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Sammanfattning 

Titel:  Flexibilitet på en dynamisk marknad - En kvalitativ tvärsnittsstudie om hur företag 

arbetar med flexibilitet på en dynamisk marknad 

Författare:  Jacob Haeger Christiansson och Julia Lindhé 

Handledare:  Magnus Willesson 

Bakgrund: Modeindustrin är en av de branscher som växt mest under 2000 talet vilket medfört 

förändringar gällande trender och strukturer på marknaden. Från att 

massproduktion dominerat produktionsstrategin och dess värdekedja har en 

dynamisk marknad med dess sporadiska efterfrågan växt fram. Som en följd har 

värdekedjan och produktionsstrategin utvecklats till att bli allt mer agil och flexibel. 

Att vara mer flexibel är dock en fråga om prioritering då det kräver resurser, pengar 

och tid.  

Syfte: Syftet med studien är att beskriva och analysera hur Slow Fashion bolag arbetar med 

flexibilitet på en dynamisk marknad. 

Metod:  Studien har en kvalitativ forskningsmetod och är en tvärsnittsstudie med två företag 

som empirisk grund. Empirin har samlats in via semistrukturerade intervjuer samt 

dokumentstudier.  

Slutsats:  Studien konstaterar att flexibilitet inte är något som något av de undersökta 

företagen jobbar aktivt med vilket har skapat en låg lageromsättningshastighet. 

Flexibilitet är dock inte lika viktigt för dessa företag inom Slow Fashion då deras 

segment grundar sig på en betydligt stabilare efterfrågan på grund av dess långa 

produktlivscykler.  

Nyckelord:  Slow Fashion, Fast Fashion, flexibilitet, ledtid, produktlivscykel.  

 

  



  



Abstract 
Flexibility on a dynamic market 
- A qualitative cross-sectional study on how businesses work with flexibility on a dynamic 

market. 
 

This study aims to investigate how Slow Fashion companies use flexibility in their project of 
creating a collection to survive on a dynamic market with high volatile demand. This has 

been investigated by studying two Swedish fashion companies and the research questions 

that has been investigated is:  
 

- How does the companies prioritize between quality, economic and time when 
developing a new collection? 

- How does the prioritization affect the companies ability to achieve flexibility?   
- How important is flexibility for a Slow Fashion company?  

 

The study is based on interviews with two persons who work at two different Slow Fashion 
companies. Since there is a lot of research about how Fast Fashion companies work with 

flexibility, the aim of the study has been to investigate how and if Slow Fashion companies 
does the same. The study shows that rather than focusing on time in the companies working 

processes, they prioritize to maintain a high-quality production while keeping the 
productions costs down. Based on the results obtained in this study, it can be concluded 

that the companies do not use flexibility with the ambition of launching their products to 
the market as quick as possible since the demand of Slow Fashion products have a longer 

durability than Fast Fashion company products. However, they still exist on a dynamic 

market that requires flexibility in other parts of the value chain. The main contribution 
from this study is a deeper understanding in how Slow Fashion companies work with 

flexibility.  
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1.0 Inledning  
I det första kapitlet presenteras ämnets bakgrund och problemformulering som ligger till 

grund för studiens syfte vilket följs av forskningsfrågor.  

1.1 Bakgrund 
Modeindustrin har enligt Fernie och Grant (2015) under 2000 talet varit en av de 
branscher som växt snabbast i världen. Den ökade efterfrågan från konsumenter har inte 

bara påverkat storleken på modeindustrin utan även trender och strukturer på marknaden 

(Fernie & Grant, 2015). Christopher et al. (2004) nämner att majoriteten av inspirationen 
från modevisningar tidigare inte var tillgängliga att studera för allmänheten vilket gjorde 

trendspaningar allt svårare och innebar att modeföretag var tvungen att förutspå framtida 
trender på en liten mängd information. Att prognostisera efterfrågan resulterade enligt 

Christopher et al. (2004) ofta i en hög risk att antingen ha för små eller för stora lager men 
ändrades när modevisningar blev tillgängliga för allmänheten och information om trender 

blev allt mer transparent. Det innebar enligt Barnes och Lea�Greenwood (2010) att företag 

istället för att förutspå på lite information kunde använda sig av allt säkrare realtidsdata. 
De uttrycker vidare att sociala medier, på grund av digitaliseringen, har gjort konsumenten 

mer modemedveten och därmed betydligt mer trendkänsliga. I och med detta blir 
trendspaningar transparent och nu är det även möjligt att inte bara snappa upp trender 

från modevisningar utan från kändisar som uppmärksammas i media, vilket har gjort att 
människor konsumerar mer frekvent och därmed förväntar sig nya trender varje gång dem 

handlar (Barnes och Lea�Greenwood, 2010).  
 

Från massproduktionens storhetstid tills idag har modeindustrins produktionsstrategi 
ändrats radikalt. Modemarknaden innan 1980-talet bestod enligt Bhardway och Fairhurst 

(2010) av långvariga trender där basplagg var mycket populärt vilket yttrades genom 
populariseringen av plagg som den vita skjortan och Levi's 501 jeans som dominerade 

marknaden. Bhardway och Fairhurst (2010) ger vidare uttryck för att en låg variation på 
efterfrågan gjorde att företag kunde utnyttja massproduktionens fördelar såsom låg 

produktionskostnad utan att behöva oroa sig för dess nackdelar i form av bristande 
flexibilitet. Med åren har dock flexibilitetens betydelse för företag växt av den orsaken att 

omvärlden utvecklats till att bli allt mer dynamisk vilket även genomsyrat företagens 

värdekedja (Christopher et al. 2004). Det kräver att företag istället för massproduktion och 
lågkostnadsstrategi behöver fokusera på att möta ständigt förändrade efterfrågemönster 

(Lee och Lau, 1999). Därför utvecklades en mer flexibel och agil produktion med fokus på 
att anpassa sig till ständig förändring (Kidd, 1994).  
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1.2 Problemformulering 
Att modemarknaden utvecklats och blivit allt mer dynamisk är något som Christopher et al. 

(2004) ger uttryck för. Inom modemarknaden är det dock möjligt att identifiera två 
segment som har betydelse för dynamikens påverkan, Fast Fashion och Slow Fashion.  

 

Fast Fashion, snabbt mode, är precis som begreppet antyder, enligt Barnes och Lea�

Greenwood (2010), förmågan att snabbt erbjuda de trender som kunden efterfrågar genom 

ständig reduktion av ledtider. Det innebär att företag konstant strävar efter att förnya och 
uppdatera modet vilket bidrar till att produktlivscykeln ständigt förkortas (Barnes och 

Lea�Greenwood, 2010). Kortare ledtider används allt mer som ett konkurrensmedel i och 
med behovet av att vara flexibel och kravet på att ha en kortare reaktionsförmåga (Bruce 

och Daly, 2006). De Treville et al. (2014) nämner att det är allt viktigare för Fast Fashion 
företag att jobba aktivt med att förkorta ledtider då värdekedjan genomsyras av allt större 

osäkerheter än tidigare. 

 
Eftersom Fast Fashion identifieras av osäkerheter är en följd av detta att kapitalbindning 

och i synnerhet lagerbindning något som är komplext att hantera (Bhardwaj och Fairhurst, 
2010). Xiao och Jin (2011) upplyser om riskerna med att beställa högre kvantitet än vad 

som efterfrågas för att senare behöva sälja överblivna produkter till rabatterat pris för att 
motverka en alltför hög kapitalbindning. Samtidigt menar dock Xiao och Jin (2011) på att 

företaget förlorar inkomst om de beställer mindre kvantitet mot vad som senare efterfrågas 

då de riskerar att skapa missnöjdhet hos kund på grund av uteblivet utbud gentemot vad 
som efterfrågas (Bhardwaj och Fairhurst, 2010). 

 
Samtidigt som Fast Fashion är högst aktuellt nämner Jung och Jin (2016) ett ökat intresse 

för Slow Fashion som i många hänseenden kan ses som en motsats till Fast Fashion. Detta 
menar forskarna, är fallet då fokus istället ligger på att skapa ökad kvalitet på kläder som 

har en längre produktlivscykel och ledtider. Slow Fashion grundar sig i ett mer medvetet 

och kritiskt synsätt till slit och släng kulturen som Fast Fashion identifieras av vilket har 
gjort att hållbarhet har kommit att bli allt viktigare för konsumenten (Jung och Jin, 2016). 

Precis som Pookulangara och Shephard (2013) antyder leder Fast Fashion med strategier 
såsom Just-in-Time ofta till fler kortvariga trender och att konsumenten överkonsumerar 

vilket innebär att företagen behöver sänka standarden i värdekedjan för att bibehålla 
samma marginaler.  

 
Att värdera Slow Fashion visar sig enligt Jung och Jin (2016) genom att konsumenten och 

försäljaren bryr sig om hela värdekedjan och hur den påverkar sin omgivning. Allt ifrån att 

de som tillverkar plaggen ska ha en god arbetsmiljö och rättvis lön till att tygerna som 
används ska vara framtagna på ett hållbart sätt som inte förbrukar jordens resurser. Högre 
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kvalitet på kläder innebär också enligt Jung och Jin (2016) högre priser vilket konsumenten 

accepterar då plagget även kan användas under en längre tid vilket är förklaringen till 

varför produktlivscykeln förlängs. Jung och Jin (2016) menar fortsättningsvis att hög 
kvalitet på plagg inte bara innefattar ett fysiskt perspektiv utan även att designen är av 

långsiktig karaktär och kan vara trendig längre. Att konsumenten använder kläder som har 
en längre produktlivscykel visar enligt Jung och Jin (2016) på att konsumenten söker efter 

klassisk och tidlöst mode som inte blir omodernt efter några få säsonger. Tabell 1 visar på 
skillnaden mellan Fast Fashion och Slow Fashion som visar på hur dessa två fenomen i 

många hänseenden kan ses som motsatser.  

 
Tabell 1. Fast Versus Slow Fashion Consumer (Jung och Jin, 2016. s.411)  

 
 

I en dynamisk omvärld på en marknad med sporadisk efterfrågan är en flexibel och agil 
produktionsstrategi att föredra medans det i på en mer stabil marknad kan ses som 

resursslöseri (Duguay et al. 1997). Att Fast Fashion bolag kräver flexibilitet är något som 
Bhardwaj och Fairhurst (2010) konstaterar. Ett agilt arbetssätt inom Fast Fashion har 

därför kommit att bli allt viktigare eftersom timing mellan utbud och efterfrågan är centralt 
för att maximera företagets intäkter och minimera företagets lagerbindning (Christopher et 

al. 2004). Se figur 1.  
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Figur 1. Marknadsmatchningens betydelse (Christopher et al. 2004. s. 368). 

 

Figur 1 visar att en sen lansering av ett plagg innebär att företaget går miste om en del av 
marknaden som resulterar i förlorade intäkter vilket innebär en kortare tid att generera 

vinst. Dessutom visar Christopher (2011) i sin figur att en sen lansering ökar risken för 
lagerbindning då efterfrågan är mindre än utbudet. För att skapa förutsättningar för en 

optimal timing krävs det enligt Christopher et al. (2004) att företagen uppnår en viss typ av 
flexibilitet. Detta grundar sig på att förändrade omständigheter ofta uppstår på en 

dynamisk marknad och att en förmåga att anpassa till dessa gör att det är möjligt att 

lansera en produkt när efterfrågan når sin pik med rätt kvantitet för att optimera intäkter 
och minimera lagerbindning.  

 
Att vara flexibel vid framtagning av en kollektion är dock en fråga om prioritering och vad 

som passar företagets affärsstrategi bäst. Precis som Duguay et al. (1997) nämner så kan 
flexibilitet ses som ett resursslöseri om det inte är något som företaget är i behov av vilket 

även Van Biesebroeck (2007) menar då han påstår att flexibilitet är en kostnad.  
 

Att modemarknaden är dynamisk konstaterar Christopher et al. (2004). Dock innefattar en 

marknad betydligt fler nyanser som tyder på att marknadens dynamik kan variera vilket 
visar på att dynamikens grad på marknaden ser annorlunda ut beroende på vilket segment 

som studeras där Fast Fashion och Slow Fashion kan ses som två motpoler (Jung och Jin, 
2016). Utifrån detta resonemang har en kunskapslucka identifierats gällande dynamikens 

grad och därmed flexibilitetens krav vid Slow Fashion, då tidigare forskning fokuserat på 
att studera Slow Fashion genom ett kundperspektiv för att förstå vad för förväntningar som 

kunden ställer. Shukla et al. (2010) nämner även att flexibilitetpåverkan i små och 

medelstora företag ofta ignoreras vilket visar på varför studien är relevant för just små och 
medelstora företag. Därför har studien undersökt om flexibilitet inom Slow Fashion för små 

och medelstora företag är essentiell eftersom företag vid ett icke behov av flexibilitet 
riskerar att prioritera resurser och pengar på en strategi som inte är nödvändig.  

 

1.3 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet med studien är att beskriva och analysera hur Slow Fashion bolag arbetar med 

flexibilitet på en dynamisk marknad. 
 

Utifrån problemformulering och syfte har följande forskningsfrågor utformats: 
- Hur prioriterar företagen mellan kvalitet, ekonomi och tid vid framtagandet av en 

kollektion? 
- Hur påverkar prioriteringen mellan kvalitet, ekonomi och tid företagets flexibilitet?  

- Hur viktig är flexibiliteten för Slow Fashion bolag? 



 5 

2.0 Metod 
I metodkapitlet skildras forskningsprocessen för studien samt de metodologiska val som 

gjorts i studien. Vidare kommer litteraturgenomgång, teoriinsamling och skapandet av 
semistrukturerade intervjuer motiveras och beskrivas. Arbetet inför empiriinsamling har 

förklarats följt av en beskrivning av tillvägagångsättet vid insamling av empiri och även 
en beskrivning av hantering av det empiriska materialet. 

 

2.1 Metodprocess 
I studiens början genomfördes en litteraturgenomgång vilket resulterade i studiens syfte 

och tre forskningsfrågor vilket följdes av en teoriinsamling om flexibilitet på en dynamisk 
marknad. Teoriinsamlingen bidrog till att forskarna kunde identifiera modebolags 

tillverkning av en kollektion som ett projekt vilket låg till grund för utformningen av två 
undersökningsmodeller, se figur 2. För att klassas som ett projekt krävs det att vissa krav är 

uppfyllda, dessa består enligt Tonnquist (2018) av: 
1. Det ska innefatta ett specifikt mål. 

2. Ha en specifik tidsperiod, tydlig början och slut. 

3. Inkludera specifika resurser. 
4. Vara under specifika arbetsförhållanden.  

 
Framtagandet av en kollektion stämmer in på Tonnquist (2018) defintion om vad ett 

projekt är, detta diskuteras vidare i kapitel 5 Analys. Vid ett projekt så nämner Tonnquist 
(2018) att ett avvägande gällande kvalitet, resurser och tid är nödvändigt då det är omöjligt 

att fokusera på alla delar till hundra procent och att det därför är nödvändigt att rangordna 

deras prioritet. 

 
Figur 2. Undersökningsmodell 1, vidareutvecklad (2019) från Tonnquist (2018, s.75) och 

undersökningsmodell 2, egen bearbetning(2019), för metod. 
 

Med detta i åtanke skapades figur 2 med undersökningsmodell 1 och 2 och används med 

syftet att visa hur företag prioriterar mellan kvalitet, ekonomi och tid och hur dessa i sin tur 
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påverkar företagens flexibilitet samt flexibilitetens ömsesidiga påverkan på kvalitet, 

ekonomi och tid. Undersökningsmodell 1 ger en tydlig bild av hur företag prioriterar de 

olika aspekterna vilket kan visas i hur de placerar sig i triangeln. Modellen är en triangel 
där de tre aspekterna kvalitet, ekonomi och tid representerar varsitt hörn. Termen ekonomi 

har av forskarna ersatt Tonnquists (2018) term resurser då författarna vill visa på 
ekonomiska aspekten vilket inkluderar intäkter och kostnader. Då företag måste prioritera 

mellan de olika aspekterna behöver de placera sig någonstans i triangeln. Respektive hörn 
har av forskarna blivit tilldelad bokstäverna A, B eller C och en kombination av två aspekter 

har också blivit tilldelade en benämning i form av AB, BC eller AC vilka placerar sig mellan 

de olika hörnen. Om ett företag prioriterar de olika aspekterna lika mycket placerar de sig i 
mitten av triangeln som fått benämningen X. Observera att företag kan placera sig på 

ställen i triangeln som inte är utnämnt. Dessa bokstäver skapades i ett pedagogiskt syfte. 
Undersökningsmodell 2 är en vidareutveckling och visar på hur prioriteten av kvalitet, 

ekonomi och tid påverkar företagens flexibilitet samt flexibilitetens ömsesidiga påverkan 
och presenteras ytterligare i kapitel 5.0 Analys. 

 
Undersökningsmodellen låg till grund vid insamling av empiri då forskarna använt 

modellen för att kategorisera företags beslut. Efter att empirin bearbetats kompletterades 

den teoretiska referensramen för att sedan skapa, utifrån de tre aspekterna, en analys hur 
dessa beslut påverkar företagets flexibilitet samt flexibilitetens ömsesidiga påverkan på 

kvalitet, ekonomi och tid. 
 

2.2 Metodologiska val 

2.2.1 Strategi 
Studiens syfte är att beskriva och analysera hur Slow Fashion bolag arbetar med flexibilitet 

på en dynamisk marknad vilket Bryman och Bell (2017) skulle beskriva som en kvalitativ 
studie och inte en kvantitativ då syftet inte ligger i att samla in numerisk data för att bevisa 

eller generalisera en teori. Syftet är istället att få en djupare förståelse genom att samla in 
empiri för djupare beskrivning av händelser och processer hos de utvalda företagen. 

Bryman och Bell (2017) menar att en kvalitativ studie kommer ge ett mer relevant resultat 
än en kvantitativ i denna typen av studier. Efter att bakgrund och problematisering 

klargjorts av forskarna formulerades studiens syfte och forskningsfrågor. 

Forskningsfrågorna har använts som ett verktyg att uppfylla studiens syfte och därmed 
även fylla den kunskapslucka som identifierats i problemformuleringen.  

 

2.2.2 Angreppssätt 
Det är enligt Bryman och Bell (2017) viktigt att komma underfund med rätt 
forskningsstrategi för studien. Vid insamling av empirin hade forskarna till viss del en 
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teoretisk grund med sig. Forskarna hade i ett tidigt skede identifierat de undersökta 

företagens arbete som projekt och hade detta med sig i beaktning när intervjumallen 

formulerades. Då skapandet av en kollektion för ett modebolag enligt Tonnquist (2018) kan 
kategoriseras som ett projekt behöver företag prioritera mellan kvalitet, ekonomi och tid. 

Därför använde forskarna den informationen för att formulera intervjufrågor genom att 
skapa frågor som genomsyrades av dessa kategoriseringar. Efter att datainsamlingen 

genomförts utformades en teoretisk referensram av forskarna. Enligt Bryman och Bell 
(2017) finns det två huvudsakliga strategier för akademisk forskning vilka är deduktiv och 

induktiv. Studiens tillvägagångssätt är något som Bryman och Bell (2017) beskriver som 

abduktivt vilket är en kombination av deduktion och induktion då forskarna utgick ifrån en 
förhållandevis liten del teori när empirin samlades in och sedan byggde på den teoretiska 

referensramen med resultatet av datainsamlingen som utgångspunkt. Vidare visar dock 
studien ett större inslag av induktion då majoriteten av den teoretiska referensramen 

utformades med resultatet av datainsamlingen som utgångspunkt.  
 

2.2.3 Forskningsdesign  
Studiens syfte är att beskriva och analysera hur Slow Fashion bolag arbetar med flexibilitet 

på en dynamisk marknad där två företag har undersökts. Två företag undersöktes för att få 

en inblick i hur de två Slow Fashion bolagen arbetar med flexibilitet och på så sätt inte 
endast förlita sig på tidigare forskning på området. Forskarnas fokus låg inte på den unika 

kontexten hos de två företagen utan att producera generella resultat utifrån hur företagen 
arbetar. Enligt Bryman och Bell (2017) är detta en tvärsnittsdesign då forskarna samlar in 

data från mer än ett fall vid en tidpunkt som sedan granskas för att upptäcka olika slags 
sambandsmönster. Om fokuset hade varit att undersöka två företags unika kontexten hade 

det av Bryman och Bell (2017) beskrivits som en flerfallstudie men så var inte fallet. 

Intervjuer genomfördes med en representant från respektive företag. En jämförelse gjordes 
i hur produktionsprocessen ser ut för respektive företag då syftet är att beskriva och 

analysera hur Slow Fashion bolag arbetar med flexibilitet på en dynamisk marknad. På så 
sätt kunde forskarna se likheter och skillnader mellan de olika Slow Fashion bolagen och 

analysera därefter. Forskarna genomförde en tvärsnittsstudie för att kunna göra en 
jämförelse mellan de två bolagen vilket i sin tur bidrog till en ökad möjlighet att för 

forskarna att dra nyanserade slutsatser för hur olika omständigheter genererar olika beslut. 
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2.3 Före empiriinsamling 

2.3.1 Litteraturgenomgång 
I början av studien genomfördes en litteraturgenomgång där forskarna läste tidigare 

forskning inom det valda forskningsområdet. Litteraturgenomgången gjordes för att få en 
djupare förståelse för huvudämnet flexibilitet och en inblick i vad som ansågs intressant att 

forska i ur ett akademiskt perspektiv och därmed identifiera en kunskapslucka. 

Litteraturgenomgången resulterade i att forskarna ansåg det intressant att undersöka hur 
två Slow Fashion bolag arbetar med flexibilitet i sin produktionsprocess när de är aktörer 

på en dynamisk marknad. Detta ansågs intressant för att tidigare forskning på hur just Slow 
Fashion bolag arbetar med flexibilitet i sin produktionsprocess var begränsad och därefter 

formulerades syftet och forskningsfrågorna. Litteraturgenomgången innefattade 
vetenskapliga artiklar som hämtats från UniSearch, Google Scholar och även böcker lånade 

från Linköpings Universitetsbibliotek vilket gjordes för att säkerställa hög kvalitet i de 

vetenskapliga artiklarna då de endast finns publicerade artiklar på dessa plattformar. Efter 
att syftet och forskningsfrågor bestämts genomförde forskarna en teoriinsamling om 

fenomenet flexibilitet och hur företag arbetar med det. Teoriinsamlingen var en mer 
gedigen litteraturgenomgång där forskarna inte endast sökte en djupare förståelse för 

ämnet utan satte sig in inom det specifika forskningsområdet som valdes. Detta gjordes för 
att forskarna skulle se vad tidigare forskning påvisade för bakomliggande faktorer till att 

vara flexibla och på så sätt kunna använda kunskapen som utgångspunkt vid utformning av 
intervjufrågor. Teoriinsamlingen bidrog även till att forskarna kunde identifiera 

modebolags tillverkning av en kollektion som ett projekt vilket låg till grund för 

utformningen av undersökningsmodellen.  
 

2.3.2 Intervjuguide 
Då intervjuformen för studien var semistrukturerade intervjuer skapades en intervjuguide 

(se Bilaga 1) då forskarna ansåg att det var viktigt att vägleda intervjuobjektet till att 
besvara studiens huvudfrågor. Intervjuguiden formulerades utifrån en teoretisk grund som 

forskarna samlat in under studiens tidiga skede. Utifrån detta formulerades intervjufrågor 

om företags prioriteringar gällande kvalitet, ekonomi och tid för att sedan kunna analyseras 
hur dessa påverkar företagets flexibilitet och flexibilitetens ömsesidiga påverkan på kvalitet, 

ekonomi och tid. Forskarna ansåg att det var viktigt att ha en viss del teori i bagaget vid 
utformning av intervjuguiden då det skapade en större medvetenhet i vilka frågor som 

ställdes och därmed vilken riktning studien skulle försätta i. Därför gjordes intervjuguiden 
efter teoriinsamlingen.  

 

Intervjumallen skickades ut till respondenterna innan intervjun så att de kunde få en 
uppfattning om vilka områden frågorna täckte samt komplettera med kunskap om frågorna 
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som de eventuellt inte hade tidigare. Det gjorde att forskarna, med högre säkerhet, fick svar 

på de frågor som ställdes. Forskarna formulerade ett antal nyckelfrågor för att minska 

möjligheten att hamna utanför studiens huvudämne vilket enligt Bryman och Bell (2017) är 
en risk med att inte följa en intervjumall fullt ut. Nyckelfrågorna formulerades utifrån de 

bestämda teman och dessa gav i sin tur öppningar till följdfrågor om forskarna ansåg det 
nödvändigt. Nyckelfrågorna bestod av huvudfrågor inom aspekterna kvalitet, ekonomi och 

tid. Som tidigare nämnt formulerades nyckelfrågorna utifrån kunskapen forskarna hade 
från teoriinsamlingen. Kunskapen forskarna samlat från teoriinsamlingen användes för att 

formulera frågor där svaret gav indikationer på hur företaget prioriterade de olika 

aspekterna och på så sätt kunde dessa svar användas för en analys av hur de 
prioriteringarna påverkade företagets flexibilitet samt flexibilitetens påverkan.  

 

2.3.3 Urval av personer 
För att säkerställa att intervjuobjekten har relevanta kunskaper och erfarenheter i 
förhållande till studiens syfte har ett målstyrt urval använts (Bryman och Bell, 2017). De två 

företagen som intervjuades valdes enligt följande kriterier:  
 

- Personen är anställd på ett litet- eller medelstort svenskt företag.  

För att fylla kunskapsluckan gällande små och medelstora företag var det ett krav att få 
tillgång till respondenter på sådana företag. Dessutom underlättade det att det inte var ett 

stort företag då det var enklare att få tag på respondenter högre upp i hierarkin och därmed 
bättre insatta i företagens strategier. 

 
- Personen är anställd på ett företag som verkar inom modebranschen.  

Då syftet med studien är att beskriva och analysera hur Slow Fashion bolag arbetar med 

flexibilitet på en dynamisk marknad, begränsade forskarna sig till modebranschen då 
forskning visar att modemarknaden har utvecklats till en dynamisk marknad under de 

senaste åren.  
 

- Personen har arbetat eller har insyn hur företaget arbetar och tar beslut om sin 
produktionsprocess.  

För att få användbar information av respondenterna för respektive företag var det viktigt 

för forskarna att respondenterna hade kunskap som behövdes för att uppfylla studiens 
syfte. Därför tillfrågades endast anställda på företagen som har insyn i hur företagets 

produktionsprocess går till och att respondenterna har kunskap om varför beslut tas inom 
området för att sedan kunna analysera hur dessa beslut påverkar företags flexibilitet. 

 
Antalet intervjuer begränsades till två då de resurser och den tid forskarna hade till sitt 

förfogande togs i beaktning. Att forskarna begränsade antalet intervjuer till två var väl 
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medvetet för att kunna fokusera på förberedelse och analys av empiri och därmed svara på 

syftet med högre kvalitet då det möjliggjorde större noggrannhet. Efter att kriterierna 

definierats kontaktade forskarna personer som passade in på dessa kriterier.  
 

Forskarna och respondenterna kom gemensamt fram till att respondenterna skulle förbli 
anonyma i studien. Anonymitet bidrar enligt Bryman och Bell (2017) med fördelarna att 

intervjupersonen inte tjänar på att svara på frågor på ett sätt som förskönar bilden av 
företaget. Anonymitet bidrar även till att respondenten inte behöver oroa sig över att 

företaget ska ta skada av deras svar och tenderar därför att svara mer uppriktigt (Bryman 

och Bell, 2017) vilket bidrar till ett mer rättvisande resultat i studien.  
 

På grund av anonymiteten har företagen benämnts som företag A och företag B och 
företagen kommer presenteras ytterligare i kapitel 4.0 Empiri. Även respondenternas namn 

har uteblivit ur studien och därför har företag As respondent kallats respondent A och 
företag Bs respondent kallats respondent B. En intervjutabell presenteras nedan.  

 
Tabell 2. Intervjutabell. 

Företag Intervjuobjekt  Titel Typ av intervju  Tid  Datum 

Företag A Respondent A Grundare Telefonintervju 45 minuter 3 maj 
2019 

Företag B Respondent B Produktchef Skypeintervju 45 minuter 6 maj 
2019 

 

Respondent A kontaktades efter att en av forskarna deltagit på ett evenemang även 
respondent A deltagit vid vilket ledde till ett utbyte av kontaktuppgifter och sedan en 

bekräftelse på att respondent A ville delta i studien via mail. För att komma i kontakt med 

respondent B kontaktades ett företag som forskarna ansåg relevanta för studien. Forskarna 
blev därefter tilldelade kontaktuppgifter till respondent B då företaget ansåg att hen var 

bäst lämpad att svara på frågor om det undersökta ämnet och därmed uppfylla studiens 
syfte.  

 

2.4 Under empiriinsamling 

2.4.1 Intervjuer 
Under intervjuerna ställdes frågorna från intervjumallen med ambitionen att följa den 
förutbestämda ordningsföljden. Om tillfälle gavs så lät forskarna dock sig själv gå ifrån 

intervjumallen och ställa följdfrågor eller ställa frågorna i en annorlunda följd än som 
initialt planerades för att få ut så bra resultat som möjligt av intervjuerna och inte bli 

begränsade av den planerade intervjumallen. Forskarna höll sig dock i hög utsträckning till 
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de initialt formulerade frågorna med ambitionen att inte hamna utanför forskningsämnet 

och studiens syfte. Ytterligare en anledning till att forskarna i hög utsträckning höll sig till 

den initiala formuleringen på frågorna var för att minska skevhet i resultatet. Då två 
individer intervjuades minimeras risken för att de två respondenterna skulle uppfatta 

frågorna olika genom att följa de initiala formuleringarna. Intervjutekniken är något som 
Bryman och Bell (2017) skulle klassificera som semi-strukturerade intervjuer. 

Intervjutekniken kännetecknas av förberedda frågor som inte måste ställas i den 
ordningsföljd som planerats utan forskarna får viss frihet att anpassa ordningsföljden. 

Semistrukturerade intervjuers förmåga att kombinera struktur, med en tydlig ram för vilka 

frågor som ska ställas i, med utrymme för frihet och flexibilitet hos intervjuobjektets svar 
gjorde att denna metod ansågs bäst lämpad av forskarna för att uppfylla studiens syfte. 

 
2.4.2 Sekundärdata 
Sekundärdata i form av årsberättelser samt information från respektive företags hemsida 

har agerat som komplement till den insamlade empirin från intervjuer. Detta för att 

säkerställa att forskarna har förstått information rätt samt att informationen från intervjun 
stämmer överens med informationen på företagets officiella hemsidor. Då informationen 

från företagens egna hemsidor kan vara riktade till företagets fördel har forskarna varit 
kritiska vid inhämtning av denna typ av data. Årsredovisningar hämtades genom Retriever 

Business (Retriever Business, 2019) där senaste publicerade årsredovisningarna användes 
för en jämförelse av lageromsättningshastigheten hos företagen. Vilket gjordes för att 

illustrerar hur de båda företagens lageromsättningshastighet är i relation till andra företag. 
De jämförande företagen valdes ut genom att kolla på företag i samma bransch med så lik 

nettoomsättning som möjligt. Att jämförelsen begränsades till fyra företag per undersökt 

företag var på grund av den stora skillnad gällande nettoomsättning som annars hade 
uppstått som hade resulterat i att olika stora företag hade jämförts. Storleksskillnaden hade 

resulterat i en ökad risk av skevhet i resultatet då olika storlekar på företag kan ha olika 
förutsättningar gällande de nyckeltal som jämfördes vilket minskat jämförelsens 

trovärdighet. Någon uppdelning mellan Slow och Fast Fashion bolag gjordes inte då det 
hade krävts mycket tid och resurser för att identifiera om ett bolag verkar inom Slow eller 

Fast Fashion, vilket på grund av tidsbrist inte var möjlig att genomföra. Därför kan 

jämförelsen inkludera båda typerna av företag. Forskarna är medvetna om att detta bidrar 
till en förhöjd risk då en ulitam jämförelse grundar sig på lika företag. Dock anser forskarna 

att resultatet trots detta är trovärdigt och användbart då företagen är väldigt lika gällande 
nettoomsättning och antalet anställda. Resultatet av jämförelsen gav forskarna en bild av 

hur de utvalda företagen står sig vad gäller lageromsättningshastighet gentemot andra 
aktörer. Detta ansågs relevant för forskarna att undersöka då lageromsättningshastigheten 

är ett nyckeltal som speglar företagets tendens att binda kapital och därmed en inblick i 

företags ekonomiska perspektiv som forskarna undersöker tillsammans med kvalitet och 
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tid. Jämförelsen av nyckelbegrepp grundades på årsberättelser från 2017 då årsberättelser 

från 2018 för vissa företag inte publicerats. Att göra beräkningar från samma år skapade 

därmed en mer rättvisande bild av nyckeltalen.  

2.4.3 Etik 

I studien har forskarna tagit några av de etiska principer som gäller för svensk forskning i 
beaktning vilka har presenterats i Bryman och Bells bok (2017). De principer som har 

tillämpats i studien är:  

- Informationskravet Informera berörda personer om den aktuella 

undersökningens syfte.   

- Samtyckeskravet Informera berörda deltagare att deras deltagande är helt 

frivilligt och att de har rätt att avbryta sitt deltagande om de 
så önskar.   

- Konfidentialitets- och 
anonymitetskravet 

Behandla alla deltagares uppgifter med sekretess och hög 
konfidentialitet.   

- Nyttjandekravet Endast använda uppgifter från deltagare för det specifika 
forskningsändamålet.   

 

Forskarna har uppfyllt dessa krav genom att vid första kontakt med respondenterna 
informera dem om studiens syfte. Forskarna har även försäkrat respondenterna om att 

deltagandet i studien är helt frivilligt och att de har rätt att avbryta deltagandet om de så 
önskar. Vidare har forskarna erbjudit respondenterna och deras företag anonymitet i 

studien och behandlat deras uppgifter med sekretess och hög konfidentialitet i form av 
förvaring på One-drive som ligger på ett krypterat nätverk. Vad gäller nyttjandekravet anser 

forskarna sig uppfylla detta genom att samtlig information som samlats in från respektive 
respondent i form av intervjuer och transkriberingar har raderats vid studiens slut och inte 

används till något annat än att uppfylla studiens syfte. Forskarna har under studiens gång 

inte heller spridit vilseledande eller falsk information till berörda personer om studien. 
Detta gör att studien kan beaktas med hög trovärdighet då respondenterna känns sig trygga 

i att ge korrekta svar.  
 

2.5 Efter empiriinsamling 

2.5.1.Bearbetning av empiri 
När de båda intervjuerna genomförts gjordes transkribering av dem med syftet att 

underlätta en noggrann analys av samtalet. Heritage (1984) menar att inspelning och 
transkribering av intervjuer medför fördelar i form av att det förbättrar intervjuarens 
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minne med dess naturliga begränsningar samt att forskaren upprepade gånger kan gå 

igenom materialet. Trots att transkribering av intervjumaterial var tidskrävande ansågs det 

nödvändigt för att inte gå miste om specifika detaljer. För att minimera risken att 
forskarnas egna värderingar genomsyrar resultatet skickade forskarna transkriberingen till 

respondenterna för validering vilket beskrivs närmare i avsnitt 2.5.3 Kvalitet. 
 

2.5.2 Dataanalys 
Efter att intervjuerna transkriberats genomfördes en analys av dem. Forskarna började med 

att bli bekanta med den insamlade datan genom att läsa igenom transkriberingarna flera 
gånger och på så sätt få en övergripande bild av vad som faktiskt sades under intervjun. Då 

forskarna under intervjuerna ställde frågor samt tog kortare anteckningar var det viktigt för 

forskarna att bli familjära med innehållet då information kan ha missats av forskarna under 
själva intervjutillfället. Efter att forskarna blivit bekanta med innehållet letade forskarna 

efter teman i den insamlade datan. Då intervjufrågorna var utformade utifrån tre 
övergripande teman, som var kvalitet, ekonomi och tid, sökte de efter information som gav 

forskarna en inblick i hur de båda företagen prioriterade de olika aspekterna. Detta gjordes 
genom att ta anteckningar utifrån transkriberingarna när viktig information för studien 

hittades och sedan gjordes en kategorisering av dessa inom de olika aspekterna kvalitet, 

ekonomi och tid.  
 

Tillvägagångssättet stämmer till viss del överens med den tematiska analysmetoden som 
Bryman och Bell (2017) beskriver i sin bok. Bryman och Bell (2017) beskriver metoden som 

att forskaren fokuserar på vad som sägs i intervjun och inte hur de sägs vilket stämmer 
överens med forskarnas fokus då syftet är att beskriva och analysera hur Slow Fashion 

bolag arbetar med flexibilitet på en dynamisk marknad. Forskarna vill med syftet därför 

inte undersöka intervjuobjektets personliga åsikt eller uppfattning om ämnet. Braun och 
Clarke (2006) presenterar i sin bok en beskrivning för genomförandet av en tematisk analys 

enligt sex följande steg:   
1. Bli familjär med den insamlade datan.  

2. Generera initiala koder.  
3. Leta efter teman i den insamlade datan.  

4. Överblicka teman.  

5. Definiera och namnge teman.  
6. Göra analysen.  

De sex stegen stämmer inte helt överens med forskarnas tillvägagångssätt men det finns 
många likheter. Anledningen till att forskarna valde att inte generera initiala koder enligt 

steg två var för att de redan visste vad de skulle leta efter för typer av teman i innehållet. På 
så sätt hade detta steg blivit överflödigt och på grund av den tidsram forskarna hade att 

arbeta med prioriterades inte detta steg. Inte heller steg 5 ansågs relevant att göra då de 
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olika teman som datan kategoriserats i redan hade definierats och namngetts. Forskarna 

genomförde steg sex och analyserade materialet med hjälp av en undersökningsmodell som 

presenterades i början av kapitlet. Undersökningsmodellen är menad att ge en tydlig visuell 
beskrivning av hur analysen har genomförts och presenteras ytterligare i avsnitt 5.0 Analys.  

 

2.5.3 Kvalitet 
Enligt Bryman och Bell (2017) är validitet och reliabilitet två kvalitetskriterier som används 
för både kvalitativa och kvantitativa studier. Bryman och Bell (2017) menar att det är stor 

skillnad mellan kvalitativa och kvantitativa studier och det är därför svårt att utvärdera de 
två metoderna utifrån samma kriterier. Lincoln och Guba (1985) menar att det går att 

utvärdera kvalitativa metoder utifrån trovärdighet. Vidare menar de att trovärdighet i sin 

tur kan kategoriseras i kategorierna tillförlitlighet, överförbarhet, konfirmering och 
påtaglighet. Nedan har dessa kriterier diskuterats.  

 
Tillförlitlighet 

Tillförlitlighet är enligt LeCompte och Goetz (1982) en motsvarighet till intern validitet 
vilket innebär att forskarnas observationer ska stämma väl överens med de teoretiska idéer 

som utvecklas. Bryman och Bell (2017) diskuterar tillförlitlighet i sin bok och menar att de 

skapas genom en hög grad av respondentvalidering samt att forskarna håller sig till de 
regler som finns uppsatta. För att säkerställa att den insamlade empirin från intervjuerna 

stämmer skickade forskarna ut transkriberingen av intervjun till respektive företag för 
datavalidering. Datavalideringen säkerställer att informationen som samlades in under 

intervjun stämmer överens med det respondenten försökte förmedla och stärker studiens 
tillförlitlighet (Bryman och Bell, 2017). Eftersom båda intervjuerna gjordes med tekniska 

hjälpmedel i form av telefonsamtal respektive Skype intervju uppkom det emellanåt 

svårigheter att höra vad respondenten sa. Genom att skicka den insamlade informationen 
till respondenten för validering minimerades risken att detta skulle påverka empirin vilket 

ytterligare stärkte motiven att genomföra en datavalidering.  Dessutom valdes 
intervjuobjekt med relevant position på företaget för att säkerställa att den insamlade 

empirin kan tillämpas för att besvara studiens syftet vilket ytterligare stärker studiens 
tillförlitlighet.  

 

Överförbarhet  
Med överförbarhet menar Bryman och Bell (2017) ett mått att bestämma hur resultatet av 

en studie kan appliceras på andra miljöer och i andra kontexter, därav ett mått på extern 
validitet. Överförbarhet är inget som forskarna strävar efter då antalet intervjuer var få, 

delvis på grund av resurs- och tidsbegränsning, ett målstyrt urval har använts samt en 
bransch har undersökts och därför präglat studiens resultat.  
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Konfirmering  

För att uppnå konfirmeringskriteriet krävs det att forskarna lämnar sina teoretiska 

målsättningar och personliga värderingar åt sidan (Bryman och Bell, 2017). Objektivitet är 
viktigt för att säkerställa att forskarna har agerat i god tro under forskningsprocessen och 

därmed uppfyller konfirmeringskriteriet. Kriteriet säkerställs då två personer har 
genomfört studien vilket har lett till en kontinuerlig diskussion om val under 

forskningsprocessen. Att forskarna undvikit ledande frågor vid intervjuer samt att 
forskarna haft i åtanke att inte vara partiska gällande intervjuobjektet styrker ytterligare 

konfirmeringskriteriet. Att forskarna haft risken för partiskhet i åtanke skapade därför en 

medvetenhet hos forskarna som gjorde det enklare att identifiera när en sådan situation 
uppstod vilket gjorde att de kunde uppmärksamma det och återgå till en objektiv roll. 

 
Påtaglighet 

Enligt Bryman och Bell (2017) likställs kvalitetskriteriet påtaglighet med reliabilitet vilket 
innebär hur väl ett likartat resultat kan replikeras vid ett annat tillfälle. Forskarna har 

undersökt en dynamisk marknad i ständig förändring vilket gör resultatet svårt att 
replikera eftersom att situationer ofta ser annorlunda ut beroende på vilken kontext de 

studeras från. Forskarna har dock försökt uppfylla kriteriet genom en innehållsrik och väl 

detaljerad metodgenomgång samt en avgränsning till en marknad.  
 

I studien har både primär och sekundärdata använts i form av intervjuer som sedan täcks 
upp med dokumentstudier genom företags årsberättelser. Kombinationen av dessa 

insamlingsmetoder har bidragit till en mer nyanserad bild än om endast en av de valda 
metoderna hade använts då forskarna har fått tillgång till både finansiella och icke 

finansiella perspektiv. Därmed fick forskarna en ökad inblick i hur olika beslut får både 

finansiella och icke finansiella följder. Forskarna har i studien använt sig av sekundärdata i 
form av årsberättelser samt information från företagens respektive officiella hemsida. 

Bryman och Bell (2017) uttrycker att det är av stort vikt att vara kritisk till sekundärdata av 
den orsaken att risker gällande vinkling och misstolkning lättare kan identifieras. På grund 

av de riktlinjer som revisionssed medföljer i form av kvalitet och neutralitet anser inte 
forskarna detta vara ett problem för sekundärdata i form av årsberättelser. Vad gäller 

information hämtad från företags hemsida anser forskarna att de uppfyllt kvalitetskraven 

för studien då det är officiell information som företaget publicerar och inte någon enskild 
anställds personliga uppfattningar eller åsikter. Forskarna har även varit kritiska till 

informationen på hemsidan då den kan vara vinklad till företagets fördel.  
 

Vad gäller tidigare forskning och data insamlad till den teoretiska referensramen har 
forskarna noga granskat vem författaren är för att säkerställa kvalitet i den teoretiska 

referensramen. Forskarna har även endast samlat in information från publicerade artiklar 
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som har hämtats från Google Scholar eller UniSearch samt böcker från Linköpings 

Universitetsbibliotek för att säkerställa hög kvaliteten på innehållet.  
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3.0 Teoretisk referensram och tidigare forskning  
I det här kapitlet presenteras den teoretiska referensramen för studien samt tidigare 

forskning inom området som tillsammans med empirin används för att uppnå studiens 
syfte samt svarar på forskningsfrågorna.  

 

3.1 Projekt 
För att klassas som ett projekt krävs det att vissa krav är uppfyllda, dessa består enligt 

Tonnquist (2018) av: 
1. Det ska innefatta ett specifikt mål. 

2. Ha en specifik tidsperiod, tydlig början och slut. 
3. Inkludera specifika resurser. 

4. Vara under specifika arbetsförhållanden.  

Tonnquist (2018) skriver att i ett projekt krävs en prioritering och avvägande gällande 
kvalitet, resurser och tid då det inte är möjligt att fokusera på alla aspekter till hundra 

procent. En rangordning av deras nödvändighet bör göras (Tonnquist, 2018). 
 

3.2 Flexibilitet 
Flexibilitet är allmänt erkänd som en av de viktigaste dimensionerna för att nå en 

framgångsrik tillverkningsstrategi (De Groote, 1994). Flexibilitet kan förklaras av företags 

förmåga att anpassa sig till förändringar i förutsättningar på kort sikt med begränsade 

resurser. I en ständigt föränderlig modemarknad med korta produktlivscykler, hög 

volatilitet på efterfrågan, svårigheter med att förutspå försäljning och mycket impulsköp 

skriver Chan et al. (2017) att behovet av flexibilitet är centralt. Samtidigt nämner Van 

Biesebroeck (2007) att flexibilitet är en kostnad i form större behov av personal och 

resurser samtidigt som Duguay et al. (1997) visar på att flexibilitet är ett slöseri av resurser 

om det är något företag inte är i behov av och därmed inte skapar någon vinning ur. Om 

flexibilitet är något som eftersträvas hos ett företag kan ett tillvägagångssätt för att skapa 

detta vara att utveckla en agil produktion eller värdekedja (Kidd, 1994).  

 

Det finns olika definitioner av flexibilitet i forskarvärlden. Enligt Slack (1983) definition 

innefattar flexibilitet dessa fyra grundkategorier:  
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- Produktflexibilitet: Förmågan att kunna anpassa och utveckla produkter 

efter marknadens behov.  

 

- Produktmixflexibilitet:  

 

Förmågan att kunna göra förändringar av 

produktmixen i produktionen. 

- Volymflexibilitet:  

 

Förmågan att kunna producera och leverera i takt med 

förändring i efterfrågan av kvantitet. 

- Leveransflexibilitet:  

 

Förmågan att kunna förändra leveranstider.   

3.2.1 Agil produktion 
Med tiden har kravet på flexibilitet hos företag på en dynamisk marknad blivit allt mer 
påtagligt (Kidd, 1994). Ur detta utvecklades den agila produktionen. Enligt Kidd (1994) är 

dock användningen av Lean en förutsättning för att även använda sig av agil produktion, 

vilket har kommit att kallas för Leagile (Bruce och Daly, 2006). Duguay et al. (1997) menar 
dock på att dessa två paradigm skiljer sig åt i det hänseendet att Lean vill minimera 

användandet av sina resurser medans agil produktion vill ha tillgång till mer resurser då det 
ökar deras förutsättningar för flexibilitet när förutsättningar på marknaden ändras. Det 

innebär att Lean är att föredra i en stabil miljö medans agilitet lämpar sig bäst i en 
dynamisk.  

 

Detta är en strategi som enligt Kidd (1994) lämpar sig bäst i en miljö som identifieras av 
ständig dynamik och komplexitet där förmågan att snabbt kunna svara på dessa ständiga 

förändringar skapar en konkurrensfördel. För att kunna hantera detta ger Kidd (1994) 
uttryck för att det krävs att företag har en förmåga att kombinera organisationen, 

personerna samt tekniken till en integrerad och koordinerad helhet vilket skapar 
sammansättningen för en agil produktion. Vad agil produktion karaktäriseras av i detalj 

råder det olika meningar om. Enligt Kidd (1994) karaktäriseras agil produktion bland annat 

av:  
 

- Samverkan inom alla aktiviteter. 
- Konstans utbildning för anställda. 

- Lyhördhet mot kund. 
- Dynamiska team. 

- Anställda ses som viktiga tillgångar. 
- Uppmuntran till lagarbete. 

- Att värna om arbetsmiljö och proaktivt handlande. 

- Kunskap och kompetensrik personal. 
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- Öppen arbetsmiljö. 

- Total kvalitetfilosofi. 

- Korta cykeltider. 
- Teknikmedvetenhet och ledarskap. 

- Företagsinteraktion. 
- Visionsbaserad styrning. 

 
 Dessa grundpelare visar enligt Gunasekaran (1999) på begränsningen för företag att ha ett 

autonomt tankesätt och fördelen med att istället gå mot att skapa partnerskap och allianser 

genom att alla parter bidrar med sin kärnkompetens och på så sätt skapa en 
konkurrensfördel, detta för att enskilda organisationer ofta saknar förutsättningar för att 

agera i tid där marknadsförutsättningar ändras. Detta är även ett resonemang som Das och 
Abdel-Malek (2003) ger uttryck för.  

 

3.3 Osäkerheter 
Osäkerheter uppkommer alltid i projekt enligt De Meyer et al. (2002). I sin artikel 

Managing Project Uncertainties: From Variation to Chaos (2002) beskriver De Meyer et al. 
olika typer av osäkerheter som kommer uppkomma under projektets gång och hur 

projektledare ska hantera dem på bästa sätt.  
 

I dessa tider med ständig utveckling är det viktigt för företag att vara medvetna om vilka 
osäkerheter som kan uppkomma under projektets gång och ännu viktigare, hur de ska 

hantera osäkerheterna när de uppstår. De Meyer et al. (2002) skriver i sin artikel att det är 

en stor utmaning för organisationer att förstå osäkerheter och vara villiga att anpassa sig till 
dem i mitten av ett projekt eller arbete. De Meyer et al. (2002) identifierar fyra 

huvudsakliga osäkerheter. Den första är variation och denna osäkerhet består av mindre 
variationer i arbetets gång. Variationerna går ofta inte att eliminera och kan vara t.ex. att 

personal blir sjuk eller att vädret inte tillåter ett test av en prototyp vilket bidrar till 
förseningar i arbetets gång. Managern måste agera om dessa variationer blir för stora och 

oftast handlar det om att om att eliminera kostnader i projektet. Den andra osäkerheten De 
Meyer et al. (2002) beskriver är förutsedda osäkerheter som beskrivs som en osäkerhet i 

t.ex. bi-effekter av en medicin. Företaget är medveten om att risken kan uppstå men kan 

genom en tidigare utformad beredskapsplan veta hur de ska agera om risken blir verklighet 
och på så sätt minimera skadan. Det är lätt att ignorera förutsedda osäkerheter men de kan 

vara katastrofala om de inträffar (De Meyer et al. 2002). 
 

De Meyer et al. (2002) fortsätter med att beskriva den tredje typen av osäkerhet som han 
kallar oförutsedda osäkerheter. Dessa osäkerheter är omöjliga att förutspå och det går 

därför inte att göra en beredskapsplan för att hantera dem. Arbetarna måste ständigt leta 
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efter framväxande tendenser som kan hota projektet och måste därför kunna jobba med en 

tillräckligt hög grad självständighet för att kunna agera när dessa tendenser uppstår. Den 

sista osäkerheten De Meyer et al. (2002) beskriver är kaos. I detta fall är inte ens det mest 
grundläggande säkert. Målet projektet startade med kan vara ett annat än vad målet vid 

slutet av projektet är. Arbetarna måste vara beredda att jobba i konstant förändring och 
självständighet i högsta möjliga grad efterfrågas.  

 
Ett sätt att vara flexibel och kunna hantera osäkerheter på marknaden som dessa är enligt 

George (2005) att använda sig av Slack. Slack kan ses som en buffert av material eller 

produkter som finns tillgängliga för företaget att använda när efterfrågan på produkter ökar 
eller osäkerheter uppstår. Genom att använda sig att Slack kan företag vara beredda att 

agera direkt när en marknadsmöjlighet upptäcks och kan även underlätta för företag att 
anpassa sig till förändringar på marknaden (George 2005). 

 

3.4 Kvalitet 

3.4.1 Porters generiska strategier 

För att undersöka hur företagsstrategier ser ut gällande kvalitet har Porter (1980) utvecklat 

en teori som kallas de generiska strategierna som kan förklara företags beslut. De generiska 

strategierna utvecklades av Porter (1980) i ett strategiskt syfte där han presenterar fyra 

strategival som han menar att alla företag behöver välja emellan för att få en 

konkurrenskraftig strategi. En varaktig konkurrensfördel menar Porter (1980) är grunden 

för att kunna prestera bättre än konkurrenter på lång sikt. Genom att välja en av de två 

primära eller de två sekundära strategierna kan företag enligt Porter (1980) nå just detta 

mål, att prestera bättre än genomsnittet på lång sikt. De två primära strategierna som 

presenteras är lågkostnadsstrategi respektive differentieringsstrategi och de två sekundära 

är differentierad fokuseringsstrategi och kostnadsinriktad fokuseringsstrategi. De två 

sekundära strategierna är lika de primära men riktar sig till smalare segment i branschen 

som väljer att nischa sig.  

 

De olika strategierna är skilda från varandra och enligt Porter (1980) bör företag inte 

kompromissa i strategivalet utan istället sträva efter att öka skillnaderna i dem. Porter 

(1980) menar att företag genom att inte driva en strategi fullt ut riskerar att fastna i mitten 

där konsekvensen blir olönsamhet. Företaget lyckas då inte tillfredsställa marknaden 

genom att vara differentierad och inte heller ha tillräckligt låga kostnader för att generera 

hög avkastning (Porter, 1980).  
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Samtidigt visar Hall (1980) i sin studie på att företag nödvändigtvis inte behöver välja 

mellan att differentiera sig eller ha en lågkostnadsstrategi då studien visar att en minoritet 

av några av de mest framgångsrika företagen som studien undersökte använder sig av båda 

strategierna samtidigt. Oavsett om företag väljer en differentieringsstrategi eller en 

lågkostnadsstrategi har Phillips et al. (1983) bevisat att en lågkostnadsstrategi grundar sig i 

att skapa produkter med låg kvalitet medans en differentieringsstrategi grundar sig på 

produkter med hög kvalitet.  

 

3.4.2 Hållbarhet 

Jung och Jin (2016) visar att Slow Fashion och Fast Fashion, ur en kvalitetsaspekt, är 

väldigt olika då Slow Fashion vill skapa klädesplagg med en lång livslängd samt med 

klassiska karaktärer för att plagget ska få en stilren prägel som gör att konsumenten vill 

bära plagget länge.  

 

För att plagget ska hålla länge är därför hög kvalitet väsentligt. Vid Fast Fashion nämner 

Jung och Jin (2016) vidare att fokus istället ligger vid att bära plagg som är trendiga under 

en betydligt kortare period vilket innebär att kravet på kvalitet inte är lika högt. Barnes och 

Lea-Greenwood (2010) menar även att människor konsumerar mode med större frekvens 

än förr och att konsumenten därmed efterfrågar nya trender allt oftare.  

 

 Pookulangara och Shephard (2013) nämner att Fast Fashion på grund av dess snabba 

trender behöver sänka kvaliteten i värdekedjan för att nå samma marginaler, detta grundar 

sig på att Fast Fashion identifieras av hög konkurrens och brist på transparens i 

värdekedjan. Pookulangara och Shephard  (2013) nämner att i samband med att kunden 

blivit allt mer medveten om hur vissa resurser tar slut, miljöns påverkan av 

överkonsumtion, demografiska förändringar och ny teknologi har kunden kommit att 

värdera en ökad kvalitet i värdekedjan allt högre. Detta genom ökad hållbarhet i flera 

aspekter, där alla involverade ska arbeta under goda förhållanden samtidigt som dess 

negativa effekt på miljön ska minimeras (Pookulangara och Shephard, 2013).  Detta är Slow 

Fashion identitet vilket visas i figur 3. 
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Figur 3. Slow Fashion Process (Pookulangara och Shephard, 2013. s.202)  

 

Figur 3 visar på hur företag i ett designperspektiv fokuserar på hållbarhet genom att 

designa plagg på hållbara material. Vid produktion följs detta hållbarhetstänk genom att 

betona hur viktigt det är att skapa kvalitet med hjälp av gott hantverk och kunskapsrik 

arbetskraft. Vid konsumtion är det betydelsefullt att utbilda konsumenten samt betona att 

plaggen ska ses som en investering då det kommer kunna användas under en väldigt lång 

tidsperiod. Hur hållbarheten påverkas av ökad flexibilitet är något som Shukla et al. (2010) 

tar upp i sin studie där de menar på att flexibilitet bidrar till en minskad hållbarhet. Ett 

urval som visar på detta är bland annat enligt Shukla et al. (2010) som menar att det är 

nödvändigt att kunna variera mellan många olika tyger i takt med att kundens preferenser 

ändras. Att använda sig av många olika typer av material innebär att fler leverantörer 

behövs, svårigheter med att välja leverantörer som värderar hållbarhet, ökad materiell 

konsumtion samt ökat avfall.  

 

3.5 Ekonomiskt perspektiv 

3.5.1 Investeringsbeslut 
Att undersöka hur företag använder sig av flexibilitet för att vara mer lönsamma skriver 

Lenos Trigeorgis (1996) om i sin bok Real Options. Trigeorgis (1996) beskriver vikten av att 

vara flexibel som manager vid investeringsbeslut. Trigeorgis (1996) börjar med att förklara 
de klassiska metoder som använts såsom diskonterat kassaflöde (DCF) samt diskonterat 

nuvärde (DPV) men även bristerna med verktygen. Bristerna menar Trigeorgis (1996) 
består av att ledningens flexibilitet att efteråt omarbeta beslut (t.ex. granska eller ompröva 
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dess ursprungliga verksamhet strategi) ignoreras helt eller kan inte rättvist påvisas i dessa 

metoder.  Trigeorgis (1996) menar att vid användandet av i synnerhet den traditionella Net 

Present Value (NPV) metoden gör företag underförstådda antaganden om ett förväntat 
scenario av kassaflöde och förutsätter ledningens engagemang till en viss operativ strategi. 

Vanligtvis diskonteras ett förväntat mönster av ett kassaflöde över ett förutbestämt 
projektliv med en riskjusterad ränta för att komma fram till projektets NPV.  

  
Projekten hanteras sedan som självständiga investeringsmöjligheter för att kunna 

godkänna och starta dem så fort de har ett positivt NPV. Trigeorgis (1996) menar att det 

blir som att ledningen i början av projektet tar ett oåterkalleligt beslut om att genomföra 
den operativa strategin som arbetats fram vilket de sedan inte kan avvika från oavsett om 

förhållanden kring projektet ändras eller om det sker avvikelser i det förväntade 
kassaflödet. Trigeorgis (1996) menar istället att verkligheten är full av osäkerhet och de 

förväntade kassaflödet kommer förmodligen skilja sig från vad de resultat ledningen 
ursprungligen förutspådde. När tendenser till osäkerhet kring framtida kassaflöden 

uppkommer kommer ledningen inse att projekt tillåter varierande grader av flexibilitet att 
avvika från den ursprungliga planen. De kan t.ex. expandera, överge, eller på något annat 

sätt ändra ett projekt vid olika stadier under projektperioden. Vid förmåga att vara flexibel 

kan projekt korrigeras under tiden och anpassa sig till de nya förhållandena.  

 
Figur 4. Investeringsbeslut (Trigeorgis, 1996. Avsnitt 4.1)  
 

I figur 4 illustreras hur projekt kan använda sig av flexibilitet under projektets gång för att 
kunna anpassa sig till de nya förhållandena på marknaden. Den övre figuren i figur 4 visar 

ett projekt med avsaknad av ledningsflexibilitet medan den nedre figuren illustrerar 
ledningens förmåga att vara flexibel i form av Option Premium. Med hjälp av Option 

Premium kan företag i projekt anpassa sig till de nya förhållandena och på så sätt anpassa 
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sig till den ökade potentialen, som inte gick att förutspå i början av projektet, vilket visas av 

nedre figuren.  

 

3.5.2 Kapitalbindning 
Ytterligare en aspekt som ligger central vid företags ekonomiska beslutsfattande, samt är 
relevant ur ett flexibilitetsaspekt, är huruvida mycket kapital som binds som enligt 

Christopher (2011) visar på hur väl företag lyckas matcha utbud med efterfrågan och 
därmed företagets förmåga att vara flexibel. Enligt Nationalencyklopedin (2019) är 

kapitalbindning kapital som ett företag, person eller organisation har investerat i t.ex. 
kundfordringar eller varulager och som ännu inte frigjorts genom 

försäljningsinbetalningar. Vid diskussion och värdering av kapitalbindning undersöks ofta 

lageromsättningshastigheten vars formel är:  
 

Kostnad sålda varor alternativt handelsvaror/ Genomsnittligt varulager   
 

Lageromsättningshastighten visar, precis som formel tyder på, hur snabbt företaget 
omsätter lagret. En högre lageromsättningshastighet är bättre ur ett finansiellt perspektiv 

då företag därmed inte binder upp pengar i kapital vilket möjliggör andra investeringar. 

Samtidigt menar Oskarsson et al. (2013, s. 108) att det viktigt att ha ett tillräckligt stort 
lager så att produkter finns tillgängliga för kunden att köpa för att garantera kundnöjdhet, 

vilket kallas säkerhetslager. Kourantzes (2013) menar på att en ökad lagerhållning kan 
uppstå som ett resultat av en dynamisk efterfrågan, vilket kan hanteras genom att använda 

sig av information om hur efterfrågan ser ut för att på så sätt förutspå lagerbehov. Snyder et 
al. (2004) visar dock på att denna information är väldigt svårtillgänglig i de fall som 

efterfrågan är sporadisk. Snyder et al. (2004) konstaterar även att osäkra ledtider kan 

resultera i ett behov av ökade säkerhetslager då förmågan att förutspå lagerbehov blir 
svårare ju längre fram i tiden det är.  

 

3.5.3 Outsourcing 
Var produktionen sker i tillverkningsbolag är också en av många andra aspekter som bör 
tas i beaktning ur ett ekonomiskt perspektiv. Sedan första halvan av 1900-talet har företag 

flitigt använt outsourcing för att producera varor utomlands med billigare arbetskraft än i 
respektive hemland (Greenberg, 2013). Skjoett-Larsen (2000) menar att motiven till 

outsourcing har sett annorlunda ut beroende på när i tiden beslutet tagits, förr låg fokus 

ofta på att reducera kostnad medans forskare i modern tid kan visa en förskjutning till att 
ha ett mer strategiskt perspektiv med fokus på förtroende där företag idag vill fokusera på 

att uppnå flexibilitet på grund av de förändrade efterfrågemönster som konsumenten har 

(Skjoett�Larsen, 2000). Tan och Sia (2006) antyder att outsourcing påverkar företags 
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flexibilitet negativt då företag kan tappa kontroll genom att ingå avtal med leverantörer 

som de senare blir låsta till. Outsourcings negativa konsekvenser har enligt Tan och Sia 

(2006) dessutom visat sig vara betydligt mer märkbar på en dynamisk marknad, vilket 
grundar sig i att företagen behöver förhandla om med leverantörer betydligt oftare för att 

klara av de hastiga och oförutsägbara förändringarna. Vidare diskuterar Tan och Sia (2006) 
att typen av kontrakt organisationen har med en tredje part har stor betydelse för 

organisationens flexibilitet där de menar att ett välformulerat och genomtänkt avtal med 
tredje part kan vara ett sätt öka flexibiliteten vid outsourcing då företaget inte riskerar att 

binda upp sig på för långa kontrakt om förändrade förutsättningar uppstår.  

 

3.6 Tid 

3.6.1 Ledtid 
Ledtider kan definieras på olika sätt, enligt Singh et al. (2013) definieras ledtid från dess att 

kunden skapar en beställningsorder tills dess att produkten kommer i ägarens besittning. 
Christopher et al. (2004) menar dock att det istället finns tre viktiga ledtider:  

 

- Tid till 
marknad  

Hur lång tid det tar från att företaget hittat en 
marknadsmöjlighet till att företaget skapat och lanserat den rätta 

produkter för att fylla denna marknadslucka. 
- Tid till service Tiden det tar från att företaget tar upp kundens order till att 

företaget levererar produkten. 
 

- Till att reagera  Hur lång tid det tar för företaget att justera output i förhållande 

till den förändrade efterfrågan. 
 

Samtidigt menar Olhager (2013) att definitionen av ledtid beror på vilket perspektiv det ses 
utifrån och identifierar att tre typfall finns, ledtid för utveckling av en ny produkt, ledtid för 

leverans utifrån kundens perspektiv och avslutningsvis ledtid för produktionen utifrån det 
producerande företagets perspektiv. Lummus et al. (2005) menar att flexibilitet uppstår 

genom att ha en effektiv värdekedja som kan verkställa korta ledtider. Något som används 
för att åstadkomma detta är Just-in-Time där företag får leverans av materialet när de ska 

börja producera (Barnes och Lea-Greenwood, 2010). På så sätt motverkas stora lager som 
binder kapital vilket också kan motverkas av en agil värdekedja för att snabbare möta 

efterfrågan med företagets utbud (Barnes och Lea�Greenwood, 2010).  Charnsirisakskul et 

al. (2004) nämner att korta ledtider är en strategi som skapas för att minska osäkerheter i 
värdekedjan och för att minimera lagerbindning. Dessutom nämner forskarna att korta och 

säkra ledtider skapar bättre förutsättningar för att skapa mer rättvisande 
produktionsplaner då företaget inte behöver beräkna för lika mycket förändringar. Detta är 
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något Bruce och Daly (2006) anser vara viktigt då Fast Fashion företag är i behov av kort 

reaktionsförmåga för att möta en dynamisk efterfrågan. 

 
Långa ledtider kan enligt Turker och Altuntas (2014) vara positivt om företaget har som 

ambition att bry sig om hela värdekedjan vilket gör det möjligt att ha god arbetsmiljö, 
rättvis lön och miljövänlig framtagning av tyger då dessa aspekter är något som kräver 

företagets tid och resurser. Vidare menar även Jung och Jin (2016) att långa ledtider kan 
vara positivt för att skapa en hållbar värdekedja då de som arbetar med att sy plaggen får 

bättre arbetsförhållanden genom ett mindre pressat tidsschema. Jung och Jin (2016) 

nämner också att framtagning av hållbar framtagning av tyger kan ta längre tid.  
 

Att även se flexibilitet ur ett annat perspektiv är något som Wadhwa et al. (2005) tar upp 

genom att studera hur flexibilitet påverkar ledtider.  Flexibilitetens betydelse är något som 

Wadhwa et al. (2005) diskuterar där de menar på att flexibilitet i produktion möjliggör en 

reduktion av ledtider. De underliggande orsakerna till detta är dock något som Wadhwa et 

al. (2005) nämner som svårdefinierat.  

 

3.6.2 Produktlivscykel 
Kidd (1994) nämner att det är möjligt att identifiera en ny trend som visar på att 

produktlivscykelns längd ständigt minskar. Barnes och Lea�Greenwood (2010) visar på att 

cykeln har kortats ner från månader till dagar i vissa fall inom modeindustrin, vilket visar 
på hur viktigt det är med flexibilitet för att matcha kortvariga trender. Trots detta har 

modemarknaden vuxit (Barnes och Lea�Greenwood, 2010). Samtidigt visar Jung och Jins 

(2016) forskning på att produktlivscykeln i vissa hänseenden har utvecklats till att vara 
betydligt längre i förmån till socio ekonomisk hållbarhet. Att forskning motsäger varandra 

grundar sig i det faktum att det beror på vad för typer av produkter på marknaden som 
undersöks, exempelvis om produkterna kommer ifrån ett Fast Fashion eller Slow Fashion 

segment (Barnes och Lea�Greenwood, 2010 och Jung och Jin, 2016).  
 

Produktlivscykeln visar enligt Kidd (1994) på att företag har en begränsad tid från dess att 

de introducerar en produkt till att efterfrågan på produkten minskar. Cykeln består enligt 
Anderson och Zeithaml (1984) av fyra faser, introduktion, tillväxt, mognad och nedgång. 

Att produktlivscykeln förkortas i vissa hänseenden resulterar enligt Kidd (1994) i att 
kostnader distribueras över en kortare tidsperiod vilket medför att företag måste minska 

produktionskostnaderna för att bibehålla samma marginaler som innan. Att få en förkortad 
produktlivscykel innebär också att intäkterna från försäljning riskerar att minska, figur 5 

visar på hur detta kan se ut.  
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Figur 5. Förkortad produktlivscykel (Kidd, 1994. s.17). 

 
En viktig del i samband med förändrad längd på produktlivscykeln är påverkan på 

kassaflödet.  Att få en snabbare och högre pik på försäljningen är enligt Kidd (1994) något 

som är positivt för kassaflödet. Dock visar Kidd (1994) i figur 5 på att försäljningsintäkterna 
är beroende av hur lång produktlivscykeln är samt försäljningsfrekvens. Om arean skulle bli 

mindre som visas i figur 5 skulle det innebära en minskad försäljning och därmed ett 
minskat kassaflöde (Kidd, 1994). För att behålla samma nivå eller högre på kassaflödet vid 

en förkortad produktlivscykel diskuterar Kidd (1994) vidare att det är nödvändigt att 
introducera nya produkter i minst samma takt som de gamla produkternas livscykel dalar 

eller ha en betydligt högre säljfrekvens. Det innebär att summan av arean under kurvan 
hålls konstant. Kidd (1994) nämner även att det är möjligt att istället ständigt förkorta 

produktlivscykeln för att få en ökad försäljningsinkomst. Inkomsten ökar då på grund av att 

nyintroducerade produkter har en kortare cykeln mot de äldre vilket gör att det tar längre 
innan försäljningen minskar för de äldre produkterna (Kidd, 1994).  

 
Försäljningen från förkortade livscykler kommer endast öka så länge som cykeltider 

fortsätter att reduceras (Kidd, 1994). När reduceringen når sin maxpunkt kommer 
försäljningen återgå till sin tidigare nivå vilket är oundvikligt då det finns en gräns på hur 

kort cykeln kan vara eftersom det alltid kommer behöva finnas tid för produkten att vara 

tillgänglig för försäljning. Kortare produktionscykel kan även innebära en risk när det 
kommer till produktfel som uppstår eftersom att det gör förlusten mer koncentrerad som 

visar på att företag blir mer finansiellt sårbara med en kort produktlivscykel (Kidd, 1994).  
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4.0 Empiri 

I detta kapitlet presenteras den empiriska data som samlats in i undersökningen av de två 

företagen. Datan har samlats in genom intervjuer och även genom dokumentstudier. 
Kapitlet presenterar de två företagen var för sig för att ge en tydlig överblick.  

 

4.1 Företag A 

4.1.1 Framtagande av en kollektion 

 
Figur 6. Företag As process vid framtagandet av en kollektion, egen bearbetning (2019)  

4.1.2 Presentation 
Företag A är ett modeföretag med utgångspunkt att designa hållbart, tidlöst och 

uttrycksfullt mode med sin kärna inom stickat. Enligt företag As hemsida är 
hållbarhetstänket något som genomsyrar hela värdekedjan med materialval och dess 

konsekvenser såväl socialt som miljömässigt. Företaget klassas som ett litet företag då de 
enligt 2017 årsredovisning har ca 30 anställda samt en omsättning på ca 50 miljoner kronor 

(Vinnova, 2015). Företag A outsourcar sin produktion och producerar i både Europa och 

Asien men företagets produktion i Kina dominerar. Vissa leverantörer har de jobbat med 
under lång tid vilket har resulterat i goda relationer. Enligt företag As hemsida är det 

väldigt viktigt att varje fabrik producerar material som uppfyller de krav som företaget har 
gällande kvalitet och hållbarhet. På grund av detta har de frekventa kontroller för att se att 

deras policys följs.  
 

4.1.3 Kvalitet  
I en intervju med en av grundarna av företag A, nämner respondent A att det är av stor vikt 
att deras produkter ska ha hålla hög kvalitet. Hög kvalitet för företag A har ett starkt 

samband med hållbarhet för att deras plagg ska kunna bäras och existera i konsumentens 
garderob under en längre tid. Detta hållbarhetstänk bygger på tre pelare: design, etik och 

långvarighet. Filosofin bakom detta är att skapa klassiska och tidlösa plagg på material som 
är hållbart producerade. På företagets hemsida nämns det att de skapar tyger på ekologisk 

bomull, fuskpäls, mulesingfri merinoull och återvunnen polyester. De menar 
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fortsättningsvis att det är viktigt att använda metoder som värnar om djur, miljön och de 

personer som skapar plaggen. Denna filosofi bygger även på att kvaliteten ska bidra till att 

producera plagg som under lång tid ska hålla god passform och kvalitet. Med denna strategi 
har de nått en målgrupp som uppskattar den höga kvalitet som plaggen uppnår, vilket ökat 

köpstyrkan för dessa plagg. Att se mode ur ett långsiktigt perspektiv är en av de viktigaste 
grundpelarna i företagets affärsidé. Utöver att skapa hållbart mode genom hög kvalitet och 

mindre slöseri av miljöns resurser har de även som mål att bli klimatneutrala genom att 
skapa en cirkulär produktion vilket de gör genom att återvinna och producera plagg baserat 

på återvunnet material.  

Vi vill att våra plagg ska vara hållbart producerade och även hållbara 
över tid. (Respondent A, 2019)  

4.1.4 Ekonomi 
Respondent A förklarar att det är viktigt med flexibilitet för att motverka stora lager då det 
binder kapital. hen nämner den viktiga balansen mellan att inte överproducera och 

samtidigt inte heller underproducera för att maximera intäkter och minimera kostnader. 

Här redogör respondent A för en process de använder på företag A där företaget istället för 
överproduktion alternativt underproduktion kan skapa nya orders när efterfrågan 

överstiger utbudet genom att producera det populära plagget med annat material som 
redan finns på lager, detta genom att komma med en ny färg eller nytt material. Det gör att 

företaget vid en icke tillfredsställd efterfråga kan erbjuda samma design i ett nytt material 
eller ny färg då detta redan finns på lager. I och med att materialet redan producerats 

innebär det att ledtiden är kortare än om företaget skulle producera samma plagg i exakt 

samma material och färg från start. Eftersom företag A verkar som Wholesalers har de 
Retailbutiker som lägger beställningar på plagg, vilket gör att de vet vad som efterfrågas 

innan de beställer plagg från producenten vilket betyder att efterfrågan är betydligt säkrare. 
När det kommer till deras egna kanaler är det dock en större chansning.  

 
Företag A arbetar strategiskt med att lansera säsongens kollektion genom flera mindre 

lanseringar istället för att lansera alla plagg på en gång. Respondent A uttrycker att detta 
görs för att kunden ska exponeras för nyheter varje gång den handlar och därmed bli mer 

intresserad av att besöka butiker eller hemsidan. 

 
För att motverka kapitalbindning och lättare kunna göra prognoser jobbar företaget aktivt 

med att analysera tidigare data på försäljning för att klarlägga vad deras konsumenter 
köper, vad de föredrar för material och form etc. Då fallföretagen i studien är anonyma har 

författarna inte presenterat deras siffror som har använts för att räkna ut 
lageromsättningshastigheten utan bara resultatet presenterats. Samma formel för 
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uträkning har använts för samtliga företag. Inga företag har nämnts vid namn i studien för 

att styrka fallföretagens anonymitet.  

Tabell 3. Jämförelse 1. 

Jämförelse 
2017 i kr. 

Nettoom-
sättning 

Antal 
anställda 

Summa 
varulager 

Handels-
varor 
(KSV) 

Genomsnittligt   
lagervärde 

Lager oms. 
hastighet 

Konkurrent 1 AB 59 930’ 18 14 691’ 32 459’ 11 174’ 2,9048 

Konkurrent 2 AB 59 223’ 18 4 275’ 29 179’ 6206’ 4,7017 

Företag A X X X X X 2,5346 

Konkurrent 3 AB 48 363’ 39 12 072’ 31 073’ 11425’ 3,1894 

Konkurrent 4 AB 45 547’ 21 1 300’ 18 493’ 1764,5’ 10,4806 

 
Data för denna jämförelse hämtades genom databasen Retriever Business (Retriever 

Business, 2019) där respektive företags årsredovisning hämtats. Denna jämförelse gjordes 

med syfte att jämföra olika företags nettoomsättning för att få en förståelse och sätta det i 
perspektiv om företag A har hög eller låg lageromsättningshastighet. Denna jämförelse 

grundar sig på fyra företag som verkar inom modebranschen samt ligger på samma nivå 
som företag A gällande nettoomsättning. Nyckeltalen har hämtats från en 

kostnadslagsindelad resultaträkning.  
 

Respondent A ger uttryck för att företag A outsourcar sin produktion där de använder sig av 

leverantörer som de har arbetat med under en lång tidsperiod och därmed har högt 
förtroende för. Deras leverantörer finns i högst utsträckning i Kina men även i andra delar i 

Asien. I vissa fall har de även produktion i Europa. Respondent A betonar det faktum att 
deras leverantörer är väl insatta i vad företag A förväntar sig vilket värderas som något 

väldigt viktigt då hållbarhet står i centrum för företaget.  
 

4.1.5 Tid 
Respondent A nämner att hen är medveten om att Fast Fashion är väldigt aktuellt men att 
företag A inte påverkas så pass mycket då de har en målgrupp som värderar kvalitet framför 

kvantitet och därmed värdesätter ett bra plagg som bibehåller en god kvalitet framför att 
ständigt köpa nya plagg efter de senaste trenderna. För ett år sedan (2018) gjorde de en 

omfattande kundundersökning där de frågade konsumenten vad de värderar mest i deras 
plagg. Svaren visade tydligt på att deras kunder uppskattar kvalitet istället för ett slit-och-

släng plagg. Dock menar respondent A att det är viktigt att påpeka att dessa konsumenter 
kan ha andra förväntningar på andra varumärken såsom H&M och Zara.  
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När det kommer till ledtider så startar händelseförloppet, se figur 6, med att börja planera 

för en ny kollektion genom att sätta ett tema för hela kollektionen samt göra en 

omvärldsanalys för att identifiera vad för trender som cirkulerar och vad företag A vill lyfta 
fram och förstärka. Köp av trendanalysböcker förekommer inte utan istället skannar de 

efter trender konstant med ett fokus på att hitta inspiration utifrån livsstil och globala 
händelser. Vidare fortsätter företag A förloppet med att skapa en sortimentplan för att veta 

hur mycket som behöver omsätta samt fastställning av andra viktiga finansiella nyckeltal. 
När designfasen drar igång beslutas även vilken leverantör som ska användas samt analys 

av konsekvenser av leverantörsval. En leverantör långt bort medför längre frakttid samt 

andra konsekvenser som påverkar hållbarheten. Frakt från Kina tar runt 45 dagar med båt. 
Eftersom företag A verkar som både ett Retailbolag och Wholesalebolag påverkar det krav 

på ledtid olika då återförsäljare kräver kortare ledtider.  
 

Vi jobbar inte aktivt med att förkorta ledtiderna utan jobbar istället 
aktivt med att se till att arbetsprocessen är hälsosam och ger 

förutsättningar till att hålla högt i tak och skapa intressanta 
kollektioner. (Respondent A, 2019)  

 

Hen nämner att vissa delar av värdekedjan dessutom inte går att snabba på då det tar en 
viss tid att ta fram ett tyg eller binda ett garn. Att sy plaggen är inte heller något som kan 

skyndas på då hen menar på att resultatet blir lidande. Respondent A återger att de 
försöker skapa en så lång produktlivscykel som möjligt genom att producera plagg med hög 

kvalitet. Utöver den socioekonomiska medvetenheten bidrar hög kvalitet även till att 
plaggen blir skönare och får en bättre passform vilket kunden värderar. Respondent A 

nämner att en kund har uttryckt följande:  

  

Jag (kunden) har ju haft den här tröjan i 5/6 år, jag har älskat den så 
att mycket att jag måste ha en till likadan. (Respondent A, 2019)  

 

Respondent A menar också på att de ständigt försöker uppmuntra sina kunder till att våga 
satsa lite högre på kvaliteten och att därmed inte behöva handla lika ofta. Respondent A 

menar att det dock är en utmaning att få kunden att värdera den kvalitet som de erbjuder. 

Företag As mål är att erbjuda plagg som kan bäras i minst 5–10 år.  
 

4.1.6 Agilitet 
Respondent A påpekar att en agil värdekedja och dess principer genomsyrar företaget i 

form av att de ständigt jobbar med kompetensutveckling av personal och att hela processen 
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bygger på teamwork. Då företag A klassas som ett litet företag nämner de dock att de på 

grund av detta inte har en HR avdelning. Det som respondent A uttrycker som extra viktigt 

är att personalen själva tar ansvar för sitt lärande och att de är kunskapstörstande. De 
lägger mycket fokus på att utveckla kompetens tillsammans för att nå uppsatta mål.  

 
Respondent A uttrycker också att de har god kontakt med sina leverantörer vilket medför 

en stor förståelse för vad företag A har för krav och vad de i sin tur kan förvänta sig. 
Eftersom de även samarbetar med sina leverantörer under en lång tid menar respondent A 

på att de är väl insatta i respektive leverantörs specialisering. Vissa är väldigt bra på 

basprodukter medans andra har sin spetskompetens inom finlir. Hen nämner även att 
flexibilitet för dem är att ändra sin affärsmodell till att den ska funkar cirkulärt och vara 

100% hållbar, de vill inte erbjuda något annat då det är emot deras värderingar om 
fullständig hållbarhet. Hen är dock medveten om att det i vissa fall påverkat dem negativt, 

men att de hade förlorat sin grundkärna i långsiktigt tänk och hållbarhet om de hade börjat 
värdera kortsiktighet.  
 

4.2 Företag B 

4.2.1 Framtagande av en kollektion 

 
Figur 7. Företag Bs process vid framtagandet av en kollektion, egen bearbetning (2019)  

 

4.2.2 Presentation 
Företag B är ett modebolag som endast fokuserar på högkvalitativa kläder med snygg 

design. Historiskt har företaget varit ett Wholesale företag utan egna försäljningskanaler 
men har nyligen öppnat e-handel och är därför nu även ett Retailbolag. Bolaget är ett 

svenskt och säljer sina plagg i mer än 20 länder. De klassas enligt år 2017s årsredovisning 
som ett medelstort bolag med en omsättning på ca 150 miljoner kronor och har ca 30 

anställda (Vinnova, 2015). Företag B har inga egna fabriker för sin produktion. Majoriteten 
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av företagets produktion är outsourcad till Europa men produktion i Asien förekommer 

också. Många av företag Bs plagg är tillverkade av Goretex-material vilket enligt företaget är 

bäst i Asien vilket är en anledning till outsourcing till den regionen. Vid produktion av 
mindre komplicerade plagg i mindre volymer prioriteras närhet och enkelhet, men även 

faktumet att det medför ett bättre utbud att välja emellan, vilket har legat till grund för 
beslutet att producera i Europa.  

 

4.2.3 Kvalitet 
I en intervju med respondent B berättar hen att företaget fokuserar på högkvalitativa plagg 
med fokus på att bibehålla en god passform. Respondent B ger uttryck för att de inte 

producerar plagg vars syfte är att tillfredsställa en kortsiktig trend. Istället fokuserar företag 

B på långsiktighet med trender de tror kommer hålla sig på marknaden under en längre tid.  
Eftersom Gore Tex är ett funktionellt material vars syfte är att hålla länge och förbli 

vattentätt är kvalitet något som är av stor vikt (Gore-tex, 2019). På företag Bs hemsida 
skrivs att hållbarhet är en viktig del av företaget. Där nämns det bland annat att de hela 

tiden strävar efter att hitta allt mer hållbara lösningar till deras produkter. Vidare ger de 
uttryck för att 60 % av deras tyger är baserade på ekovänliga råvaror.  

 

4.2.4 Ekonomi 
Vad gäller investeringar förklara respondent B att företaget i viss utsträckning är flexibla. I 

planeringsfasen av kollektionen som innefattar steg 1–7 i figur 7 är företaget flexibelt och 
har möjlighet att anpassa sig till osäkerheter eller förändringar som uppstår. När 

beställningarna sen är gjord och produktionen börjar i steg 8 har de viss möjlighet att ändra 
eller snabba på processerna i Europa, dock är detta inte möjligt i samma utsträckning i 

Asien, därför är det av stor vikt att ha arbetat förebyggande med god planering. Vid 

produktion i Asien menar respondent B att det är viktigt att lyssna in vad säljarna tror och 
se om de vågar köpa in de kvantiteter som säljarna rekommenderar då det är svårt att 

korrigera beställningar som visar sig påverkas av förändringar som ej förutspåddes. Vid 
produktion i Europa är det lättare att påverka processen om det skulle behövas snabba på 

då de leverantörerna är betydligt mindre och mer flexibla.  
 

Respondent B anser att de i högre utsträckning nu än tidigare känner ett behov av att vara 
flexibla för att möta marknadens efterfråga. Mycket på grund av att det är viktigt för 

företaget att inte ha för mycket bundet kapital i form av plagg eller material. De anser att de 

är i större behov nu än för fyra år sedan att få en prognos av säljarna för att kunna börja 
planera och lägga nya orders för att få förutsättningar att binda minimalt med kapital. Ett 

sätt för företag B att hantera detta är genom att använda sig av en variabel som kalkylerar 
försäljningen under säsong med syfte att lagret inte ska tömmas helt.  
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Att producera för lite är också en förlust men ibland anser vi det vara 
bättre att ha för lite än för mycket kapital som kostar pengar. Det är en 

balansgång för företaget. (Respondent B, 2019) 

 
Då fallföretagen i studien är anonyma har författarna inte presenterat deras siffror som har 

använts för att räkna ut lageromsättningshastigheten utan bara resultatet. Samma formel 
för uträkning har använts för samtliga företag. Inga företag har nämnts vid namn i studien 

för att styrka fallföretagens anonymitet.  

 
Tabell 4. Jämförelse 2. 

Jämförelse 
2017 i kr. 

Nettooms-
ättning 

Antal 
anställda 

Summa 
varulager 

Handels-
varor 
(KSV) 

Genomsnittligt 
lagervärde 

Lager oms. 
hastighet 

Konkurrent 1 AB 156 761’ 32 35 506’ 86 292’ 51 174’ 1,6862 

Konkurrent 2 AB 153 954’ 55 11 173’ 93 713’ 12 539’ 7,4737 

Företag B X X X X X 1,7987 

Konkurrent 3 AB 149 158’ 47 35 815’ 82 668’ 31 965’ 2,5862 

Konkurrent 4 AB 137 423’ 42 36 592’ 85 846’ 31 940’ 2,6877 
 

Data för denna jämförelse hämtades genom databasen Retriever Business (Retriever 

Business, 2019) där respektive företags årsredovisning funnits. Denna jämförelse gjordes 
med syfte att jämföra olika företags nettoomsättning för att på så sätt få en förståelse och 

sätta det i perspektiv för om företag har hög eller låg lageromsättningshastighet. Denna 
jämförelse grundar sig på fyra företag som verkar inom modebranschen samt ligger på 

samma nivå som företag B gällande nettoomsättning. Nyckeltalen har hämtats från en 
kostnadslagsindelad resultaträkning.  

 

4.2.5 Tid 
Företag B har just nu ledtider på 1,5 år vilket respondent B anser vara företagets främsta 

utvecklingsområde i företagets värdekedja. En stor anledning till att det tar 1,5 år från idé 
till färdigt plagg är för att säljarna behöver vara ute en viss tid och presentera kollektionen 

för att sedan kunna leverera en prognos till företaget. Prognosen behövs för att veta hur 
många och vilka typer av plagg de ska beställa. Företag B är i stort behov av säljarna 

samtidigt som det förlänger ledtiden. Ett problem som uppstår med de långa ledtiderna 

enligt respondent B är svårigheten för företaget att på ett optimalt sätt matcha utbudet när 
efterfrågan är som störst då ökade förutsättningar för att matcha utbud med efterfrågan 
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handlar om att få in informationen så tidigt som möjligt så att företaget kan komma igång 

med planering och beställningar. Då företag B jobbar mycket med Gore Tex jobbar de aktivt 

med att materialet ska hålla under en lång tid och därmed förlänga produktlivscykeln. 
Respondent B nämner att ett Gore Tex plagg kan hålla 30 år om konsumenten tar hand om 

det på rätt sätt.  
 

När företaget påbörjar processen med en ny kollektion, se figur 7, samlar de in information 
från diverse sociala medier som Instagram och Pinterest men även från trendseminarium. 

Företag B gör inte kundundersökningar utan diskuterar inför varje ny kollektion med sina 

säljare i en form av avcheckning av hur det gått för förra årets kollektioner med vad som 
gick bra respektive mindre bra och vad som då kan uppdateras och utvecklas. Respondent B 

menar dock att det inte går att stirra sig blint på en jämförelse mot vad som sålde och inte 
sålde förra året då det kan liknas vid att jämföra äpplen och päron.  

 

4.2.6 Agilitet 
Företag B arbetar agilt i den mån att de integrerar många i olika beslutsprocesser. Under 
hela planeringsfasen av en kollektion förekommer det konstant kommunikation mellan de 

anställda angående vad som ska köpas hem. Produktavdelningen och inköpare sitter i ett 

öppet kontorslandskap vilket de inte gjorde tidigare, denna förändring till ett mer 
inbjudande landskap för kommunikation genomfördes för att kunna föra en daglig dialog 

med varandra och uppmuntra samarbete. Företaget ser detta som en styrka då det inte bara 
bidrar till en ökad kommunikation mellan de anställda i olika grupper utan även en ökad 

förståelse för vad de andra jobbar med. Vidare uttrycker respondent B att företag Bs 
relation med leverantörerna är väldigt viktigt för ett långsiktigt samarbete. Vissa 

leverantörer har de arbetar med i över 20 år vilket är en stor trygghet.  
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5.0 Analys  
För att genomföra analysen har en undersökningsmodell för analys utvecklats. Modellen 

har utvecklats genom att studera hur ställningstagandet mellan kvalitet, ekonomi samt 
tid prioriteras av företagen och hur dessa beslut påverkar företagens förmåga att vara 

flexibel samt flexibilitetens påverkan på kvalitet, ekonomi och tid. Vid insamling av 
empirin märkte forskarna att företagen var lika varandra i många avseenden och därför 

gjordes en analys i respektive kategori gällande kvalitet, ekonomi och tid och inte en för 
respektive företag.  

 

Figur 8. Undersökningsmodell 1, vidareutvecklad (2019) från Tonnquist (2018, s.75) och 

undersökningsmodell 2, egen bearbetning (2019), för analys. 

 

Vid analys av den insamlade empirin har två undersökningsmodeller använts vilka 

redovisas ovan. Undersökningsmodell 1 har använts från ett tidigt stadie i studien då 
forskarna klassificerade de båda företagens arbete att lansera kollektioner som projekt 

enligt Tonnquists (2018) definition då det innefattar ett specifikt mål vilket i detta fall är att 
lansera en kollektion. Den har en tydlig början och slut vilket visas genom figur 6 och 7, 

inkluderar specifika resurser genom material och arbetskraft för just denna kollektion samt 
innefattar specifika arbetsförhållanden då framtagande av kollektion innefattar olika 

arbetssätt för varje kollektion. Tonnquist (2018) menar att det är nödvändigt för företag 

som arbetar med projekt att prioritera mellan kvalitet, ekonomi och tid vilket illustreras av 
undersökningsmodell 1. Modellen har använts för att illustrera var de undersökta företagen 

placerar sig i triangeln och därmed hur de prioriterar de olika aspekterna. Forskarna valde i 
den studien att kategorisera den teoretiska referensramen och den insamlade empirin 

utifrån dessa aspekter för att på ett tydligt sätt kunna visa hur de olika företagen placerar 
sig i modellen.  

 
Empirin visar att de båda företagen fokuserar på att ha en hög kvalitet och samtidigt 

försöker hålla nere kostnaderna vilket resulterar i att tidsaspekten inte prioriteras. 

Företagen har långa ledtider som skulle kunna kortas om företagen var benägna att sänka 
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kraven på antingen kvalitet eller den ekonomiska aspekten. Genom intervjuer med båda 

företag har en prioritetssänkning på kvalitet eller ekonomi inte varit aktuellt och de 

placerar sig därför i punkt AB i undersökningsmodell 1.  
 

Forskningsfrågan, hur prioriterar företagen mellan kvalitet, ekonomi och tid vid 
framtagande av en kollektion, som formulerades i första kapitlet kan besvaras av 

undersökningsmodell 1 genom att de positionerar sig någonstans i triangeln. 
Forskningsfrågan, hur prioriteringen mellan kvalitet, ekonomi och tid påverkar företagets 

flexibilitet kan inte analyseras utifrån undersökningsmodell 1 och därför vidareutvecklade 

forskarna modellen och har vidare analyserat datan utifrån undersökningsmodell 2. Den 
tredje och sista forskningsfrågan, hur viktigt flexibilitet är för Slow Fashion bolag kan 

besvaras utifrån resultatet från undersökningsmodell 2. Eftersom det enligt Slack (1989) 
finns olika typer av flexibiliteten nämns den specifika flexibiliteten, exempelvis 

leveransflexibilitet, när det gäller endast den, medans endast flexibilitet används när alla 
definitioner använts. 

 
Undersökningsmodell 2 har använts av forskarna för att undersöka hur besluten i 

undersökningsmodell 1 påverkar flexibilitet och bidrar därför till att svara på studiens 

forskningsfrågor samt uppfylla studiens syfte. Nedan följer en analys av hur respektive 
aspekt påverkar företagets förmåga att agera flexibelt med utgångspunkt från 

undersökningsmodell 2.  
 

5.1 Samspelet mellan kvalitet och flexibilitet 
Både företag A och B fokuserar på att skapa hög kvalitet genom hela värdekedjan samtidigt 
som de arbetar aktivt för att hålla nere kostnader. Tid är inget som prioriteras högt vilket 

visas i figur 8 i hur de placerar sig undersökningsmodell 1. 
 

Både företag A och företag B har en, vad Porter (1980) kallar, differentieringsstrategi då de 
skapar en konkurrensfördel genom att erbjuda kunden högkvalitativa plagg vilket även 

stämmer överens med Phillips et al. (1983) teori om att differentiering innebär fokus är på 
hög kvalitet. Precis som respondent A nämner i intervjun så differentierar sig företaget med 

att skapa hållbart mode vilket genomsyras i hela värdekedjan som gör att de blir 

begränsade till högkvalitativa leverantörer. Företag B fokuserar också på att differentiera 
sig med högkvalitativa produkter och mindre volymer. Respondent B, produktchef på 

företag B berättar att de är väl medvetna om Fast Fashion som består av många trender 
under en säsong, men att företag B själva fokuserar på att endast erbjuda få trender under 

varje säsong. Detta innebär att båda företagen fokuserar på högkvalitativa kläder som ska 
hålla länge vilket kan identifieras med Slow Fashion som har långa produktlivscykler och 

prioriterar längre ledtider till förmån för en hållbar värdekedja (Jung och Jin, 2016).  
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Respondent A nämner att företaget ständigt jobbar med att informera och utbilda kunden 

om deras höga kvalitet och hur det gynnar dem att köpa högkvalitativa plagg vilket 
stämmer överens med Pookulangara och Shephards (2013) resonemang som betonar vikten 

av att utbilda kunden vid konsumtion av Slow Fashion. För att bibehålla kundens intresse 
arbetar dock företag A med att ständigt släppa mindre lanseringar istället för att lansera 

hela kollektionen på en gång. Att Barnes och Lea-Greenwood (2010) uttrycker att 
människor konsumerar mer frekvent och därmed förväntar sig nya trender varje gång de 

handlar är därför något som företag A jobbar aktivt med trots att de inte är ett Fast Fashion 

företag. Att arbeta på ett sådant sätt resulterar därmed i att kunden ser företag A som 
aktuellt fast med ett utbud som är betydligt mer hållbart mot vad Fast Fashion identifieras 

av.  
 

Eftersom Slow Fashion bolag enligt Turker och Altuntas (2014) har som syfte att bry sig om 
hela värdekedjan genom god arbetsmiljö, rättvis lön och miljövänlig framtagning av tyger 

innebär det att företagen behöver ha långa ledtider.  De långa ledtiderna kan påverka 
företag A och B flexibilitet negativt då Lummus et al.(2005) nämner att längre ledtider 

minskar reaktionsförmågan för företag från dess att företaget har en idé till att produkten 

är ett färdigt plagg. Detta kan komma att bli ett problem ur ett kapitalbindningsperspektiv 
då Charnsirisakskul et al. (2004) menar på att en längre reaktionsförmåga gör att 

kvantiteter för framtiden blir svårare att förutspå. Ytterligare en anledning till att företagen 
riskerar att binda mycket kapital kommer ifrån de faktum att leveranser från Asien, som 

företag A och företag B använder sig av, tar lång tid vilket innebär att frakten i sig binder 
kapital. Detta hade kunnat minska genom att ha kortare frakttider, vilket dock hade 

inneburit produktion närmare Sverige alternativt expressleveranser. Expressleveranser är 

dock enligt respondent B inte en lönsam metod då det kostar väldigt mycket och hade ur ett 
ekonomiskt perspektiv inte varit ett bättre alternativ än alternativkostnaden som binds 

under en längre tid på grund av de långa frakterna i form av bundet kapital.  
 

Shukla et al. (2010) uttrycker att flexibilitet är något som är negativt ur ett 
hållbarhetsperspektiv vilket således inte borde vara något som varken företag A eller B 

eftersträvar då det står i konflikt med deras höga prioritet för hållbarhet. Detta resonemang 

ligger till grund för varför pilen är riktad i båda riktningarna mellan flexibilitet och kvalitet 
är i figur 8. Shukla et al. (2010) forskning står dock i konflikt med Kidd (1994) som 

uttrycker att en agil produktion, vilket är en synonym till flexibel produktion, innefattar en 
filosofi om total kvalitet. Att forskning inom detta ämne står i konflikt med varandra kan 

därför tyda på att det är ett väldigt komplext ämne som uttrycker olika resultat beroende 
vilket perspektiv som studeras. Dessutom skiljer det 16 år mellan studierna vilket kan tyda 
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på att Shukla et al. (2010) forskning är mer aktuell då forskning inom hållbarhet enligt 

Shukla et al. (2010) blivit allt vanligare de senaste åren.   

 

5.2 Samspelet mellan ekonomi och flexibilitet 
Både företag A och företag B är måna om att hålla nere kostnader i sin produktionsprocess 
samt bibehålla hög kvalitet. Tid är inget som prioriteras högt vilket visas i figur 8 i hur de 

placerar sig undersökningsmodell 1. 
 

Både företag A och företag B har en viss grad av flexibilitet vid beslut om nya investeringar i 

nya projekt vilket i företagens fall är kollektioner. I boken Real Options skriver Lenos 
Trigeorgis (1996) om vikten av att vara flexibel i ett investeringsbeslut för att kunna 

anpassa sig till det verkliga förhållandet på marknaden och dess förändringar och inte bara 
fokusera på de förutsättningar som förutspåddes för projektet. Företagen har enligt 

respondent A och respondent B förmåga att anpassa sina kollektioner under 
planeringsprocessen och beslutsprocessen men när kollektionen är bestämd och 

beställningen är skickad till leverantören har de limiterad förmåga att påverka 

händelseförloppet och därmed en begränsad flexibilitet efter att beställningen är gjord. 
 

Företagen är flexibla fram till beställning då de kan korrigera en ursprunglig design fram 
till beställning om de märker av en ny efterfrågan på marknaden eller om de får in ny 

information från sina säljare som motstrider den informationen de fått tidigare. Även 
företag A arbetar för att uppmuntra arbetarna att vara med och bidra med kunskap och 

erfarenheter för att komma med synpunkter och tankar om vad de tycker om de olika 

kollektionerna för att i slutändan kunna ta så bra investeringsbeslut som möjligt. På så sätt 
kan företagen anpassa sig till de nya förhållandena på marknaden och kunna anpassa sin 

produktion därefter och i slutändan tjäna mer pengar på denna typ av flexibilitet. Kidd 
(1994) skriver att ett agilt sätt att arbeta uppnås genom att kombinera organisationen, 

personerna samt tekniken till en integrerad och koordinerad enhet vilket stämmer överens 
med företag A och företag Bs sätt att arbeta då de tillåter medarbetarna att ha synpunkter 

på kollektionerna och inkluderar många i beslutsprocessen. Det agila arbetssättet är också 
någonting som talar för den ovan nämnda flexibilitet vid investeringsbeslut. Ett företag 

utan hierarkiska begränsningar blir mer kunskapsintensivt vilket skulle kunna ge en positiv 

effekt i form av bättre investeringar (Kidd, 1994).  
 

Enligt respondenterna arbetar företagen för att binda så lite kapital som möjligt vilket 
skulle kunna bidra till mer flexibilitet då företag kan se det icke bundna kapitalet som en 

oanvänd resurs som kan investeras när tillfälle ges. En annan syn på det är om företaget 
väljer att binda kapital i form av material hos leverantören, då de med Slack kan vara redo 

att tillverka på beställning vilket skulle korta ledtider och öka flexibiliteten i processen då 
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steget med att producera eller köpa hem materialet hoppas över (George, 2005). I företag 

As produktionsprocess påvisas enligt respondent A i vissa fall Slack av just detta slag. Då 

leverantören kan använda det redan tillgängliga materialet till att producera ytterligare 
kvantitet av ett plagg som är väldigt populärt vilket förkortar ledtiden eftersom materialet 

redan finns tillgängligt hos producenten. Att utnyttja Slack på ett sådant sätt är något som 
Duguay et al. (1997) identifierar som agil produktion då Slack innebär en ökad flexibilitet 

eftersom lediga resurser finns tillgängliga vid en förändring vilket ökar företagens 
beredskap. Detta stämmer överens med George (2005) studie som visar på att Slack är ett 

sätt att hantera osäkerheter som De Meyer et al. (2002) ger uttryck för. Alla de osäkerheter 

som De Meyer et al. (2002) nämner kan uppstå för både företag A och B och eftersom 
modemarknaden enligt Christopher et al. (2004) är väldigt dynamisk blir dessa osäkerheter 

ännu mer påtagliga. Med Duguay et al. (1997) som utgångspunkt kan det även konstateras 
att företag A inte använder sig av Lean utan istället föredrar att ha en viss nivå av slack och 

därmed tillgängliga resurser för att ha en ökad förmåga att anpassa sig. Därav använder sig 
inte företag A av Just-in-Time produktion som Barnes och Lea-Greenwood (2010) 

beskriver som ett sätt att motverka kapitalbindning genom att få materialet levererat i rätt 
mängd precis när de ska användas. Visserligen talar detta emot Kidd (1994) som menar på 

att Lean är en förutsättning för att använda sig av en agil produktionsprocess vilket kan 

vara anledningen till att en agil produktionsprocess inte används fullt ut i företag A fall.  
 

Ett sätt att bedöma hur väl företag A och företag B matchar sitt utbud med efterfrågan, det 
Slack (1983) kallar volymflexibilitet, enligt Christopher (2011) är att se hur väl de omsätter 

sitt lager. Respondent B uttrycker att det är svårt med denna typ av timing för företag B då 
de måste invänta rapporter från säljarna innan de får information om efterfrågan. För att 

jämförelsen ska vara så rättvisande som möjligt har en jämförelse mellan företag A och fyra 

andra företag inom samma bransch och storlek gjorts (tabell 3). Genom detta har de en 
lageromsättningshastighet på ca 2,5 vilket innebär att de baserat på en jämförelse mellan 

företagen i tabellen har lägst lageromsättningshastighet som visar på att de har en hög 
lagerbindning vilket är negativt ur ett ekonomiskt perspektiv. I en jämförelse med företag B 

(tabell 4) syns att de har en lageromsättningshastighet på ca 1,8 vilket i jämförelse med de 
andra företag visar på att de har näst lägst lageromsättningshastighet. Eftersom båda 

företagen har låg lageromsättningshastighet tyder detta på att de inte är bra på att matcha 

utbud med efterfrågan. Att ha en hög lagerhållning kan enligt Kourantzes (2013) uppstå 
som en effekt av dynamisk efterfrågan. Dock nämner respondent B att företaget använder 

sig av en variabel för att lagret inte ska tömmas helt vilket kan kopplas till Oskarsson et al. 
(2013) teori om säkerhetslager som tillämpas för att garantera kundnöjdhet då ett för litet 

lager kan skapa missnöjdhet bland kunder då efterfrågan inte kan besvaras. Detta talar 
således emot tidigare argument om att hög lagerbindning beror på dålig match mellan 

utbud och efterfrågan och visar därför på att orsaken till hög lagerbindning beror på en 
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mängd olika faktorer. Dessutom nämner Snyder et al. (2004) att långa ledtider ökar 

behovet av säkerhetslager. För att minska lagerbindningen nämner Kourantzes (2013) att 

företag kan använda sig av information om hur efterfrågan ser ut, detta är något som 
företag B gör genom sina säljare, dock är detta något som företag A inte ägnar sig åt vilket 

kan förklaras av att sådan information enligt Snyder et al. (2004) är väldigt svårtillgänglig.  
 

Att produktlivscykelns längd har betydelse för företags ekonomi är något som (Kidd, 1994) 
fastställer då han menar på att en kort produktlivscykel påverkar företagets finansiella 

ställning negativt. Då företag A och företag B har långa produktlivscykler borde det således 

påverka företagens finansiella ställning positivt. Precis som (Kidd, 1994) nämner så innebär 
en kort produktlivscykel dels att de totala intäkterna riskerar att bli mindre än om företag 

har längre produktlivscykler. Detta kommer från det faktum som illustreras i figur 5, som 
beskriver ekonomiska konsekvenser av produktlivscykelns längd, där arean under den 

korta produktlivscykeln är mindre. Samtidigt så skulle flera korta produktlivscykler kunna 
innebära större intäkter vilket visar på att hur hög efterfrågan är och hur lång 

produktlivscykeln är har betydelse för dess totala intäkter. Att företag A och företag B har 
en lång produktlivscykeln innebär att intäkterna både kan vara högre eller lägre än en kort 

produktlivscykel då det beror på längd och frekvens på efterfrågan (Kidd, 1994). Att ha en 

lång produktlivscykel innebär oavsett att kostnaderna för produktion kan distribueras 
under en längre tid vilket gör att företaget kan ha högre marginaler och att risken för fel i 

produktionen inte blir lika påtaglig då förlusten från ett fel kan spridas istället för 
koncentreras (Kidd, 1994). 

 
Båda företagen outsourcar sin produktion och har en del av sin produktion i Asien men 

även i Europa. Både företag A och företag Bs respondent berättar att beslutet att outsourca 

främst beror på att materialet är bäst i Asien och att det är ett sätt nå den bästa 
kompetensen men motiverar det även med lägre produktionskostnader. Outsourcing har 

enligt Greenberg (2013) länge varit en metod för tillverkning med billigare arbetskraft 
vilket är en del av förklaringarna till att företagen outsourcar, dock kan detta även ses som 

en motsägelse då billig arbetskraft inte nödvändigtvis går i linje med hållbarhet 
(Pookulangara och Shephard, 2013) vilket företagen lägger fokus på. Vidare menar Skjoett-

Larsen (2000) att beslutet att outsourca på senare tid har gått från att grunda sig enbart på 

att bibehålla låga kostnader till att det senare har fokuserats mer på ett strategiskt 
perspektiv där företag lägger fokus på förtroende och att uppnå flexibilitet. Detta är något 

som visas genom att båda företagen fokuserar på att upprätthålla en långsiktig och god 
relation med sina leverantörer vilket i företag Bs fall har bidragit till en ökad 

leveransflexibilitet som enligt Slack (1983) är förmågan att kunna förändra leveranstider. 
Företag B har möjligheten att korta leveranstider i Europa om det skulle behövas och även i 

viss utsträckning hos leverantörerna i Asien. Respondent B menar att en av företag Bs 
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främsta styrkor är just sin relation med vissa leverantörer som alltid ställer upp, detta är 

även något som respondent A ger uttryck för genom ett liknande resonemang. Nyckeln till 

det långsiktiga samarbetet är förtroende och tillit mellan de båda parterna vilket enligt 
respondent A och respondent B är en viktig del i att upprätthålla en långsiktig relation 

vilket går hand i hand med Skjoett-Larsens (2000) teori som visar på hur viktig relationen 
är. Det visar även på ett samband med ett agilt arbetssätt där företaget har goda relationer 

med sina producenter och därmed skapar en ökad flexibilitet på grund av de förkortade 
leveranstider som möjliggörs genom goda relationer (Kidd, 1994). Detta går även i linje 

med Gunasekaran (1999) teori om att olika parter som bidrar med sin spetskompetens 

genererar en större konkurrensfördel på en marknad under ständig förändring vilket även 
är ett resonemang Das och Abdel-Malek (2003) ger uttryck för. Att till viss del arbeta med 

en agil produktionsprocess tyder därför på att de ökar förutsättningarna för att skapa 
flexibilitet. Dock nämner Kidd (1994) att agil produktion består av betydligt mycket mer än 

vad både företag A och företag B nämner att de arbetar med vilket tyder på att möjligheter 
till en ännu högre grad av flexibilitet är möjlig.  

 
Företagens beslut att outsourca får även positiv effekt på företagens ekonomi i form av 

billigare produktion men har även negativa effekter. Dessa visar sig genom fraktavgifter och 

en minskad flexibilitet. Denna minskade flexibilitet grundar sig i att ledtiderna förlängs 
som en följd av en produktion som geografiskt befinner sig längre bort. Detta kan enligt 

Bruce och Daly (2006) bli ett problem då ett företag med osäker värdekedja behöver ha 
korta ledtider och därmed kortare reaktionsförmåga. Tan och Sia (2006) diskuterar att 

outsourcing även riskerar att bli ett problem på en dynamisk marknad. De menar att 
företagen är i ett ökat behov av att förhandla om med leverantörer mer frekvent för att 

kunna anpassa sig till förändringar som uppstår på marknaden. Ett välformulerat och 

genomtänkt avtal är därför nödvändigt så företagen inte riskerar att binda upp sig på för 
långa kontrakt om förändrade förutsättningar uppstår (Tan och Sia, 2006). 

 
Van Biesebroeck (2007) och Duguay et al. (1997) ger uttryck för att flexibilitet kan vara en 

kostnad för företag om de inte är i behov av det vilket tyder på att ekonomi, i detta fallet 
kostnader, och flexibilitet har en ömsesidig påverkan på varandra. I figur 8 illustrerar 

undersökningsmodell 2 detta samband genom att pilen mellan ekonomi och flexibilitet 

pekar åt båda håll. 
 

5.3 Samspelet mellan tid och flexibilitet  
Att prioritera tid i beslutstagandet i projektet att ta fram en kollektion är någonting som 

varken företag A eller företag B gör utan företagens fokus är istället på hög kvalitet och 
ekonomi i form av att hålla nere kostnader vilket visas i figur 8 i hur de placerar sig 

undersökningsmodell 1. 
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Christopher et al. (2004) definierar ledtider som hur lång tid det tar från att företaget ser 

en marknadsmöjlighet till att företaget skapat och lanserat den rätta produkten för att fylla 
denna marknadslucka. Ur den definitionens perspektiv har företag B år 2019 ledtider på ca 

1,5 år medans företag A har 1 år. Företag Bs främsta utvecklingsområde enligt respondent B 
är att förkorta företagets ledtider medans respondent A nämner att förkortning av ledtider 

inte är något som företag A arbetar aktivt med.  
 

De långa ledtiderna gör det svårt för företagen att kunna agera på nya trender på 

marknaden och på så sätt vara flexibla. Detta grundar sig på Lummus et al. (2005) studie 
som visar på att korta ledtider skapar flexibilitet vilket gör det möjligt att dra slutsatsen att 

långa ledtider är negativt för flexibiliteten. På samma sätt ger Wadhwa et al. (2005) uttryck 
för att flexibilitet har en förmåga att reducera ledtider. Vilket tyder på att tid och flexibilitet 

har en ömsesidig påverkan vilket syns i figur 8 undersökningsmodell 2 där pilen mellan tid 
och flexibilitet är riktad i båda riktningar. Charnsirisakskul et al. (2004) nämner att korta 

ledtider skapar bättre förutsättningar för att ha mer rättvisande produktionsplaner och 
mindre lagerbindning. Vilket kan vara en anledning till varför både företag A och B har 

relativt låg lageromsättningshastighet vid jämförelse av liknande bolag. Samtidigt nämner 

Jung och Jin (2016) att framtagning av hållbara tyger tar längre tid vilket kan vara är en 
stor anledning till att företag A inte arbetar aktivt med förkortning av ledtider.  

 
Genom att analysera företagens produktlivscykler kan det konstateras att de ständigt jobbar 

med att förlänga produktlivslängden och att de redan har vissa produktlivscykler på 10 år. 
Det innebär att företag skapar produkter vars efterfråga är högre en längre tid. Hur långa 

och korta produktlivscykler och dess trender förhåller sig till varandra visas i figur 9. 
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Figur 9, Vidareutvecklad genom egen bearbetning (2019) utifrån Kidd (1994, s17). 
 

Figuren illustrerar tre korta Fast Fashion produktlivscykler i blå färg och en Slow Fashion 
produktlivscykel i svart färg. Y axeln visar försäljning och X axeln visar tid. Modellen 

illustrerar hur tre Fast Fashion produktlivscykler existerar under samma period som en 
Slow Fashion produktlivscykel. 

Eftersom Slow Fashion plagg är trendiga betydligt längre så visar ovanstående modell att 

timing i en lång produktlivscykel inte är lika betydande vid företagets förmåga att 
maximera intäkter och minimera lagerbindning. Vid en kort produktlivscykel, Fast Fashion, 

där plagg är trendiga under en kortare period är det viktigare än vi Slow Fashion att matcha 
utbud med efterfrågan eftersom att trender varar en kortare tid och att som Fast Fashion 

företag vara sen med lansering blir därför mer kostsamt, för att efterfrågan minskar, än om 
Slow Fashion företag är sena med sin lansering, då efterfrågan fortfarande kan vara hög.   

Detta är något som stämmer överens med vad Bruce och Daly (2006) konstaterar gällande 
Fast Fashion. 

 

Att vara flexibel i form av att snabbt kunna erbjuda nya trender på marknaden är därför 
något som de två undersökta företag inom Slow Fashion inte behöver eftersträva lika flitigt 

som företag inom Fast Fashion. Då konsekvenserna på en sen lansering för Slow Fashion 
företag är mindre i jämförelse med konsekvenserna för ett Fast Fashion företag med korta 

produktlivscykler. Det ska dock poängteras att det finns negativa effekter på en sen 
lansering i form av förlorade intäkter och en risk för ökad kapitalbindning men att dessa är 

betydligt mindre än för Fast Fashion företag. Detta kommer enligt den vidareutvecklade 
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figur 9, från Kidd (1994), betyda att efterfrågan på Slow Fashion plagg är mer stabil och att 

timing mot trender inte är lika väsentligt.  
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6.0 Resultat 

I detta kapitlet besvaras studiens syfte samt forskningsfrågor. Avslutningsvis presenteras 

studiens begränsningar, studiens bidrag och förslag på vidare forskning.  
 

6.1 Slutsats 
Studien visade att de båda undersökta företagen prioriterar kvalitet och ekonomi i sin 

tillverkning av en kollektion. Företaget prioriterar kvalitet då båda företagens segment på 

marknaden efterfrågar just högkvalitativa kläder som håller länge och att de därmed är 
villiga att betala mer pengar för produkterna. Kvalitetsaspekten visar sig även genom att de 

väljer olika leverantörer beroende på vad leverantörerna gör bäst. Företag B tillverkar till 
exempel sina Goretex-plagg i Asien på grund av att den färdiga produkten blir bäst där. På 

samma sätt använder företag A olika leverantörer beroende på vad de är bäst på. Dessutom 
är hållbarhet viktigt vilket innebär att leverantörer även väljs utifrån hur hållbar deras 

framtagning av kläder är. Samtidigt försöker företaget hålla nere produktionskostnaderna 
genom att outsourca sin produktion till Asien där produktionskostnaderna är lägre än 

produktionskostnaderna i närområde även om inte de låga produktionskostnaderna är den 

främsta anledningen utan det är att uppnå hög kvalitet.  
 

Företagen prioriterar inte tidsaspekten utan låter produktionsprocessen ta 1 respektive 1,5 
år i ledtider. Trots att företag B:s främsta anledning till långa ledtider är 

försäljningsprocessen då de har majoriteten av sin produktion i Europa hade ledtiderna 
kunnat vara kortare om företagen haft all sin produktion i närområde då båda företagen 

hade undvikit tiden det tar att frakta hem produkterna. Dock hade produktionen kostat mer 

och på lång sikt kunnat påverka kvaliteten på kläderna negativt då företagen hade behövt 
lägga mer pengar på produktionskostnader och troligtvis behövt dra ner på kostnader på 

material vilket hade påverkat kvaliteten negativt på lång sikt. Dessutom är orsaken till de 
långa ledtiderna att det tar en viss tid att säkerställa hög kvalitet på kläder och resterande 

del av värdekedjan.  
 

Att båda företagen prioriterar kvalitet och ekonomi före tid resulterar i svårigheter att agera 

flexibelt då de fokuserar på hållbarhet. Att företagen inte agerar flexibelt kan förklaras av 
att det får negativa konsekvenser miljö och socioekonomiska förhållanden.  

 
I deras investeringsbeslut är de inte flexibla eftersom ändringar endast kan göras i början 

av kollektionen, de har även långa ledtider vilket påverkar flexibiliteten negativt. Orsaken 
till de långa ledtiderna är att det tar en viss tid att säkerställa hög kvalitet på kläder och 

resterande del av värdekedjan. Vissa tecken på flexibilitet kan dock hittas i form av spår av 
en agil produktionsprocess, betydelsen av detta är dock minimal i jämförelse med 
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resterande del av kollektionsprocessen. En låg lageromsättningshastighet identifieras i 

båda företagen vilket kan bero på den frånvarande flexibiliteten.  

 
Studien visar dock att företagen med fokus på produkter med långa produktlivscykler inte 

har samma behov av att vara flexibla i att möta nya trender på marknaden då betydelsen av 
flexibilitet var betydligt mindre mot resterande del av marknaden. Dock upplever båda 

respondenterna att modemarknaden är dynamisk och karaktäriseras av osäkerheten vid 
framtagandet av en kollektion vilket visar på att flexibilitet i värdekedjan ändå är viktigt. 

Därför är det av stor vikt att skilja på flexibilitetens betydelse för att möta nya trender och i 

resterande del i värdekedjan. Att vara flexibel i resterande del av värdekedjan är fortfarande 
viktigt och är således en utmaning för båda företagen då marknaden fortfarande är 

dynamisk trots att efterfrågan inte är det. Att forskning visar på att flexibilitet påverkar 
hållbarheten negativt borde därför innebära att flexibilitet inte är något företagen vill 

eftersträva vilket dock blir ett dilemma eftersom tidigare forskning tyder på att flexibilitet 
är viktigt. Flexibilitet har även visat sig vara negativt då det innefattar ett behov av mer 

resurser som utmynnar i ökade kostnader för företagen. Positiva effekter har dock visat sig i 
form av förkortade ledtider. Innan företagen tar beslut om flexibilitet är något som vidare 

bör eftersträvas är det därför viktigt att väga potentiella för- och nackdelar samt intäkter 

och kostnader mot varandra då flexibilitet är något som kräver både resurser, tid och 
pengar. 

 

6.2 Studiens bidrag  
Studien ger en inblick i hur de två undersökta Slow Fashion företagen arbetar med 
flexibilitet och ger därför en indikation på hur små/medelstora Slow Fashion företag på den 

svenska marknaden arbetar med flexibilitet. Forskarna är medvetna om att resultatet inte 
går att generalisera på andra företag då ett målstyrt urval använts och för få företag har 

undersökt men forskarna anser ändå att resultatet av studien kan visa tendenser på hur 
Slow Fashion bolag arbetar med flexibilitet. Vidare anser forskarna bidra med kunskap och 

en djupare förståelse för hur företag kan resonera i prioritering gällande kvalitet, ekonomi 

och tid och hur dessa beslut kan påverka företagets förmåga att agera flexibelt samt 
flexibilitetens betydelse för kvalitet, ekonomi och tid. 

 

6.2 Studiens begränsningar 
Eftersom studien undersöker två företag är det viktigt att understryka det faktum att de 
resultat som har konstaterats i studien endast är applicerbara på företag A och företag B. 

En generalisering på en branschnivå är därför inte möjlig eftersom en studie på två företag 

inte innefattar tillräckligt med material för att resultatet ska kunna tillämpas på fler företag 
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inom modebranschen. För att göra en sådan studie hade en annan typ av metod behövt 

appliceras tillsammans med mer tid och större mängd resurser.  

 
Fortsättningsvis ska det belysas att det är viktigt att se på nyckeltalen med kritiska ögon 

vilket grundar sig på det faktum att manipulation av nyckeltal inte kan uteslutas. 
Manipulation som skulle kunna förekomma gällande lagerbindning kan vara att medvetet 

beställa en lägre kvantitet än vad som efterfrågades för att därmed få en 
lageromsättningshastighet som visade på betydligt högre hastighet. Några incitament för 

manipulation har dock inte funnits eftersom sådana åtgärder kommer ha negativ effekt på 

företagets resultat då företaget går miste om intäkter.  
 

6.3 Vidare forskning 
Vid vidare forskning hade det på grund av de konstaterade skillnaderna gällande Fast 

Fashion och Slow Fashion varit intressant att jämföra företag inom Fast Fashion och Slow 
Fashion mot varandra för att kunna se på likheter och skillnader och dess konsekvenser. 

Det hade skapat en djupare förståelse om vilka faktorer som ligger till grund för beslut 

gällande val av affärsstrategi och därmed hur vissa avvägningar tillämpas.  
 

I avsnittet 6.2 Studiens begränsningar konstaterades att en generalisering på hela Slow 
Fashion branschen inte var möjlig. Vid vidare forskning hade det därför varit intressant att 

skapa en studie med en annan metod med syftet att kunna dra slutsatser om flexibilitetens 
betydelse i hela branschen. Resultatet av detta hade kommit att bli användbart för företag 

inom Slow Fashion branschen eftersom dessa är produktstrategier som företag ständigt 

arbetar med och försöker effektivisera ur både ett kostnadsperspektiv och 
kvalitetsperspektiv.   
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10.0 Bilagor 
10.1 Bilaga 1 
Introduktionsfrågor:  

1. Vad heter du? 

2. Vilken position har du i företaget?  

3. Hur länge har du arbetet på företaget?  

4. Vad tillverkar/jobbar ni med på företaget?  

5. Vad är er affärsstrategi? 

 

Marknads perspektiv:  
1. Forskning visar på att konsumenter i modebranschen ställer allt högre krav på ständigt 

nya trender och plagg (Fast Fashion). 

a. Har ni märkt av denna trend?  

b. Hur arbetar ni för att hålla er uppdaterade på de nya trenderna på 

marknaden? 

i. Kundundersökningar?  

ii. Modeveckor?  

iii. Designers som “bestämmer” vad som är snyggt?  

c. Har ni känt behov att bli mer flexibla för att möta marknadens föränderliga 

efterfrågan?  

i. Isåfall hur har ni arbetat för det? 

2.  Är ni ett Retail företag eller Wholesale eller båda?  

 

Produktionens perspektiv:  

3. Förklara företagets händelseförlopp från idé/marknadsmöjlighet till färdigt plagg. 
I. Har ni en specifik tidsram? 

II. Var sker produktionen?  
III. Insource outsource? 

 
4. Var har ni er produktion?  

I. Insource/Outsource? 
A. Faktorer till detta?  
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5. Vad anser ni vara den största utmaningen för ert företag gällande er supply chain eller 
värdekedja och därmed även kanske ert främsta utvecklingsområde?  
 
6. Vad anser ni vara er främsta styrka gällande er supply chain? 
 

 
7. När ni bestämmer er för att investera i ett nytt projekt/kollektion, hur låsta är ni att 
genomföra detta om ni skulle märka att det finns en ny trend på marknaden? 
 
8. Känner ni ett behov av att vara flexibla gentemot att möta nya trender? Arbetar ni aktivt 
för att vara flexibla?  

I. Kontraktslängd hos leverantör?  
 
9. Är ni nöjda med er produktionsstrategi, jobbar ni med agil produktion?  

I. Varför? 
 

I. Hur arbetar ni för att ta vara på all kompetens och inte bara personer i 
beslutsrollers kompetens inom företaget?  

 
10. Hur hanterar ni det faktum att produktlivscykeln inom modebranschen blir allt kortare 
och att kläder därmed är trendiga en allt kortare period, är detta något ni märker av?  
 
11. Hur arbetar ni med att vara flexibla för att lansera ett plagg när efterfrågan är som 
störst? (matcha utbud med efterfrågan exakt för att tjäna som mest) 
 
12. Hur förutspår ni hur mycket ett plagg kommer sälja? har ni upplevt något problem med 
kapitalbindning för att detta har varit svårt att förutspå? 
 

I. Kan ni anpassa era leveranstider, express? 
II. Kapitalbindning?  
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