 - 80 procent mindre lager. De potentiella besparingar som kan göras 
med hjälp av en högeffektiv försörjningskedja kan uppnå 6 procent av företagets 
inkomster (Theodore Farris II & Hutchinson 2002). 
 
Supply Chain Management syftar till att effektivisera material-, informations-, och 
pengaflöden genom samarbete och samordning mellan försörjningskedjans intressenter 
för att uppnå lägsta möjliga totalkostnad. Intressenterna kan exempelvis vara 
leverantörer, kunder, transportörer, distributörer, återförsäljare, banker etc. Av de tre 
flödena som tidigare nämndes flödar traditionellt sett materialflödet nedströms 
försörjningskedjan, pengaflödet uppströms försörjningskedjan och informationsflödet i 
båda riktningar. Det här är en regel som generellt sett stämmer i de flesta fallen, 
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materialflödet kan dock även flöda uppströms försörjningskedjan i form av returer och 
liknande (Gupta & Dutta 2011). 
 
Att kartlägga värdeflöden med en värdeflödesanalys är en tacksam och mycket 
fördelaktig teknik för att med Kaizen-metoder reducera systemslöserier. Den stora 
fördelen med kartläggningen är att tydligt kunna presentera prestandatillståndet för ett 
system på ett visuellt plan (Faulkner & Badurdeen 2014). 
                                                              
En värdeflödeskartläggning ska visualisera allt det material och den information som 
krävs för framställningen av en viss produkt och hur det flödar genom systemet. En 
värdeflödeskartläggning innebär att flödena visualiseras på en karta, som representerar 
antingen nuvarande eller ett framtida tillstånd av hur material och information passerar 
genom processerna inom systemet. En framtida kartläggning representerar det ideala 
tillståndet för samma system (Chen, Li & Shady 2008). 
 
En korrekt tillämpning av Lean-principer resulterar ofta i en effektivare produktion 
vilket ofta kan likställas med minskade kostnader. Genom att göra en 
värdeflödeskartläggning av en organisation underlättas tillämpningen av Lean och 
flaskhalsar kan identifieras och elimineras (Onofrejova & Janekova 2015). 

1.2 Problembeskrivning  
Produkter i försörjningskedjan måste effektivt kunna styras genom flödet till kund för 
att erhålla reducerad kapitalbindning och som följd minskade kostnader. Utan ovan 
nämnda situation är försörjningskedjan ineffektiv och full av slöserier som resulterar i 
kostnader och förlorade försäljningsmöjligheter.  
 
Då e-handeln idag ökar kraftigt tvingas allt fler butiker i mindre orter lägga ner sin 
verksamhet på grund av minskad lönsamhet. Därför är det idag viktigt att följa den nya 
trenden och prioritera nya forum så som e-handel och utveckla förmågan höra rösten 
från marknaden, tolka kundefterfrågan och arbeta för att tillfredsställa den. 

1.3 Syfte & forskningsfråga                 
Syftet med studien är att undersöka skapandet av en effektivare e-handel och visuellt 
tydliggöra verksamheten baserat på studier av ekonomi-, informations- och 
materialflöden. För att bemöta ovan formulerade syfte har följande forskningsfråga 
formulerats: 
 
Hur kan flödet av ekonomi, material och information förbättras för att skapa effektivare 
e-handel? 

1.4 Avgränsningar 
Arbetet avgränsas till att endast undersöka hur ett e-handelsföretag effektivt kan få ut 
produkter på marknaden och på så sätt öka sin försäljning utan att göra någon analys på 
hur hemsidans gränssnitt bör utformas. Nästa avgränsning är den att arbetet inte 
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kommer att beröra någon analys på effektiviteten inom mellanhänder i 
försörjningskedjan.  
 
Det har på grund av tidsmässiga och geografiska skäl varit alltför omfattande att 
analysera lokala omständigheter hos leverantörerna i Europa samt materialflödet 
uppströms från tredjepartslagret. Analysen kommer dock analysera hur effektiva 
informations- och pengaflödena är mellan alla aktörerna i försörjningskedjan.  
 
Till sist reserverar författarna sig för att redogöra för hur eventuella förändringar ska 
implementeras i organisationen. 
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2. Teoretisk referensram 
Här presenteras relevant forskningslitteratur för de teorier och analysmodeller som är 
viktiga för det forskningsproblem som studien syftar till. Urval har gjorts beroende på dess 
lämplighet, användarvänlighet och förklarande förmåga. 

2.1 Lean management för optimering av SC 
Oavsett sammanhang så är huvudmålet med Lean att möta kundernas förväntningar på 
ett bättre sätt genom att fokusera på ständiga förbättringar för att hitta och reducera 
slöserier. Det viktiga i alla Lean-initiativ är analysen av värdeflödet som blir av alla de på 
varandra ingående aktiviteter som görs för att tillverka en vara eller för att uppfylla 
kundens önskemål. Ett erkänt verktyg som gör den här analysen bra är en 
värdeflödeskartläggning (VSM). Den framtida kartläggningen ska vara en presentation 
på värdeflöden befriade från slöserier, erhållen efter omstruktureringar utifrån Lean-
principer. Att åstadkomma en visuell presentation av ett framtida tillstånd är ett 
värdefullt resultat, analytikern har då tillgång en övergripande vision av ett nytt system 
där all fysisk och logisk sammankoppling är specificerade och alla möjliga kritiska 
händelser är markerade, så som flaskhalsar, långa uppsättningstider, kritiska punkter 
för schemaläggning etc. (Bertolini et al. 2013). 

En del av Lean management är Lean produktion, som kan definieras som att göra mer av 
mindre. I sina enklaste termer handlar Lean produktion om att ta bort slöserier och de 
stora målen är högsta möjliga kvalitet till lägsta möjliga kostnad och samtidigt ha kortast 
möjliga ledtid. Lean-thinking kan definieras med 5 grundprinciper: 1- Specificera det 
exakta värdet för varje produkt; 2- Identifiera värdeflöde för varje produkt; 3- Skapa 
värdeflöde utan avbrott; 4- Låta kunden dra värdet från producent 5- Fullfölj perfektion 
(Powell, Riezebos & Strandhagen 2013). 

2.1.1 KAIZEN 

Allt arbete i en tillverkande verksamhet kan indelas i en av tre kategorier: tillfälligt 
arbete, värdeadderande arbete och icke värdeadderande arbete (Muda). Tillfälligt 
arbete är det arbete som krävs i det nuvarande produktionssystemet men som inte 
lägger till värde för produkten. Värdeadderande arbete tillför direkt värde på produkten. 
Icke värdeadderande arbete är det arbete som varken ger värde på produkten eller 
krävs av det nuvarande systemet utan kan ses som bortkastad tid eller slöserier och 
kallas för Muda. Det är också det arbete som kunden inte är villig att betala för. Muda 
delas in i sju underkategorier och är kända som de sju dödliga avfallen. De sju 
kategorierna är överproduktion, väntan, transport, överarbete, lager, rörelse och 
omarbete (Chen, Li & Shady 2010). 

När företag är i behov av att öka mängden värdeadderande arbete och enbart väljer att 
öka antalet arbetstimmar så har företaget också ökat mängden icke-värdeadderande 
arbete. I det fallet så har företagets konkurrenskraft inte förbättrats. Istället är ett bättre 
sätt att öka företagets mängd värdeadderande arbete att skära ner på tillfälligt arbete 
och Muda (Chen, Li & Shady 2010). 
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Kaizen är skapad för just det här ändamålet, nämligen att ständigt förbättra processen 
genom att identifiera och eliminera slöserier. Genom att använda Kaizen-metoder kan 
företag förändra sitt arbetssätt för att reducera tillfälligt arbete och Muda för att öka 
andelen värdeadderande arbete (Chen, Li & Shady 2010). 

Det är viktigt att förstå, identifiera och särskilja de 3 kategorierna, alltså vilket arbete 
systemet faktiskt kräver, vilket arbete är värdeadderande på produkten och vad är rena 
slöserier. När Muda är identifierat är nästa steg att bestämma hur det ska reduceras. Ett 
mål med Kaizen-metoder är att genom att involvera alla anställda och uppmuntra dem 
att komma på även mycket små förbättringsidéer regelbundet. När sedan dessa små 
idéer är implementerade kan de göra arbetet enklare och mer trivsamt. Det är viktigt att 
förstå att flera små, strategiska förbättringar snabbt kan resultera i signifikanta 
ökningar i systemeffektivitet (Chen, Li & Shady 2010). 

När en Kaizen-aktivitet ska genomföras finns det flera Lean-verktyg tillgängliga som 
förklaras kort nedan. 

• Processen i ett ögonkast: När en viss produkt har valts ut för förbättring är nästa 
steg i det här verktyget att ta reda på vad som i verksamheten är involverat i 
tillverkningen eller framtagningen av den specifika produkten. Verktyget visar 
dels vilka processer som är involverade och i vilken sekventiell ordning 
operationerna har. Vanligtvis innehåller den här informationen en beskrivning av 
cykeltider, procentuella ställtider och antalet arbetare som krävs för varje 
operation. Dessutom kommer den information som är insamlad under det här 
verktyget till användning till efterföljande Lean-aktiviteter (Chen, Li & Shady 
2010). 
 

• 5 varför: Efter att ha identifierat var Muda finns i systemet är det viktigt att hitta 
huvudorsaken till Muda och ta bort den. De ‘5 varför’-metoden är en process som 
börjar med att hitta specifika problem och skriva ner dem på ett papper. Därefter 
följer frågeställningen varför problemen händer och svaren skrivs på samma 
papper. Om svaret inte hittar huvudorsaken till problemet frågar ingenjörerna 
varför igen, tills dess att huvudorsaken är identifierad. Även om namnet på 
metoden innebär att ställa frågan fem gånger kräver vissa situationer färre och 
andra fler än fem frågor (Chen, Li & Shady 2010). 
 

• Kaizen-events: När huvudorsaken till ett problem har identifierats är det 
nödvändigt att hitta en lösning vilket gör det möjligt för ett företag att minska 
eller till och med helt ta bort Muda. Det kan till exempel göras med hjälp av 
Kaizen-events. Eventen bemannas med personal från olika discipliner inom 
företaget och teamet arbetar tillsammans för att hitta lösningar för ett specifikt 
problem för att kunna göra förbättringar av det nuvarande tillverkningssystemet 
(Chen, Li & Shady 2010). 
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2.1.2 Quick response (QR) 

Att snabbt få ut produkter på marknaden är idag en av de viktigaste 
konkurrensfördelarna inom mode och konfektionsbranschen. Eftersom trenderna inom 
mode är korta blir marknaden opålitlig och oförutsägbar. För att tillfredsställa kunder 
krävs alltså både att vara snabb till marknaden och förmågan att vara flexibel då 
kunderna förväntar sig mervärde och modernitet. För att förbättra dessa variabler över 
hela försörjningskedjan anses välplanerad tid och användningen av tekniska hjälpmedel 
som viktiga delar i industrin (Choi, Chow & Liu 2013). 
 
Generellt sett kan man säga att QR är en strategi som syftar till att förbättra 
responstiden mellan köpet av plagg hos en återförsäljare och påfyllningen från en 
tillverkare. Flera återförsäljare så som Zara och New Look har utvecklat olika strategier 
inom QR för att öka deras reaktionsförmåga i en oförutsägbar marknad. Samma idéer 
har även spridit sig till många märken i Kina som har omfamnat QR för deras 
utmaningar och behov av att vara snabb till marknaden (Choi, Chow & Liu 2013). 
 
För en bra reaktionsförmåga krävs informationsdelning mellan alla aktörer i 
försörjningskedjan och den här typen av samordning är en stor utmaning att ta itu med. 
Här har ERP-system ofta använts för att göra det genom att strukturera om i 
försörjningskedjan både inom och runt organisationer. Enterprise-Resource-Planning 
(ERP) är särskilt välbehövliga för modeindustrier då deras försörjningskedjor helt är 
beroende av en marknad där efterfrågan styr. Därför är det särskilt viktigt att få tag på 
den senaste informationen från marknaden och den dela den med alla aktörer i 
försörjningskedjan (Choi, Chow & Liu 2013). 

2.2 Kartläggning av värdekedjor 
Fokus hos företag och försörjningskedjor har under tiden skiftat en aning. I den senare 
delen av 90-talet låg fokus på att ha hög lojalitet gentemot kunder för att inte förlora 
dem till konkurrenter. Senare skiftade fokusen till att producera högkvalitativa 
produkter till så låga kostnader som möjligt. Nu ligger fokus främst på att erbjuda 
marknaden många varianter för att locka till sig så många kunder som möjligt vilket 
skapar stora utmaningar för hela försörjningskedjan. Att tillverka och leverera 
produkter i rätt tid, till rätt plats och till rätt pris är en stor del i utmaningen som 
tidigare bara bestod av att tillverka produkter av hög kvalité till ett överkomligt pris 
(Chin, Tummala, Leung & Tang 2004). Verassimo-Pereira (2009) menar att företag och 
försörjningskedjor måste förändra den klassiska inställningen att reducera kostnader 
till att behandla försörjningskedjan som en värdekedja, alltså fokusera på att skapa 
inkomster. 
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Figur 1:  Försörjningskedja av material- och pengaflöden för återförsäljare (Gupta & Dutta 2011 s. 48) 

 
Fokus riktas ofta mot de fysiska flödena i försörjningskedjan. Verissimo-Pereira (2009) 
menar att värdet av att samarbeta och dela information ofta underskattas och 
missförstås. För att möta kundernas efterfrågan med produktvariation och produkter i 
lager bör samarbete och informationsdelning tas på allvar.  Istället för att endast 
fokusera på de fysiska kostnaderna (lager, produktion och transport) som uppkommer 
bör mer fokus läggas på att utjämna efterfrågan och tillförseln. Om de två inte stämmer 
överens tillkommer kostnader i form av antingen förlorad försäljning (efterfrågan 
överskrider tillförseln) eller behovet av rabatterade priser (efterfrågan underskrider 
tillförseln) för att få produkterna sålda (Verissimo-Pereira 2009). 

2.2.1 Monetärt flöde 

Det är stora skillnader mellan de nedströms flödande material- eller produktflödet och 
det uppströms flödande pengaflödet. Den allra tydligaste skillnaden är den att genom att 
hålla på materialet som ska flöda nedströms uppkommer kostnader i form av 
lagerhållningskostnader och liknande. Raka motsatsen gäller vid pengaflödet. Ju längre 
pengarna finns hos företaget desto mer ränteintäkter kan utvinnas och blir således extra 
inkomster. Ytterligare en skillnad är att produktflödet är konstant efter kundens 
efterfrågan, således bevaras den intakt och ändras inte. Det uppströms flödande 
monetära flödet är inte helt konstant utan avgörs i form av avtal och överenskommelser 
intressenter emellan. Det kan vara i form av varierande överenskommelser av 
betalningen som till exempel kan innefatta förseningsavgifter eller avdrag i form av tidig 
betalning. De här skillnaderna gör hanteringen av det uppströms flödande pengaflödet 
till en viktig forskningsfråga (Gupta & Dutta 2011). 
 
Det är inte helt lätt att hantera det monetära flödet på ett effektivt och vägvinnande sätt. 
Svårigheterna är dels att inkommande och utgående pengaflöden är kontinuerliga under 
hela organisationens livslängds vilket gör problemet naturligt dynamiskt. Den andra 
svårigheten är att förutse framtida inkomster och utgifter då de är helt beroende av 
produktflödet vilket i sin tur bestäms av marknadens efterfrågan (Gupta & Dutta 2011). 
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Reducerat pris vid snabb betalning 
Ett alternativ för att förbättra kassaflödet är att erbjuda kunden rabatterat pris vid 
snabbare betalning. Det här alternativet bör analyseras då en rabatt uppenbart ger 
upphov till kostnader i form av minskade intäkter. Samtidigt hävdar C.Hill & D.Riener 
(1979) att det finns åtminstone 3 fördelar med att erbjuda den här typen av rabatt: 1 - 
pengar mottages tidigare, vilket leder till att behovet att låna pengar minskar eller att 
mer pengar frigörs till investeringar; 2 - Säljvolymerna kan öka då rabatten är en sorts 
prisavdrag; 3 - Förlustrisker för osäkra fordringar kan reduceras om man kan få 
återförsäljare att betala snabbare (Hill & Riener 1979). 
 
Cash-to-cash mätning 
Cash-to-cash (C2C) är en metod som analyserar tidscykeln från det att företaget 
investerar pengar i till exempel råmaterial tills dess att företaget får tillbaka de 
investerade pengarna i form av försäljning. Ur ett Supply Chain Management-perspektiv 
är en mätning av C2C-cykeltiden en värdefull mätning då den upplyser de inkommande 
materialaktiviteterna, genom tillverkningsaktiviteterna och slutligen den utgående 
logistiken och säljaktiviteterna med återförsäljare. C2C-cykeltiden är också ett effektivt 
mått på hur försörjningskedjan förbättrats (Theodore Farris II & Hutchinson 2002). 
 
Genom försöka förlänga den genomsnittliga tiden för betalning av leverantörsskulder 
och korta ner produktionscykeln inom tillverkningen för att reducera antalet dagar för 
lagerhållning av artiklar samt reducera den genomsnittliga tiden för betalning av 
kundfordringar kan man hantera C2C-tidscykeln och korta ner antalet dagar tills man 
får tillbaka sina investerade pengar (Theodore Farris II & Hutchinson 2002). 
 
Att förlänga den genomsnittliga tiden för betalning av leverantörsskulder resulterar i 
räntefria investeringar. Målet är att minimera och kontrollera uppdelningen av pengar 
till senast möjliga tillfälle. Lager i produktionen ska reduceras i så stor utsträckning som 
möjligt då de innebär kostnader i form av bundet kapital. Att implementera 
tillverkningsstrategier så som Just-In-Time och Real-Time-Inventory-Tracking är något 
företag bör fokusera på. Att reducera den genomsnittliga tiden för betalningar av 
kundfordringar har motsatt effekt på företaget som betalning av leverantörsskulderna. 
Att så snabbt som möjligt få in pengar för artiklar eller tjänster man sålt frigör pengar 
som kan investeras eller generera intäkter (Theodore Farris II & Hutchinson 2002). 
 
Beräkning av efterfrågan 
Den moderna miljön där försörjningskedjan är bunden till att erbjuda många varierade 
produkter till nischade marknader samtidigt som återförsäljare inte längre lägger stora 
order då de ofta arbetar efter Lean-principer där de inte vill ha onödigt bundet kapital 
skapar en instabil miljö och stora utmaningar för försörjningskedjan. Några av de 
största utmaningarna ligger i att försöka prognostisera efterfrågan, planera 
produktionen och synkronisera order. Samtidigt ökar försörjningskedjans risker för 
avbrott i och med minskade leverantörsbaser samt användandet av utrikes leverantörer 
vilket i värsta fall kan leda till ökade kostnader och minskad tillväxt. Resultaten av det 
här gör att försörjningskedjan behöver ett robust och flexibelt system som samtidigt 
inte äventyrar effektiviteten i kedjan (Verissimo-Pereira 2009). 
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Med hjälp av IT-lösningar kan informationsdelningen snabbas på och göra 
försörjningskedjan mer stabil och flexibel utan att försämra dess effektivitet vilket är 
viktigt för företag i dagens krävande miljöer (Verissimo-Pereira 2009). 
 
Nuvarande marknadsmiljö gör det är svårt för företag att skapa precisa prognoser för 
att tillverka och lagerhålla produkter. Det är numera vanligare att företag strävar efter 
att vara med flexibla för att möta oförutsedda krav från kunderna, alltså att själva 
processen drivs av kundens efterfråga istället för prognoser. En marknadsorienterad 
strategi med en försörjningskedja som är flexibel gör förädlingsprocessen mer effektiv, 
pålitlig och snabb. En nyckelfaktor för försörjningskedjans prestation är dess förmåga 
att snabbt kunna reagera på oförutsedda förändringar i efterfrågan (Verissimo-Pereira 
2009). 

2.2.2 Informationsflöde 

I samband med informations- och kunskapsutbyte mellan försörjningskedjans 
intressenter uppkommer vissa risker. En risk kan vara att man i och med utbyte av 
information delar med sig av konkurrenshemligheter. Madenas et.al (2014) hävdar att 
man med anledning av detta bör definiera djupet av samarbete och graden av 
integration i ett tidigt skede för att undvika delning av företagskänslig information. En 
metod kan vara att, om möjligt, minska antalet leverantörer och samarbetspartners för 
att kunna skapa en bättre överblick och utveckla ett närmare samarbete med högre grad 
av integration tillsammans med de leverantörer som återstår. Det kan också vara 
fördelaktigt att analysera och kategorisera sina samarbetspartners för att se vilka som 
behöver hög integrationsgrad och vilka som kanske inte kräver lika hög nivå av 
samarbete (Madenas et.al 2014).   
 
Kim, Ryoo & Jung (2011) menar att åstadkomma synlighet i relationen mellan köpare 
och leverantörer är en framgångsfaktor för en lyckad försörjningskedja. För att 
åstadkomma synlighet i försörjningskedjan används ett inter-organisatoriskt 
informationssystem (IOIS). IOIS är ett nätverksbaserat informationssystem som syftar 
till att tänja på organisationsgränserna genom att synliggöra en större mängd 
information mellan parterna. Att implementera IOIS är utmanande och kräver mycket 
resurser av de inblandade parterna men har vid en lyckad implementering potentialen 
att skapa samverkande effekter (Kim, Ryoo & Jung 2011). 

Det är inte bara sett till hela försörjningskedjan som det är fördelaktigt med förbättrad 
synlighet utan också de enskilda företagens interna beslutsfattande och 
prestationsförmåga förbättras. Ett företag behöver då tillgång till vad som för dem kan 
vara nyckfull information från partners för att kunna underlätta operationerna som 
utförs vilket i längden kommer skapa fördelar för båda parter. Det krävs då att företagen 
i kedjan har tillgång till information från deras partners som anses vara nyttig och 
skapar ömsesidiga fördelar (Kim, Ryoo & Jung 2011). 

Madenas et.al (2014) menar att det som möjliggör samarbete mellan intressenter i 
försörjningskedjan är informationsutbytet. Samarbeten i sådana fall kan vara 
utkontraktering av delar av ett företags verksamhet vilket möjliggör för det fokala 
företaget att effektivt och framgångsrikt fokusera på sina huvuduppgifter samtidigt som 
leverantörer ofta har en djupare kunskap om hur tillverkningen av delkomponenter ska 
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tillverkas till en så låg kostnad och hög kvalité som möjligt. Resultatet blir ofta en 
tillverkningsprocess som säkerställer hög kvalité samtidigt som den reducerar 
kostnader. Ett väl fungerande informationsflöde mellan intressenterna är av stor vikt för 
att lyckas med en utkontraktering av sådan karaktär. Informationsdelning kan inom 
industrin göras via flera olika web-baserade system som Computer Aided Design (CAD), 
Product Data Management (PDM), Enterprise Resource Planning (ERP), Product 
Lifecycle Management (PLM) etcetera (Madenas et.al 2014). 

2.2.3 Fysiskt flöde 

Dragande produktion är den fjärde principen och en av de mest fundamentala delarna 
inom Lean. Ett tryckande produktionssystem medför att jobb, material och produkter 
skjuts från en arbetsstation till nästa när den är slutförd av aktuell arbetsstation. Hade 
systemet istället varit av en dragande typ så dras arbete framåt succesivt av nedströms 
arbetsstationer, när så är nödvändigt. Alltså ska ingen producent uppströms i 
försörjningskedjan producera en produkt eller en tjänst förens nedströms kund 
efterfrågar det (Powell, Riezebos & Strandhagen 2013). 
 
En värdeflödeskartläggning anses ofta vara det primära verktyget för en Lean-
implementering men tyvärr leder det alltid till rena dragande system och ger inte 
utrymme för införandet av en kombination av dragande och tryckande system som kan 
vara fördelaktig även om den traditionella kartläggningen har visat sin överlägsenhet i 
flera industriella sammanhang (Bertolini, Braglia, Romagnoli & Zammori 2013). 

Bertolini et al. (2013) förespråkar en variant av en traditionell värdeflödeskartläggning, 
som också möjliggör för användare att designa det framtida tillståndet av en 
synkroniserad planering av materialbehov (MRP) som i sig är ett tryckande system. Det 
gör det möjligt att erhålla fördelarna med synkroniserat MRP-system, med hänsyn till de 
traditionella systemen som Kanban och konstant produkter i arbete (ConWIP). Det har 
visat sig vara en överlägsenhet att kombinera fördelarna med behovsplanering och 
processnivåreglering med kontroll över mängden produkter i arbete (WIP) (Bertolini et 
al. 2013). 

Kombinationen synkroniserad-MRP med värdeflödeskartläggning är inte alltid gångbar 
eller erhåller tillräckliga fördelar. Dessa frågor behöver därför besvaras efter en djupare 
analys innan man ser det som ett alternativ då det krävs ett omfattande arbete när 
systemet ska gå från ett nuvarande tillstånd till ett framtida menar Bertoli et al. (2013). 
Relevanta frågor som behöver besvaras finns i tabell 1.  
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Tabell 1: Vägledning för framtida kartläggning (Bertolini et.al. 2013, s 5503) 

 

Om svaret på fråga 5 i tabell 1 är negativ är det inte värt att tillämpa synkroniserad MRP 
då ökningen i komplexitet inte kommer vara värd minskningen av WIP och ledtider. I 
det fallet är det bättre att ha ett rent dragande system. Däremot om svaret är positivt 
behöver det synkroniserade MRP-systemet designas med utgångspunkt från svaret i 
fråga 9 i tabell 1. Kritiska stationer måste märkas för att bestämma vilka som ska få 
MRP-produktionsorder och vilka som ska användas i ett dragande system i resterande 
del i värdeflödet. Oftast bör de flesta nedströms stationerna processa alla varianter 
(Bertolini et al. 2013). 

För att det synkroniserade MRP-systemet ska vara överlägset vanliga Kanban-system 
måste värdeflödet bestå av flertalet produktvarianter med långa uppsättningsstider. Ju 
färre varianter som finns desto lägre kan lagernivåerna hållas. På samma sätt om 
uppsättningsstiderna är försumbara skulle det vara möjligt att effektivisera och reglera 
flödet med en Heijunka-box, varpå man inte behöver definiera en daglig 
batchproduktion (Bertolini et al. 2013). 

2.2.4 Samarbete i värdekedjor 

Ett resultat av globaliseringen och den snabbt utvecklade tekniken har gjort att 
försörjningskedjor tvingats genomgå stora förändringar de senaste tio åren. De nämnda 
faktorerna tillsammans med den tilltagande konkurrensen på marknaden har gjort att 
ett välutvecklat samarbete med försörjningskedjans intressenter blivit en 
framgångsfaktor för att nå effektivare flöden (Madenas, Tiwari, Turner & Woodward 
2014). 
 
Företag har i och med den nya fokusen förstått vikten av att utse chefer inom specifika 
områden med uppgiften att i ett tidigt skede hantera försörjningskedjans svårigheter. 
Den tuffa konkurrensen i många branscher gör att det är av yttersta vikt att få fram sina 
produkter till rätt plats och tid, där skapandet och upprätthållandet av en effektiv 
försörjningskedja är en förutsättning för att lyckas. För att kunna fortsätta konkurrera 
inom dagens marknadsförhållanden är det vitalt att skapa sig en försörjningskedja som 
är både flexibel och anpassningsbar. Chin et.al. (2004) hävdar till och med att dagens 
marknad inte är en konkurrens mellan företag, utan försörjningskedjor emellan.  
 
Det är enligt Chin et.al (2004) viktigt att organisationen tillsammans kommer fram till 
övergripande mål och hittar sätt att öka organisationens konkurrenskraft, kundservice 
och lönsamhet. Det är därför av stor vikt att hålla uppsyn och genomföra regelbundna 
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mätningar på försörjningskedjan för att se var förbättringar kan genomföras (Suarez-
Barraza, Miguel-Davila & Vasquez-Garzia 2015). Chin et.al (2004) betonar vikten av att 
bygga starka leverantörsrelationer, implementera informations- och 
kommunikationstekniker, omforma materialflöden och identifiera hur och vilka 
prestationer som bör mätas. 
 
För att en försörjningskedja ska förbli effektiv är det viktigt att den hålls stabil och 
undviker avbrott. För att lyckas med det och samtidigt uppnå global räckvidd och ta 
lokalt ansvar har många företag förstått vikten i att omvärdera den klassiska 
affärsmodellen som innebär vertikal integration mot att utöka samarbetet och 
informationsutbytet med sina partners. För att öka sina chanser att lyckas krävs det att 
företag samarbetar med varandra. En framgångsrik relation mellan kund och leverantör 
baseras på tillit, engagemang och långsiktighet (Verissimo-Pereira 2009). 
 
Verissimo-Pereira (2009) hävdar att tillit mellan intressenterna i försörjningskedjan är 
en stor framgångsfaktor. Det är av stor vikt att informationsflödet strömmar fritt mellan 
båda ändar av kedjan för att kunna åstadkomma logistisk flexibilitet och även att 
informationsdelningen är på en så djup nivå som möjligt, varpå tillit är viktigt 
(Verissimo-Pereira 2009). 
 
Företag kämpar allt mer med korta produktlivscykler, ökad utkontraktering av 
produktionsenheter, och krav från marknaden på produkter med hög 
kundanpassningsgrad vilket gör att de måste arbeta hårt för att skapa en 
försörjningskedja som är flexibel och drivs av kundernas efterfrågan. En förutsättning 
för att skapa och lyckas med sådana försörjningskedjor är kartlägga och överskåda 
informationsflödet i kedjan vilket ofta är utmanande men en också en vital del för att 
uppnå just effektivitet och flexibilitet i försörjningskedjan (Madenas et.al 2014). 

2.2.5 Värdeflödeskartläggning 

Ett värdeflöde består av allt det 
material och all information som krävs 
för framtagningen av en viss produkt 
och hur de flyter genom 
tillverkningssystemet. Kartläggningen 
överför helt enkelt information om 
värdet till en karta som representerar 
antingen ett nuvarande eller framtida 
tillstånd i tillverkningssystemet. Som 
namnet antyder visar en nuvarande 
värdeflödeskarta flödena genom 
processerna i det nuvarande systemet 
medan en framtida 
värdeflödeskartläggning ska stå för det 
ideala tillståndet för 
tillverkningssystemet (Chen, Li & Shady 
2010). 

Figur 2: Metodbeskrivning för värdeflödeskartläggning (Suarez-
Barraza, Miguel-Davila & Vasquez-Garzia 2015) 
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Med Lean produktion arbetar man ständigt med att förbättra en organisation med hjälp 
av att identifiera och eliminera alla former av slöserier som kan uppkomma. Slöserier i 
detta fall är alla aktiviteter 
som inte tillför värde för 
slutkunden och det är 
således ingenting företaget 
kan ta betalt för. En 
värdeflödeskartläggning är 
ett av många verktyg som 
används för att underlätta 
nämnd process genom att 
visualisera 
produktionssystemet. 
(Suarez-Barraza, Miguel-
Davila & Vasquez-Garzia 
2015) 
 
Några av funktionerna med 
värdeflödeskartläggning är 
att det visualiserar 
materialflödet, alltså tillförseln 
av råmaterial och produkternas flöde genom processen, informationsflödet, bland annat 
den traditionella anskaffningsfunktionen som driver processerna framåt, och det 
monetära flödet, krediter eller pengar som flödar motsatt riktning genom systemet. 
Syftet med en värdeflödeskartläggning är att stärka de aktiviteter som bidrar till ökat 
värde för slutkunden vilket görs genom att identifiera och eliminera de icke-
värdeadderande aktiviteter (Suarez-Barraza, Miguel-Davila & Vasquez-Garzia 2015). 
 
Värdeflödeskartläggningen byggs upp genom att visualisera kunder, leverantörer, 
produktionskontroll, lager, processer, produktionssätt och transporter. Med hjälp av 
dessa kan ett schema konstrueras och tiden för varje aktivitet visas för att tydligt 
synliggöra vilka aktiviteter som har förbättringspotential. Schemat hjälper till att ta fram 
lämplig produktion och optimala partistorlekar samtidigt som man genom noggrann 
analys kan hitta ytterligare förbättringsmöjligheter. Efter bestämda förändringar 
konstrueras ett nytt schema över värdeflödet och en ny produktionsplan fastställs. I 
figur 3 ovan beskrivs stegvis hur en värdeflödeskartläggning ska genomföras och i figur 
2 beskrivs ingående arbetsmoment som behövs (Suarez-Barraza, Miguel-Davila & 
Vasquez-Garzia 2015). 

2.3 Enterprise resource planning (ERP) 
ERP är ett tvärfunktionellt system som är skapad för att integrera olika enheter i 
företaget med avsikten att korta ner processtider, snabba på responsiviteten och erhålla 
konkurrensfördelar. System som ERP har med tiden blivit väl utbredda inom 
modebranschen för ovan nämnda och eftertraktade fördelar (Choi, Chow & Liu 2013). 
 
ERP implementeras ofta för att förbättra kommunikationen internt och externt mellan 
organisationsgränserna för att hantera transaktioner och logistiska processer, samla och 
dela information längs försörjningskedjan från leverantör till kund samt göra 

Figur 3: Värdeflödeskartläggning (Suarez-Barraza, Miguel-Davila & 
Vasquez-Garzia 2015, s. 524) 
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beslutsfattanden bättre. Bland många fördelar är en av de främsta möjligheten att 
hantera och integrera affärsprocesser genom olika organisationsfunktioner. ERP-system 
minimerar också tiden som informationsdelningen tar, kan reducera lager, förbättra 
orderstyrning, minska logistik- och transportkostnader, förbättra synligheten av 
information, samt förbättra reaktionsförmåga och flexibilitet. Dessutom kan ERP-system 
bli ett komplement till gamla ineffektiva system (Choi, Chow & Liu 2013). 
 
ERP är utformad för att få sömlös integration av processer över funktionella zoner med 
bättre flöden, standardisering av arbetsmetoder och framförallt tillgång till realtidsdata. 
Man kan tro att många fördelar kommer från systemets planeringsförmåga men 
förmågan att effektivt kunna sköta transaktioner och tillhandahålla organiserade 
lagringsstrukturer för dessa är mycket tacksamma för att få konkurrensfördelar som ett 
tillverkande företag (Powell & Riezebos & Strandhagen 2013). 
 
ERP är till för att hantera all företagsverksamhet genom oberoende mjukvarumoduler 
samtidigt som en databas hela tiden uppdateras. Ramen för ERP är mycket större än för 
bara materialbehovsplaneringen (MRP), som bara är en del av tillverkningsprocessen 
inom arkitekturen för ERP. Därför är forskningen av stor betydelse för ERP-stöd och 
Lean produktion med dragande produktionssystem (Powell, Riezebos & Strandhagen 
2013). 
 
Traditionellt har ERP-system implementerats för att integrera affärsprocesser och vara 
till hjälp i beslutsfattanden. Samtidigt verkar den typen av integration passa med det 
holistiska tillvägagångssättet som Lean talar för, därför så klassas ofta ERP-system som 
slöserier inom litteraturen för Lean produktion. Till exempel så har ERP-system 
kritiserats för att motverka Lean genom att uppmuntra stora lager och långsam 
produktion. De främsta orsakerna är att ERP-system ibland samlar in data som inte 
används överallt för att kontrollera eller förbättra processer (Powell, Riezebos & 
Strandhagen 2013). 

Även om många små och medelstora företag implementerat ERP, visar forskning på att 
många av dem misslyckas med att uppnå önskade mål när det kommer till utnyttjande 
och förväntad förbättring. Det kan dels bero på kvalitén på ERP-implementeringen, men 
också på den indata ERP-systemet får för att styra material och informationsflöden 
(Powell, Riezebos & Strandhagen 2013). 

Många Lean-metoder är beroende av högkvalitetsdata för processerna problemlösning, 
kontinuerlig förbättring och effektiv produktionskontroll. Därför har företag skapat 
hybridmiljöer där de kan utnyttja båda metoderna så mycket som möjligt med hjälp av 
väl utvecklad informationsteknologi. Alltså kan företag som nått framgång genom Lean 
dra nytta av IT-integrationsmetoder som är tillgängliga för ERP-system (Powell, 
Riezebos & Strandhagen 2013). 
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3. Metod 
För att hitta huvudorsaken till Oscar of Sweden’s problem och kunna formulera en relevant 
forskningsfråga användes Kaizen-verktyget ”5 varför” som redogörs i figur 4. Därefter 
bestämdes de tillvägagångsätt som bäst passar för att utföra studien som kommande 
delavsnitt skildrar.  
 

 
Figur 2: 5 varför 

3.1 Metodologisk ansats 
Arbetet genomfördes med en deduktiv ansats som enligt Kovács & Spens (2010) innebär 
att studerad teori anses vara sann med givna premisser och jämförs i efterhand med 
empirin för att sedan komma fram till slutsatser. 

 
En studie som ska konkretisera generella teorier genom att testa dem på empirisk data 
är av typen deduktiv forskningsansats (Johannessen & Tufte 2003). 
 
Arbetet börjar därför med att studera relevant litteratur för att berikas med kunskap om 
de teorier som kommer analyseras tillsammans empirin från fallstudien. Slutligen 
presenteras diskussion och slutsatser följt av vidare forskningsområden och författarnas 
rekommendationer för fortsatt förbättringsarbete.  

3.2 Kvalitet 
Syftet med att genomföra kvalitativa studier är att identifiera mönster, förstå existensen 
av de faktorer som analyseras och beskriva uppfattningar eller en kultur. Kvalitativa 
intervjuer saknar ofta tydlig struktur vilket ger utrymme för intervjupersonen att svara 
med egna ord. Den mest ostrukturerade formen av kvalitativa intervjuer kan innebära 
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att intervjuerna inte är baserade på formulerade intervjufrågor utan liknar mer formen 
av ett samtal (Patel & Davidsson 2011). 

3.2.1 Reliabilitet 

Vid genomförandet av en kvantitativ undersökning bör identiska svar återkomma om 
intervjun genomförs med samma person flera gånger för att reliabiliteten ska anses vara 
hög till skillnad från en kvalitativ undersökning. Orsaken till skillnader i svaren kan där 
bero på att intervjupersonen har ändrat uppfattning på grund av nya insikter eller lärt 
sig något efter tidigare intervju. Det behöver alltså inte vara ett tecken på låg reliabilitet 
för en kvalitativ forskare varpå de sällan använder begreppet reliabilitet (Patel & 
Davidsson 2011).  

3.2.2 Validitet 

God validitet är i en kvalitativ studie inte endast relaterad till själva datainsamlingen, 
istället eftersträvar forskningsprocessens samtliga delar validitet vilket visar sig i hur 
forskaren lyckas tillämpa och använda sin förståelse i hela forskningsprocessen. Det är 
inte möjligt att fastställa några regler eller tillvägagångssätt för att säkerställa 
validiteten i en kvalitativ forskningsprocess då varje studie är helt unik. Validiteten i 
datainsamlingen grundas i om forskaren förmår samla in underlag för att göra en 
trovärdig tolkning av den studerades livsvärde (Patel & Davidsson 2011).  
 
Transkriptionsprocesser i många kvalitativa studier sker ofta med en medveten 
påverkan på vad som underlaget från analysen. För att säkerställa hög validitet är det 
viktigt för forskaren att vara medveten och reflektera över hur översättningen av 
intervjuer kan påverka analysen (Patel & Davidsson 2011).  
 
Om intervjupersoner som ingått i studien tar del av informationen för att återkoppla om 
tolkningarna och slutsatserna är riktiga framkommer kommunikativ validitet. Det är 
alltså av stor vikt att intervjupersonernas svar inte tas ur sitt sammanhang för att 
erhålla hög validitet (Patel & Davidsson 2011). Transkriberad data från intervjuerna i 
fallstudien har granskats av respondenten i efterhand för att säkerställa att slutsatserna 
är riktiga varpå nivån på kommunikativ validitet stärkts. 
 
Om inte respondenterna till intervjuerna är helt objektivt utvalda eller om urvalet på 
något sett blivit påverkade av något annat än slumpen är urvalet av typen strategiskt 
urval (Johannessen & Tufte 2003). Kontaktpersonen på företaget som fallstudien 
genomfördes på valde själv att svara på alla intervjuer. Urvalet av respondenter är i det 
här fallet av typen strategiskt urval vilket kan komma att påverka resultatets validitet. 
 
Miljön var intervjuerna genomförs i kan påverka respondentens svar på frågorna 
(Johannessen & Tufte 2003).  Då samtliga intervjuer genomfördes på företagets 
huvudkontor och eftersom val av miljö kan ha viss påverkan på respondenten finns en 
chans att det hade varit mer fördelaktigt att utföra intervjuerna på neutral plats.  
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3.3 Datainsamling 
För att få material till arbetet för bearbetning och analys krävs insamling av 
vetenskapsteorier genom forskning i relevant litteratur och empiri från genomförd 
fallstudie. 

3.3.1 Litteraturstudie 

Den teoretiska referensramen ska upplysa läsaren om generella påståenden om 
verkligheten kring det studerade ämnet (Johannessen & Tufte 2003). 
 
Referensramen bidrar därmed till ämnets teoretiska relevans som i den här studien ska 
berika läsaren med teorier om hur processflöden kan effektiviseras vilka är aktuella för 
forskningsfrågan. För att kritisera studiens teoriavsnitt kan det nämnas att antalet källor 
för respektive teorier i vissa fall är till antalet begränsade. 
 
Information kommer främst att insamlas från vetenskapliga artiklar från portaler som 
Emerald insight, TandFonline och Sciencedirect, framsökta via databasen på högskolan i 
Borås bibliotek med bland annat sökorden: 

-       Kaizen 
-       Value stream mapping 
-       Lean 
-       Value flow 

 

3.3.2 Fallstudie 

Fallstudier bör genomföras för att göra en djupdykning i ämnet så att studierna kan 
göras i isolering från sitt sammanhang (Denscombe 2014). 
 
Kvalitativa analyser brukar ofta generera värdefull kunskap som är viktigt för en 
fördjupad kunskapsanalys som ibland krävs för att hitta lösningar (Sörqvist 2004). 
 
En fallstudie gjordes för att isolera oss inom aktuellt ämne vilket möjliggjorde en bra och 
relevant analys. Studien gjordes genom en kvalitativ undersökning med tre stycken 
semistrukturerade intervjuer på Oscar of Sweden för faktainsamling om nuvarande 
situation där empirin sedan jämfördes med teorin från litteraturstudien för att besvara 
forskningsfrågan.  
 
De semistrukturerade intervjuerna karaktäriserades stundtals som samtal snarare än 
strukturerade intervjuguider. 
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4. Fallstudie Oscar of Sweden 
I följande kapitel görs en presentation av företaget. Dessutom visas aktuell situation där 
nuvarande aktiviteter beskrivs. Därefter kommer en värdeflödeskartläggning på 
verksamheten att illustreras. 

4.1 Företagsbeskrivning 
Oscar of Sweden är ett klädföretag som tillverkar och säljer moderiktiga skjortor till 
moderna och modemedvetna män. De har jobbat med hantverk, stil och kvalité sedan 
starten 1949 då företaget grundades och bedrevs från en källare i Borås. De lägger stor 
prestige i att tillverka skjortor som passar för alla tillfällen. På deras hemsida kan man 
läsa: “Varje tillfälle kräver sin skjorta. Därför har vi skjortor som passar för vardag, arbete, 
fest, bröllop, begravning eller andra stunder då din skjorta behöver vara stilren, uppklädd, 
preppy, elegant, sportig, ledig eller bara snygg och bekväm”. 
 
Just nu påverkas de av den pågående trenden att mindre klädbutiker i hög grad tvingas 
lägga ner sina verksamheter på grund av att marknaden förändras. Det gör att de vill bli 
bättre på att exponera sitt sortiment för att nå sin målgrupp och förbättra sin e-handel, 
som i dagsläget inte är lika välutvecklad som konkurrenternas. Tidigare har 
försäljningen varit tillfredsställande i butiker som varit belägna i mindre orter men i och 
med det överhängande nedläggningshotet som svävar över dessa butiker riskerar Oscar 
of Sweden att gå miste om delar av sin försäljning. I dagsläget säljs en betydande andel 
av skjortorna i varuhus som Åhléns och NK i större städer men Oscar of Sweden vill bli 
bättre på att nå fler kunder för att öka försäljningen via sin e-handel. Omsättningen 
uppgick 2017 till ca 44 miljoner kronor samtidigt som deras tillgångar låg på nästan 29 
miljoner kronor. 
4.2 Värdeflödeskedjan för skjortor 
Följande aktiviteter ingår i försörjningskedjan vid framtagning av skjortor för Oscar of 
Sweden: 
1)   Design  
2)   Provsömnad 
3)   Säljer kollektion 
4)   Orderingång  
5)   Produktionsorder 
6)   Leverans  
7)   Komplettera från lager till återförsäljare 
 
Ovan arbetsgång illustreras i en värdeflödeskartläggning i figur 5 nedan. 
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Figur 5: Värdeflödeskartläggning (nuvarande) 

Värdeflödeskartläggningen visualiserar tydligt var i försörjningskedjan det finns 
förbättringsmöjligheter och var de långa ledtiderna finns, både genom material- och 
informationsflödet. I figur 5, som illustrerar Oscar of Sweden’s nuvarande värdeflöden, 
syns det att den för långa ledtiden återfinns hos tygleverantörer och tillverkare. 
 
I det första steget identifierades Oscar of Sweden’s leverantörer och ritades ut på kartan. 
Därefter identifierades nedströms leverantörer ned till slutkund för att tillsammans med 
materialflödet ritas in på kartan. I nästa steg erhölls tidsdata för materialflödet vilket 
ritas in i ledtidsstegen under kartan. Det sista steget innefattar informationsflödet vilket 
ritas på kartan mellan berörda intressenter. För att förtydliga hur informationsutbytet 
sker så ritas elektronisk information ut med blixtformade pilar och manuellt 
informationsutbyte med raka.  
 
För att göra kartläggningen tydlig visualiseras de transportslag som används i 
försörjningskedjan vilket i Oscar of Sweden’s fall endast är lastbilstransporter. De gröna 
pilarna i värdeflödeskartläggningen symboliserar det monetära flödet medan de svarta 
symboliserar materialflödet. 

4.2.1 Materialflödet 

Tillverkningsprocessen startar med att Oscar of Sweden analyserar marknadens behov 
och tillsammans med tygleverantörer från Schweiz och Italien tagit fram material till 
kommande kollektioner. Säsongsartiklarna brukar vanligtvis landa på omkring 60 till 
antalet och sys upp i ett exemplar av varje för att presentera för återförsäljarna. På plats 
hos återförsäljare tas en order emot på hur många exemplar av varje artikel som 
återförsäljaren önskar. I den här perioden tas det dagligen emot order från olika 
återförsäljare vilka direkt behandlas och beställs. Beställningen av säsongsartiklar görs 
först till en tygleverantör samtidigt som en order läggs till en av tillverkningsfabrikerna i 
Ukraina, Polen och Estland. Tillverkarna får tillsammans med tillverkningsorder 
information om vilka tyger som kommer att levereras till dem. 
 
Utöver återförsäljarnas beställningar beställs extra kvantiteter till onlineförsäljning och 
reservlagret hos en tredjepartslogistiker i Borås. Tyger för basartiklarna som är aktuella 
året runt och alltid ska finnas tillgängliga benämns Never Out of Stock(NOS). Dessa 
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artiklar finns allt som oftast redan på plats hos tillverkarna, vilket innebär att 
beställningar av dessa artiklar görs direkt mot tillverkaren via mail eller telefon. 
Materialet för säsongsskjortor tar för tygleverantören 8-10 veckor att ta fram innan de 
skickas till tillverkaren. Den långa ledtiden i det här steget beror på att Oscar of Sweden 
är en relativt liten kund och tygleverantörerna redan har fulla orderböcker. Att det kan 
skilja relativt många veckor i leveranstid beror på att avbrott ofta uppstår i 
materialflödet från leverantörerna. Leveranser från tygleverantörerna görs en gång 
varje vecka vilket innebär att färdigt material riskerar att bli liggande i en vecka innan 
det skickas. Tillverkningstiden hos fabrikerna är 4 veckor och därifrån skickas sedan 
produkterna till en distributör i Malmö där artiklarna lastas om och fördelas ut så att de 
skickas till rätt återförsäljare, och de artiklar som ska till reservlagret hos 
tredjepartslagret i Borås skickas dit. I de fall där säsongsartiklarna tar slut hos 
återförsäljaren levereras nya efter behov från tredjepartslagret tills dess att lagret är 
helt slut. Den informationen går via Oscar of Sweden. I dessa fall tillverkas inte fler av 
den artikeln och Oscar of Sweden går miste om försäljningsintäkter. Skjortor vilka är 
beställda via e-handeln men som av olika anledningar returneras, skickas direkt tillbaka 
till tredjepartslagret. 

4.2.2 Informationsflödet 

I framtagningsprocessen av säsongsartiklar så är kontakten med återförsäljarna 
mestadels manuell då Oscar of Sweden’s säljare är ute på plats hos återförsäljarna och 
visar upp artiklar för kommande säsong. Återförsäljarna gör då en muntlig beställning 
på plats av artiklar de vill ha och hur många de tros sälja. När inköparna på Oscar of 
Sweden har kontakt med sina leverantörer, i det här fallet tygleverantörer och 
tillverkare, sker informationsutbytet både manuellt elektroniskt via mail och i vissa fall 
ERP. Orderläggningen sker både till tygleverantörer och tillverkare. I de fall 
privatpersoner som beställt artiklar online via Oscar of Sweden’s hemsida vill returnera 
en vara skickas den direkt tillbaka till tredjepartslagret men informationsdelningen sker 
då via kontoret på Oscar of Sweden.  
 
Påfyllningen av NOS-artiklar i butiker sker i vissa fall direkt av Oscar of Sweden’s säljare 
som på plats hos kunden ser att det behövs tillföras skjortor. I andra fall är det kunden 
som själv ser över sina lagernivåer och beställer nya artiklar vid behov, vissa kunder via 
mail och vissa föredrar telefonkontakt. 

4.2.3 Monetära flödet 

Det monetära flödet följer rutiner där faktura skickas från Oscar of Sweden till kund 
tillsammans med artiklarna. Kunden har i genomsnitt ca 45 dagar på sig att betala 
fakturan vilket även gäller Oscar of Sweden’s betalning till sina leverantörer. Samtliga 
aktörer i försörjningskedjan skickar fakturan så fort skjortorna lämnar respektive 
adress. 

4.2.4 Produktframtagning & samarbete 

Framtagningen av skjortor som ingår i Oscar of Sweden’s säsongskollektion startar med 
att företaget analyserar nuvarande trender och spekulerar i hur modet kommer att 
utveckla sig i det närmaste. Trendanalysen görs delvis genom att titta i modemagasin 
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och se över återförsäljarnas övriga sortiment för att se vad som säljer och försöka se hur 
trenderna kommer arta sig. Därefter närvarar Oscar of Sweden när olika tygleverantörer 
presenterar diverse material varpå Oscar of Sweden väljer ut tyg till 60 olika artiklar. 
Det görs sedan en provorder på en av varje artikel i 14 set som säljarna på Oscar of 
Sweden i sin tur presenterar för återförsäljarna. Här gör återförsäljarna beställningar på 
hur många skjortor de förväntas kunna sälja av respektive artikel.  
 
Framtagningen av skjortor tar för Oscar of Sweden relativt lång tid. Med en ledtid på 
uppåt 16 veckor så är det svårt att hålla låga lagernivåer med en hög servicenivå då man 
inte vill att lagret ska ta slut så att kunderna drabbas. Genom att anlita en 
tredjepartslogistiktjänst där man bygger upp relativt stora lager minskar man risken att 
kunden inte kan få det som önskas. Nackdelen med det här tillvägagångssättet är att det 
binder kapital men för tillfället är det Oscar of Sweden’s enda alternativ.  
 
Vid framtagningen av säsongsartiklar gör återförsäljarna beställningar på hur många 
skjortor de vill ha. Oscar of Sweden gör då en prognos för hur många artiklar de tror 
kommer säljas och beställer oftast hem fler artiklar än vad återförsäljarna efterfrågar i 
detta skede. Prognoserna bygger ofta på grova uppskattningar och spekulationer men 
genomförs för att komma så nära utfallet som möjligt av hur många skjortor som 
kommer säljas. Det här för att undvika för stora lager eller missade 
försäljningsmöjligheter.  
 
I prognosen görs även en analys på hur många skjortor de tror att de kommer sälja till 
privatkunder via sin e-handel av samma artiklar och här beställs ytterligare kvantiteter 
från leverantörerna som de lägger på lager hos en tredjepartslogistiker i Borås utifall 
butikerna säljer mer än förväntat och behöver snabb påfyllnad. I de fall skjortorna inte 
säljer slut tvingas Oscar of Sweden starta kampanjer med rabatterade priser för att bli 
av med de överblivna skjortorna.  
 
Den baskollektionen som är befintlig året runt finns alltid tillgänglig i ett säkerhetslager 
hos samma tredjepartslager och fylls på vid behov. Ledtiderna för den här typen av 
skjortor är inte lika omfattande då materialet oftast finns hos tillverkaren vilket gör att 
det går att beställa volymerna närmare inpå det faktiska behovet. Oscar of Sweden har 
som ambition att hålla en 100-procentig kundservicenivå för NOS-artiklarna vilket 
innebär att de måste hålla en hög lagernivå på sitt säkerhetslager.  
 
Nästa steg i processen är att Oscar of Sweden lägger en produktionsorder till sina 
tillverkare. Ledtiden hos varje tillverkare varierar så Oscar of Sweden försöker sprida ut 
sina tillverkningsorder så att leveranser kan ske vid olika tillfällen. I det här skedet är 
det känt vilken återförsäljare som ska ha vilken skjorta så här skickas artiklarna direkt 
från fabrik, via en distributionscentral i Malmö, ut till respektive återförsäljare samt 
reservlagret i Borås. Skjortor som är ämnade för onlineförsäljning skickas till kontoret i 
Borås för fotografering, därefter flyttas de till tredjepartslagret som vidare 
tillhandahåller dessa skjortor tillsammans med artiklarna ämnade för reservlagret. Om 
och när skjortorna hos butiker säljs slut inkommer en ny beställning från aktuell 
återförsäljare och skjortor skickas direkt från reservlagret. Säsongsartiklar som tar slut 
på reservlagret tillverkas oftast inte igen på grund av den långa ledtiden, vilket tyvärr 
men medvetet resulterar i förlorad försäljning. Lagernivåerna i tredjepartslagret 
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uppdateras i realtid, Oscar of Sweden kan således se när nya beställningar av basartiklar 
bör läggas.  
 
Det finns Ca 20-23 000 NOS-artiklar i lagret som är helt oberoende vilken säsong det är 
på året. Påfyllningen av NOS-artiklarna hos återförsäljare sker antingen genom att 
återförsäljaren säger till vid behov, eller så går Oscar of Swedens säljare igenom 
sortimentet på plats. Oscar of Sweden har också några kunder som har varulager fysiskt 
på plats men inte äger dem rent juridiskt. Kunden rapporterar vad som är sålt och Oscar 
of Sweden fyller på med samma antal. 
 
Oscar of Sweden använder affärssystemet NAV för inköp och sälj. Beställningen av tyger 
görs via mail eller telefon medan NAV hjälper till att beräkna kvantiteter. 
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5. Resultat & analys 
För att få en insikt i vad som behöver göras för att svara på forskningsfrågan och 
säkerställa att svaret är av värde utifrån Oscar of Sweden’s problembeskrivning använder 
författarna Kaizen-verktyget 5 varför. Med hjälp av metoden erhölls en tydlig bild av vilka 
förbättringspunkter som behöver arbetas med.  

5.1 Optimering av försörjningskedjan för skjortor 
baserat på Lean management 
För att åstadkomma optimalt processflöde ser författarna över vilka möjligheter 
studerad litteratur erbjuder företaget utifrån den nulägesanalysen. Därefter föreslås 
tillsätta ett Kaizen-event där personal från olika discipliner i företaget bemannas till ett 
team för att hitta lösningar, göra förbättringar och reducera eller eliminera Muda. 
Resultatet från Kaizen-verktyget 5 varför gav svaret att grundorsaken till Oscar of 
Sweden’s problem är att processflödet inte är optimalt. 

5.1.1 Ledtider inom hantering 

Den stora produktvariationen som Oscar of Sweden erbjuder sina kunder tillsammans 
med den långa ledtiden för framtagning av produkterna gör att stora mängder artiklar 
kräver höga lagernivåer, mycket hantering och utökat administrativt arbete men anses 
ändå vara av stort värde ur konkurrenssynpunkt. Det är en viktig faktor för att behålla 
och locka till sig så många kunder som möjligt. Att tillverka och leverera produkter i rätt 
tid är särskilt utmanande för Oscar of Sweden då de långa ledtiderna är svåra att 
reducera i och med att produktionen är utkontrakterad.  

5.1.2 Minska icke-värderande arbete 

Då Oscar of Sweden’s primära mål i dagsläget är att öka sin försäljning vill författarna 
belysa vikten av att se över tillverkningsprocessen för att försöka identifiera de tre 
kategorierna värdeadderande arbete, tillfälligt arbete och icke värdeadderande arbete. 
När de tre kategorierna identifierats bör arbete läggas på att försöka eliminera de icke-
värdeadderande aktiviteterna och på så sätt minska tillverkningskostnaderna för att 
tjäna mer pengar på varje såld skjorta. Då Oscar of Sweden är väl intresserade av att öka 
sin försäljning följer såklart ökad framtagning under identiska arbetsmetoder med 
tillhörande slöserier. Dessa slöserier bör Oscar of Sweden först reducera. När sedan det 
icke värdeadderande arbetet reducerats eller eliminerats kan man vid behov öka sin 
tillverkning av skjortor. 
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5.1.3 Lagernivåer  

Då stora lager av olika slag är något som ska undvikas eller reduceras i den mån som är 
möjligt bör Oscar of Sweden se över alla möjligheter att minska de lager och bundet 
kapital de har allra särskilt på tredjepartslogistik-lagret, då det i dagsläget finns 20´000 
till 23´000 av de artiklarna just nu. En reducering av lagret har positiv inverkan på 
kostnader för lagerhållning. Ett prioriterat konkurrensmedel Oscar of Sweden har är att 
erbjuda 100 % -ig kundservicenivå på de NOS-artiklar som finns i det nämnda lagret. Att 
prognostisera efterfrågan och säkerställa leveranser är således mycket viktigt då snabba 
förändringar i efterfrågan gör lagret sårbart. Eftersom det är viktigare att säkerställa 
kundtillfredsställelse än att skynda med kostnadsbesparingar anser författarna att 
lageransvariga ska minska lagernivåerna successivt, med ett par utspridda tillfällen, och 
inte mer än en ansenlig andel åt gången. Det är först när lagernivåerna är för små som 
problem uppstår och man kan då titta på vad som blivit fel i materialförsörjningen och 
hitta de lösningar som krävs för att det inte ska återupprepas. Man bör då alltså inte 
höja lagernivåerna igen utan istället säkerställa inflödet av material eller att bättre 
prognostisera efterfrågan till nästa gång. Detta förutsätter ett eventuellt säkerhetslager 
som inte får användas innan det att kundservicenivån äventyras, för att Oscar of Sweden 
inte ska äventyra sin kundservice-nivå. 

5.1.4 Tid till marknaden 

Då tiden från idé och design till dess att produkter finns tillgängliga för kund är väl 
utdragen vid nuvarande förutsättningar så ska alla metoder för att reducera ledtider 
övervägas. Med dagens konkurrens är det viktigt att vara snabb ut med artiklar till 
marknaden, allra särskilt för Oscar of Sweden som saluför artiklar som är starkt 
påverkad av trender och mode. Att vara snabb i sådana här situationer skapar också 
flexibilitet mot kundernas efterfråga. Det författarna ser som välbehövligt är tekniska 
hjälpmedel för att korta ned ledtider som de själva lätt kan påverka.  
 
QR är trovärdig strategi för att lösa ovanstående problem som syftar till att förbättra 
reaktionsförmågan på förändringar i kundernas behov. För att förverkliga dessa 
visioner krävs omfattande och direkt informationsdelning mellan samtliga aktörer som 
kan antas vara svår att upprätthålla manuellt anser författarna att teknologiska system 
bör tas som hjälpmedel. Författarna menar att ERP ska styra informationen inom och 
mellan aktörerna i försörjningskedjan som resulterar i lyckad informationsdelning.  
 
För att Oscar of Sweden ska kunna korta ner processtider, förbättra responsiviteten och 
erhålla de konkurrensfördelar som behövs måste aktörerna i försörjningskedjan alltså 
integreras med hjälp av ERP. Användningen av ERP ska inte bara räkna ut 
orderkvantiteter utan även för att förbättra kommunikationen och 
informationsdelningen mellan aktörerna genom att samla och dela information per 
automatik. ERP skulle också underlätta i beslutsfattanden och reducera den tid 
informationsdelningen tar i nuläget. Dessutom möjliggör ERP reduceringar i lagernivåer 
som skulle vara värdefullt för Oscar of Sweden.  
 
Då Oscar of Sweden har utkontrakterat hela tillverkningsprocessen är det utmanande 
att påverka ledtider då de inte har tillräcklig makt att själva påverka tidsåtgången för 
framtagningen av skjortor. ERP är som känt skapad för att erhålla sömlös integration av 
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delprocesser för att förbättra värdeflöden och undvika onödiga avbrott. Det allra mest 
fördelaktiga för Oscar of Sweden är tillgången på realtidsdata genom hela 
försörjningskedjan så alla parter kan planera utefter behovet och leverera snabbare. 

5.2 Värdeflödeskartläggning 
En kartläggning av de flöden av material, information och pengar behöver illustreras för 
att kunna se vilket arbete som direkt eller indirekt skapar värde för kunden och vilka 
som är slöserier som kunden inte vill betala för. Med kartläggningen kan onödiga eller 
icke fördelaktiga arbetsmoment belysas, vilka kan bearbetas för att elimineras. 

5.2.1 Resultat & analys av monetärt flöde 

Då det är fördel att äga delar av kapitalet i det monetära flödet så länge som möjligt bör 
Oscar of Sweden undvika att investera i onödiga lager samt att få tag i kundfordringar så 
tidigt som möjligt. Samma intresse bör läggas på leverantörsskulderna som bör betalas 
så sent som möjligt för att äga kapitalet så länge som möjligt vilket även det är en 
räntefri investering. I dagsläget skickas faktura från leverantören så fort godset lämnar 
leverantören och till kunder skickas faktura samma dag som leveransen sker. Om man 
med olika samarbetsavtal kan förhandla längre betaltid eller finna metoder att få 
kunden att betala i ett så tidigt skede som möjligt skulle Oscar of Sweden erhålla 
tilltalande ekonomiska fördelar i form av ökade ränteintäkter. 
 
En metod att få kunden att betala kundfordringar tidigare är att erbjuda ett reducerat 
pris vid snabb betalning, just för att förbättra kassaflödet vilket bland annat resulterar i 
att mer pengar frigörs till investeringar. Därefter följer ytterligare fördelar som kan 
erhållas ur snabbare inbetalningar från kund vilka är behovet att låna pengar minskar 
samt att möjligheter att säljvolymerna ökar tack vare rabatterat pris.  
 
Oklarheten och variationen i kundernas efterfråga skapar dock utmaningar i 
hanteringen av det monetära flödet då framtida inkomster och utgifter är svåra att 
förutse i den här typen av marknad. En metod som kan användas för att mäta Oscar of 
Sweden´s försörjningskedjas prestation är en Cash-to-Cash-mätning, dels för att tydligt 
se vilka förluster som finns och hur påverkade de blir av de långa ledtiderna, men också 
för att kunna mäta försörjningskedjans prestationsförbättringar. Det är viktigt att vara 
medveten om de enorma kostnader som uppstår på grund av stora lager och bundet 
kapital i de långa ledtiderna. 

5.2.2 Resultat & analys av informationsflöde 

Informationsutbytet mellan Oscar of Sweden och de andra intressenterna i 
försörjningskedjan bör förbättras då ett välutvecklat samarbete är en stor 
framgångsfaktor. I dagsläget beställs tyger från leverantörens redan framtagna 
sortiment. Att tillsammans med leverantören arbeta fram tekniker och material är något 
som skulle gynna båda parter då en ökad försäljning i sådana fall blir potentiell då Oscar 
of Sweden har god insikt i vad deras kunder efterfrågar. Oscar of Sweden skulle också 
kunna tillsammans med återförsäljare diskutera förbättrade säljtekniker och göra 
artiklar mer synliga i butikerna för slutkunderna och på samma sätt skulle 
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återförsäljarna ge feedback på vad slutkunderna diskuterar inför köpbeslutet för att få 
bredare kunskap om vad slutkunderna vill ha. Ytterligare en detalj i 
informationsdelningen viktig för försörjningskedjan är svaren på varför kunder väljer 
att inte köpa skjortan de testat eller tittat på. Skulle säljarna kunna ta reda på och 
förmedla den informationen uppströms försörjningskedjan kommer stora fördelar 
utvinnas.  
 
Det är lätt att hitta åtråvärda fördelar med informationsdelning men det är viktigt för 
varje aktör i försörjningskedjan att veta vilken typ av information som delas, och till 
vilka. Det för att känslig information kan såra företaget om den kommer till 
konkurrenters kännedom. En annan faktor som kan vara känslig är om leverantörer i 
förväg vet att Oscar of Sweden står inför exempelvis en försäljningspeak och är 
beroende av stora mängder material och tillverkning av skjortor, så kan leverantörer 
utnyttja situationen och ställa krav eller höja priser. Det för att Oscar of Sweden i en 
sådan situation är i ett utsatt läge och i beroendeställning till sina leverantörer. 
 
För att lyckas med att förbättra informationsdelningen mellan organisationerna är 
teknisk hjälp är av värde för att få informationsdelningen att fortgå i ett system. Med 
IOIS som informationssystem finns det chans att öppna upp för möjligheter till den 
förbättrade informationsdelningsvision som eftersträvas. 
 
Oscar of Sweden samarbetar i dagsläget med ett antal tygleverantörer och 
skjorttillverkare. För att maximera värdet av samarbetet är det vara fördelaktigt att 
reducera antalet leverantörer och tillverkare för att uppnå ett djupare samarbete med 
de som återstår, exempelvis genom att avtala längre samarbeten. Det kan resultera i 
konkurrensfördelar i och med att djupa partnerskap leder till högt förtroende, högre och 
stabilare leveranssäkerhet och kan även resultera i reducerade priser. Då säkrare 
materialtillförsel är ett attraktivt faktum för Oscar of Sweden som står ut med långa 
ledtider och problem som avbrott i materialförsörjningen.  
 
Resultat visar att det av kostnadsskäl är fördelaktigt att utkontraktera hela sin 
tillverkning av skjortor. Att utkontraktera till låglöneländer är ofta kostnadsbesparande 
men det finns också andra fördelar som kan utvinnas ur metoden. I det här fallet 
överlämnas produktionen av skjortor till företag som har det här som huvuduppgift och 
på så vis utvecklar metoder för att göra tillverkningen så effektivt och kvalitetsmässig 
som möjligt, för mycket större kvantiteter än vad Oscar of Sweden skulle kunna göra 
själva om de haft egen tillverkning.  
 
Ytterligare fördelar som kan uppnås med en reducering av leverantörsbasen är att Oscar 
of Sweden får bättre uppsyn över varje leverantör och på så sätt lättare kan överväga 
vilken delad information som är känslig för vilka. Det gör att man inte behöver gardera 
sig för så många aktörer som har tillgång till information som finns i det 
informationssystem som används. Genom att gardera sig mot att dela vad som 
eventuellt skulle kunna vara känslig information, men inte nödvändigtvis är känslig för 
alla, riskerar man att avstå från att dela information som kan vara av nytta för 
försörjningskedjan.  
 
Det är samtidigt viktigt att beakta försörjningskedjans flexibilitet. Att låsa in sig med få 
leverantörer kan begränsa många möjligheter som återförsäljare och slutkunder 
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förväntar sig. Hög flexibilitet är viktigt för Oscar of Sweden då artiklarna de säljer är 
starkt påverkade av trender och en marknad som styrs av kundefterfrågan och kan 
svänga snabbt. 

5.2.3 Resultat & analys av materialflöde 

Det är värdefullt att jämna ut tillförseln på skjortor från tillverkningen så att den bättre 
stämmer överens med efterfrågan för att slippa göra så radikala uppskattningar av 
behov då man ibland beställer för många, och ibland för få skjortor vilket är svårt att 
korrigera i efterhand. Trots möjligheten att rabattera ut artiklar i de fall där det beställts 
för stor kvantitet så är det ur lönsamhetssynpunkt ogynnsamt. Beställer man istället för 
få artiklar går man direkt miste om både ekonomisk vinning och eventuella framtida 
kunder som kanske till och med hade blivit lojala under en längre period.  
 
Författarna angriper Oscar of Sweden’s utmaningar utifrån Lean-thinking’s 
grundprinciper för att belysa slöserier och analysera fel utifrån den metoden. Det är 
mycket svårt för Oscar of Sweden att åstadkomma dragande produktion där kunden 
drar produkterna genom försörjningskedjan. Det på grund av de långa ledtiderna och 
krav på batchtillverkning, men samtidigt är det mycket eftersträvansvärt att närma sig 
en sådan miljö i så stor utsträckning som möjligt.  
 
Eftersom tygleverantörerna och tillverkarna ställer krav på Oscar of Sweden att beställa 
stora batcher bör alternativet att införa en kundorderpunkt i tidigare del av 
försörjningskedjan ses över. I dagsläget har olika artiklar olika kundordepunkter där 
NOS-artiklarna sticker ut då de alltid finns tillgängliga på tredjepartslagret redan innan 
kundens behov uppkommer. Bland säsongsartiklarna är situationen annorlunda då en 
stor del av de tillverkade skjortorna har beställts av butiker redan innan tillverkning. 
Däremot beställs och tillverkas ytterligare skjortor till reservlagret vilket resulterar i 
bundet kapital och lagerkostnader vilka bör hållas så låga som möjligt utan att riskera 
förlorad försäljning. 
 
Det är mycket eftertraktat att nå fullständigt dragande produktion för tillverkning men 
det är med Oscar of Sweden´s förutsättningar inte är möjligt på grund av de långa 
ledtiderna orsakade av de utkontrakterade leverantörerna. Då ledtiden inte är möjlig att 
påverka i tillräckligt hög grad så lämnas Oscar of Sweden i en situation där en blandning 
av MRP och dragande produktion är det enda alternativet. Eftersom att Oscar of Sweden 
säljer många olika artiklar med olika varianter motiveras användandet av synkroniserad 
MRP med dragande produktion där den kritiska punkten med fördel är belägen vid 
tredjepartslagret vilket den också är i dagsläget.  
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5.2.4 Kartlagd värdekedja för ett framtida tillstånd 

Resultaten visar att ett bättre alternativ är att beställning sker direkt och endast till 
tillverkaren som själv beställer de tyger som behövs av tygleverantören. I det fallet 
försvinner behovet av orderläggning till tygleverantören samtidigt som det monetära 
flödet från tygleverantören försvinner och ersätts av tillverkaren. Samtidigt resulterar 
det i att Oscar of Sweden’s totala betaltid förlängs vilket stärker kassaflödet och 
genererar ränteintäkter, vilket blir en räntefri investering. 
 
Genom att utnyttja ett affärssystem så att tredjepartslagret får uppdateringar om 
aktuellt lagersaldo hos kund kan de direkt se när nya varor behöver skickas istället för 
att kunden ska kontakta Oscar of Sweden som i sin tur måste informera 
tredjepartslagret att kunden är i behov av påfyllning. Föreslagna processflöden 
illustreras i figur 6. 
 

 
Figur 3: Värdeflödeskartläggning (föreslagen) 
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6. Diskussion 
Kapitlet avser diskutera innehållet i analysen med beaktning av etik och moral så som 
miljöfrågor. Sedan följer två avsnitt innehållande praktiska rekommendationer och förslag 
till vidare forskning.  

 

Syftet med studien är att undersöka skapandet av en effektivare e-handel och visuellt 
tydliggöra verksamheten baserat på studier av ekonomi-, informations- och 
materialflöden. Syftet är, utan några begränsningar, uppfyllt och resultatet från 
fallstudien skulle mycket väl kunna appliceras på andra företag.  

I och med att intervjuer endast genomförts på en person på företaget och att frågorna 
endast är ställda en gång finns risk för reliabilitetsbrister. Trots att intervjuerna var av 
semistrukturerad karaktär så är det möjligt att respondenten tolkat frågorna på annat 
sätt än vad intervjuarna hade förväntat sig. Författarna anser inte att den här teorin 
påverkat resultatet men det går heller inte att utesluta helt. 

Den tidsåtgång som i dagsläget uppkommer från och med att design och idéer är 
utvecklade till dess att skjortorna finns tillgängliga för Oscar of Sweden är enligt 
resultaten lång. Det är hos leverantörerna i Europa som den mesta tiden går år, detta för 
väldigt liten materialförflyttning. Även om det går att effektivisera många mindre 
tidsluckor som administreras av Oscar of Sweden själva så finns det mest tid att hämta i 
ledtiderna orsakade av de utkontrakterade leverantörerna.  

Att ställa krav eller önska snabbare hantering vid framtagning och tillverkning av 
skjortor kan anses vara mycket utmanande om inte Oscar of Sweden har något att 
utbyta i gengäld för att bli prioriterade bland de fulla orderböckerna hos leverantörerna. 
Skulle Oscar of Sweden ha egen tillverkning skulle resurskostnaderna öka samt att 
många möjligheter till investeringar i ny teknik försvinner. Leverantörer som tillverkar 
skjortor för flera företag och varumärken har möjlighet att få upp volymerna på ett helt 
annat sätt än vad Oscar of Sweden själva skulle kunna göra. 

Att ha dragande produktion och kunderorderpunkten innan tillverkningen och 
masskundanpassade skjortor skulle minska lagernivåerna och det bundna kapitalet 
avsevärt. I det här fallet krävs det att kunderna accepterar längre leveranstid då de 
själva måste vänta på produktens hela tillverkningstid. Utmaningen för Oscar of Sweden 
i det här alternativet, om ingen egentillverkning planeras, är att hitta leverantörer som 
är villiga och kapabla till att ha enstycksflöde och producera och leverera Just-in-Time.  

Ytterligare utmaning är hur gränssnittet bör utformas på e-butiken för att kunden lätt 
ska orientera sig genom alla designsteg och känna sig trygg, delaktig och kanske till och 
med tycka det är roligt och spännande att handla. En utmaning som är fullt möjlig och 
som högst troligt skulle resultera i ökad försäljning för Oscar of Sweden´s e-handel och 
utmana konkurrenterna. 

Alternativen som finns skulle resultera i stora skillnader i pris på artiklarna så det är 
bara en fråga om vad kunden är villig att betala.  
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Om masskundanpassade skjortor skulle dominera försäljningen hos Oscar of Sweden 
skulle dessa skjortor förmodligen användas flitigt av kunderna och inte hänga oanvända 
och nära till att bli utbytta som är en negativ parameter ur ett hållbarhetsperspektiv. 
Författarna vill att skjortorna ska bäras av stolta kunder, ofta och länge, då användandet 
av fina skjortor inte ska belasta miljön i onödan. Dessutom minskar riskerna för returer 
då skjortorna med större sannolikhet tillfredsställer kunden. 

Ytterligare fördel ur miljöperspektiv och dessutom etikperspektiv är att med hjälp av 
kundundersökningar som resulterar i större kunskap om vad kunderna faktiskt 
efterfrågar minskar risken att tillverkning av skjortor som inte säljs sker. Även om Oscar 
of Sweden rabatterar ut dessa skjortor så köper kanske kunden skjortan för att den var 
billig, inte för att det fanns ett behov. Även i det fallet riskerar skjortan att kasseras 
onödigt tidigt för att den inte används.  

En annan aspekt är att en ökad säljvolym tack vare rabatterat pris ger ökad konsumtion 
men utan särskilt hög lönsamhet, vilket också är en onödig miljöbelastning. Oscar of 
Sweden har i grunden inte som syfte att leverera skjortor till samhället utan syftet är att 
bedriva en lönsam verksamhet. Ur lönsamhets- och miljösynpunkt är det alltså i stort 
sätt helt onödigt att tillverka för många skjortor som tvingas utrabatteras.  

Då Oscar of Sweden´s prognoser över förväntad försäljning av sina säsongsskjortor inte 
alltid träffar rätt blir resultatet rabatterade priser vilket också kan vara en fördel för att 
vinna kunder. Det är allmänt känt att kunder gillar låga priser och i och med 
prisreduceringen kan nya kunder våga sig an den tidigare främmande marknaden. 
Däremot bör det beaktas att rabatterade priser direkt resulterar i kostnader i form av 
minskade inkomster. 

Om försörjningskedjan skulle lyckas med ett enstycksflöde med kunderorderpunkt 
innan tillverkning vore det inte enbart fördelaktigt utifrån ett Lean´s principer. En icke-
batchad tillverkning skulle också förbättra spårbarheten uppströms i försörjningskedjan 
för arbetet med ständiga förbättringar och kvalitet. Att ledtiden inte behöver belasta 
Oscar of Sweden’s långa kapitalbindning och beroendet av fjärran prognostisering 
innebär istället att ledtiden blir en belastning för enbart kunden. Skillnaden är att 
kunden själv gör valet i och med köpbeslutet och kan eventuellt erbjudas omfattande 
service i form av måttanpassning och specialanpassade skjortor som kunden dessutom 
ofta är villig att betala för. 

Att vara snabb till marknaden är något som är mycket tilltalande. Detsamma gäller för 
att kunna vara flexibel och ha en försörjningskedja som är reaktionssnabb. Att närma sig 
dessa styrkor genom integration och förbättrad informationsdelning och integrering är 
en mycket omfattande uppgift. Mycket på grund av att det är viktigt att få med alla 
aktörer i försörjningskedjan och att få samtliga att förstå varför och uppmuntra 
engagemang. För att lyckas med implementeringen IOIS som informationssystem krävs 
mycket resurser, tålamod och noggrannhet för att inte gå miste om de förväntade 
fördelarna. Om implementeringen görs ordentligt och rätt vågar författarna påstå att 
ovan belastning är värt ansträngningen. 
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6.1 Praktiska rekommendationer för Oscar of Sweden 
Att försöka knyta starkare relationer med leverantörerna kanske är den enskilt största 
möjligheten till att korta ner ledtiderna då det är hos leverantörerna det mesta av 
ledtiden spenderas.  
 
Att påverka leverantörer kan vara svårt så att effektivisera sin egen organisation så 
mycket som möjligt bör vara av hög prioritet, samtidigt som Oscar of Sweden kan 
erbjuda leverantörerna konsultation för att även förbättra deras organisationer, 
eventuellt i utbyte mot fördelar som längre betaltid, snabbare leveranstid eller liknande. 
Genom att göra en djupare analys över hur organisationens prestationsnivå ser ut kan 
man med hjälp av Kaizen-metoder förmodligen hitta onödiga aktiviteter som bör 
elimineras för att bidra till bättre effektivitet.  
 
En viktig del i Oscar of Sweden’s förbättringsarbete ligger i att analysera och titta på vad 
kunderna faktiskt vill ha. Genom kundundersökningar kan man få information av vad 
som efterfrågas och vilket mode som är aktuellt. Sådana analyser skulle kunna ta bort 
skjortor ur sortimentet som inte efterfrågas viket resulterar i minskade 
tillverkningskostnader. Det för att tillverkning av skjortor som inte säljer lika bra då 
undviks. Eventuellt kan tillverkningskostnaderna hållas intakt om man samtidigt väljer 
att utöka tillverkningen av skjortor som förväntas sälja bra.  
 
Författarna anser det värdefullt att erbjuda masskundanpassade artiklar där 
kundorderpunkten ligger redan innan tillverkningen så att ingen skjorta tillverkas innan 
kunden har beställt den från hemsidan varpå slutkunden får ta del av den belastning de 
långa ledtiderna för med sig.  
 
En annan viktig utmaning Oscar of Sweden står inför är utformandet av hemsidan och 
exponeringen av skjortorna online. Väl inne på hemsidan uppkommer inget direkt 
köpsug och gruppen tycker själva att det är svårt att få en känsla av hur skjortan ser ut i 
verkligheten. Själva mönstret och tyget syns tydligt på bilderna men passformen och 
utseendet är i det närmaste omöjligt att uppfatta. Författarna rekommenderar starkt att 
alla skjortor som visas på hemsidan bör fotograferas bärandes av en modell, gärna i en 
vardaglig miljö, för att ge en tydligare bild av hur skjortan gör sig i verkligheten. Att 
försöka skapa en känsla av att man är inne i en riktig butik när man besöker hemsidan 
tror författarna är ett framgångsrecept. 
 
Författarna tror också att exponering via sociala medier kan vara fördelaktigt då en 
väldigt stor andel av Oscar of Sweden’s målgrupp använder sig av sådana. Det är en 
mycket effektiv och kostnadseffektiv kanal för marknadsföring företaget bör använda 
sig av.  
 
Ett annat alternativ som ligger rätt i tiden är stilkonsultation. Många potentiella kunder 
känner osäkerhet i vad de vill ha och avstår därför att handla, så en tjänst som kan 
erbjudas är gratis konsultation för dessa kunder. Tjänsten kan till exempel innebära att 
kunden får ett antal stilar att välja på som är tilltalande, sedan rekommenderas skjortor 
utifrån kundens val och storlek.  
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6.2 Förslag till studier och forskning 
Till att börja med vill författarna rekommendera fortsatta studier lokalt hos 
leverantörerna där ledtiden är lång för att kunna korta ner ledtiden för skjortorna då det 
skulle resultera i att lagernivåerna skulle minska och möjliggöra omfattande 
kostnadsbesparingar. 
 
Lagernivåerna för skjortorna är som bekant relativt höga och att minska dessa skulle 
vara bra för kassaflödet då det i dagsläget binds väldigt mycket kapital. För att exakt 
veta vilka nivåer man bör ligga på finns det ett antal effektiva modeller som kan 
användas för att räkna ut optimal lagernivå i relation till försäljning och ledtid. Tyvärr 
hamnade den här kalkylen utanför författarnas avgränsning på grund av tidsbrist men 
en vidare studie av detta rekommenderas varmt.  
 
Dessutom finns förbättringsmöjligheter för transporterna mellan de ingående aktörerna 
i försörjningskedjan som borde analyseras och verkställas. Tre stycken 
effektivitetsparametrar inom transport som är värdefulla att studera är tid, service och 
kostnader. Är det av värde att flytta framtagningen och tillverkningen till Asien? Vilka 
andra transporttyper kan då bli aktuella? 
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7. Slutsats 
Genom att tillämpa Kaizen-metoder för att reducera och eliminera slöserier i form av 
icke värdeskapande aktiviteter blir värdeflödena mer effektiva vilket ger förutsättningar 
att maximera försäljningen genom e-handeln.  

Vad studien visar så finns det stor förbättringspotential på flera ställen i 
försörjningskedjan, några mer och några mindre resurskrävande aktiviteter krävs för att 
förändra nuvarande flöden och metoder.  

Med en effektiv informationsdelning med hjälp av IOIS eller annat ERP-system gör så att 
alla intressenter i försörjningskedjan kan få all relevant information i realtid. På så sätt 
kan exempelvis tredjepartlagret ta del av informationen kring behovet av påfyllning hos 
kund själv, och frisläppa order per automatik. Dessutom kan tillverkare och 
tygleverantörer ta del av uppdaterad information i realtid som stöd i beslutsfattanden. 
Försörjningskedjan blir med effektivt användande av ERP-system flexibelt och kommer 
ha möjlighet att få ut artiklar snabbare till marknaden, det gäller för både e-handeln och 
de fysiska butikerna. Minskade ledtider och reducerat antal produkter i flödet med 
minskade lagernivåer resulterar också i snabbare väg till marknaden men också 
fördelaktig minskning i kapitalbindning. 

Att samarbeta med leverantörer och få dem att minska tiden mellan orderingång och 
leverans är värdefullt för effektiva värdeflöden och ökad försäljning. Det är därför av 
intresse reducera antalet leverantörer för att få djupare samarbeten med de som 
återstår. Att dessutom knyta längre samarbetsavtal kan skapa högt förtroende och 
åstadkomma högre leveranssäkerhet. 
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