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SAMMANFATTNING 
Modebranschen är en ständigt föränderlig bransch som präglas av långa ledtider, 
osäkra prognoser och starkt trendfokus. Ahlvar By Frida Ahlvarsson är ett svenskt 
modeföretag som verkar inom just denna bransch. Ahlvar upplever precis som många 
andra små modeföretag problem kopplade till branschens uppbyggnad. Problemen 
som företaget upplever är främst ekonomiska men har också att göra med höga 
lagernivåer och hög arbetsbelastning. 
 
I detta arbete görs en granskning av Ahlvars inköpsprocess med hjälp av Business 
Process Management (BPM) för att identifiera orsakerna bakom de problem som 
företaget upplever. Det fastslås att företagets ekonomiska problem främst är kopplade 
till höga produktionskostnader medan de höga lagernivåerna främst beror på 
avsaknaden av statistiska prognoser. Den höga arbetsbelastningen verkar i sin tur ha 
att göra med det faktum att det som enmansföretag är svårt att handskas med 
inköpsprocessens många steg och parallella processer.  
 
För att identifiera lösningar till dessa problem presenteras teori kring inköpsprocesser 
och även information om hur tre liknande modeföretag arbetar. De tre andra företagen 
är Filippa K, Företag X och House of Dagmar. Tillsammans med teorin görs en 
jämförelse mellan dessa tre och Ahlvar. Jämförelsen visar att det finns många likheter 
mellan företagen och att mycket av deras arbetssätt har goda kopplingar till teorin. 
Dock i identifieras även vissa markanta skillnader mellan Ahlvar och de andra 
företagens arbetssätt. Utifrån jämförelsen fastslås tre huvudsakliga rekommendationer 
för hur Ahlvar ska förändra sin inköpsprocess i syfte att förbättra sin ekonomiska 
situation med hjälp av en mer effektiv försörjningskedja.  
 
Rekommendationerna är att företaget bör hitta fler leverantörer, byta leverantörsland 
från Kina till ett eller flera länder i Europa och att börja göra enklare prognoser på 
tidigare års försäljning. Som en följd av bytet av leverantörsland rekommenderas även 
företaget att förändra sitt val av transportslag från flygplan till lastbil och båt vid frakt 
av produkter.  
 
Genom att hitta fler möjliga leverantörer anses företaget kunna sänka 
produktionskostnaderna och säkra sin produktion. Att byta leverantörsland förmodans 
kunna effektivisera verksamheten genom en försörjningskedja som är mer anpassad 
till företagets varumärke och inriktning, vilket skulle öka Ahlvars konkurrenskraft. 
Transportförändringen som blir en följd av bytet av leverantörsland anses till viss del 
kunna ha en positiv inverkan på företagets ekonomi men främst anses det kunna 
minska företagets negativa miljöpåverkan. Dessa förändringar är nära 
sammankopplade och tillsammans bör de kunna förbättra Ahlvars nuvarande situation 
och skapa en långsiktigt hållbar verksamhet.  
 
För att sänka arbetsbelastningen rekommenderas företaget i framtiden att se över 
möjligheten att anställa ytterligare en person. Dock är detta inget som företaget bör 
göra i dagsläget då ekonomi för en sådan förändring inte finns. Dålig ekonomi är 
också anledningen till att företaget i dagsläget inte rekommenderas att köpa in ett IT-
system för att avlasta det manuella arbetet och dessutom förenkla arbetet med 
statistiska prognoser.  
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Studien fastslår även att arbetet med parallella processer och invecklad struktur verkar 
vara branschstandard och således är inte något som är möjlig för Ahlvar att förändra 
själva.  
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ABSTRACT 
The fashion industry is a constantly changing industry characterized by long lead 
times, uncertain forecasts and trend focus. Ahlvar By Frida Ahlvarsson is a Swedish 
fashion company operating in this particular sector. Ahlvar is, like several other small 
companies operating in the fashion industry, experiencing problems related to the 
industry structure. The problems are primarily economically related but; does also 
have to do with high stock levels and great amount of workloads. In this thesis, BPM 
is used to identify the reason behind these problems.  
 
The results of the BMP analysis determines that the company's financial problems are 
linked to high production costs, while the stock levels could be a result of the lack of 
statistical analysis. The issue with high workload seems to be the effect of being a 
single person enterprise dealing with a complex purchasing process containing many 
steps and parallel processes. 
 
In order to identify solutions to these problems theory of purchasing processes and 
information on how three similar fashion companies work are presented. The three 
other companies are Filippa K, Företag X and House of Dagmar. Together with the 
theory a comparison between them and Ahlvar is made. The comparison shows that 
there are many similarities between the companies. However; some obvious 
differences between Ahlvar and the other companies’ practices are also identified.  
 
Based on the comparison three main recommendations to improve Ahlvars financial 
situation through a more efficient supply chain are suggested. The changes are that the 
company should find more suppliers, change the country of production of the suppliers 
from China to preferably one or more European countries and start making prognoses. 
As a result of moving the production to a European country the company is also 
recommended to change their transport mode from aircraft to trucks and boat. 
 
By finding more suppliers it is assumed that Ahlvar would be able to reduce 
production costs and also secure their production. By moving the production it is 
believed the supply chain will be more customized to the company´s brand and goals 
which would make Ahlvar more competitive. The change of transportation is assumed 
to decrease negative environmental impact and may, as a bonus, also reduce 
transportations costs. All these changes are related to each other and are considered to 
improve Ahlvars current situation and create a sustainable business. 
 
Because of the strained economy Ahlvar should not reduce the workload through 
employment. Neither the purchase of an IT-system is recommended due to the current 
economic situation. However; the employment of another person as well as the 
purchase of an IT-system is something the company should investigate in the future to 
further improve the purchasing process. 
 
The study also states that work with parallel processes and complex structure seems to 
be the industry standard, and therefore is not something that would be possible for 
Ahlvar to change themselves. 
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1 INTRODUKTION 
Ahlvar By Frida Ahlvarsson AB är ett svenskt modeföretag som startade 2011 och 
främst inriktar sig på att designa och sälja exklusiva och högkvalitativa blusar i siden. 
Detta arbete ämnar att genom en fallstudie jämföra Ahlvars inköpsprocess med 
inköpsprocessen hos andra modebolag och komma med rekommendationer för hur 
processen skulle kunna förändras. Detta eftersom företaget i dagsläget upplever flera 
problem kopplade till den inköpsprocess de har idag.  
 

Modebranschen går att dela in i flera olika segment, så som kläder, skor, väskor, 
smycken, parfymer och kosmetik (Brun et al. 2008). År 2012 hade Europa ca 181.000 
registrerade modeföretag och försäljningen i branschen uppgick till ca 170 miljarder 
dollar (Caniato et al. 2014). I Sverige fanns det år 2014 ca 7800 klädbutiker och 
försäljningen av kläder uppgick till ca 52 miljarder kronor (Svensk handel, 2014). 
Branschen består av såväl väletablerade internationella jättar som mindre mer lokala 
företag och däremellan finns de medelstora företagen (Caniato et al. 2014). Danziger 
(2005) menar att det finns många olika affärsstrategier bland företag inom olika 
branscher. Vissa, till exempel detaljhandelsföretaget Walmart, vill massproducera och 
sälja till låga priser medan andra, så som klädföretagen Gucci och Chanell, vill satsa 
på lyx och unikhet. Författaren menar även att kunder, från alla olika samhällsklasser, 
idag efterfrågar mer lyx och att det finns potential för lyxföretagen att växa och bli 
fler. (Danziger, 2005) 
 
Då Ahlvar är specialiserade på exklusiva och högkvalitativa blusar kan de räknas in 
bland lyxföretagen. Företaget har sedan starten växt snabbt och har idag återförsäljare 
i både Sverige och övriga Europa samt en webshop. I nuläget har företaget ingen 
anställd utan ägaren Frida Ahlvarsson sköter allt arbete från design till inköp och 
distributionsplanering men förhoppningen är att kunna utöka personalstyrkan till 
hösten 2015.  

1.1 Problembakgrund 
I och med att modebranschen är en bransch där trenderna styr, säsongerna är korta, 
förändringar sker snabbt och ledtiderna är långa har vikten av företagens förmåga att 
snabbt svara på dessa förändringar och ha en god organisatorisk flexibilitet blivit allt 
viktigare för att avgöra om företaget kommer nå framgång och skapa konkurrenskraft 
eller inte (Christopher et al. 2004). 
 
Anledningen till de långa ledtiderna kan bland annat beskrivas av den globalisering 
och förflyttning av tillverkning till Asien som präglat modeindustrin de senaste åren 
(Azuma et al. 2009) men också av hur branschen är uppbyggd med trender, 
modemässor och säsonger. Med anledning av de ledtider är det få modeföretag som 
tillverkar direkt på kundorder utan istället sker nästan all produktion utifrån företagets 
långtidsprognoser av kundernas kommande behov vad gäller antal, modeller och 
färger vilket gör företagen känsliga för prognosfel (Christopher et al. 2009).  
 
Inköpsprocessen hos ett modebolag är en del av den komplexa och geografiskt spridda 
försörjningskedja bestående av olika processer som Brun et al. (2008) beskriver där 
flera aktörer är inblandade och många utomstående parametrar påverkar arbetet. För 
att i dessa försörjningskedjor kunna tillgodose kunderna och skapa konkurrenskraft 
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krävs det idag ett processorienterat synsätt där aktiviteterna som ingår i 
försörjningskedjan inte ses som enskilda delar utan istället som en del av en process i 
försörjningskedjan. Ytterligare ett krav för skapa en välfungerande försörjningskedja 
är att processerna ska vara av strukturerad karaktär där sammankoppling mellan 
ingående aktiviteter och andra processer samt ansvarsfördelningen är tydlig och 
specificerad. På detta sätt kan företagen skapa en miljö där alla olika delar av 
försörjningskedjan kan samverka för att möta branschens snabba förändringar och 
korta cykler. (Bergvall-Forsberg & Towers, 2007) 
 
Ahlvar upplever idag att de har svårt med strukturen i det arbete de utför, det finns 
ingen tydlig bild över vilka nyckelfunktioner och aktiviteter som finns i företaget och 
inte heller hur dessa är sammankopplade. Trots detta har arbetet fram till nu fungerat 
eftersom endast en person haft allt övergripande ansvar. Dock har ökningen av 
kundordrar och företagets expansion i en bransch vars snabba växlingar kräver 
flexibilitet bidragit till hög arbetsbelastning. Till följd av detta upplevs arbetet som 
utförs kortsiktigt och endast som en nödvändighet för att lösa problem som uppstår 
istället att bidra till något långsiktigt och hållbart. Detta har till exempel visat sig i att 
beställningen av provkollektionen för hösten 2015 gjordes för sent vilket får till följd 
att försäljningsarbetet försenas. Förutom det ostrukturerade arbetet har företaget även 
problem kopplade till ekonomin dels i form av artiklar som ej blivit sålda efter 
säsongens slut på grund av att för stora volymer tagits hem men också i form av 
negativ vinstmarginal och låg likviditet. 

1.2 Problembeskrivning 
Den dåliga ekonomin, förseningarna av ordrar och okunskap om företagets olika 
processer och deras sammankoppling visar på att det som saknas hos Ahlvar är väl 
fungerande affärsprocess. Med affärsprocess menas här den serie av aktiviteter inom 
olika funktioner, med en definierad start och slutpunkt, hos ett företag som skapar 
värde och leder till att få fram en slutprodukt. I detta fall innebär det alltså att Ahlvar 
saknar en tydlig bild av det arbete som utförs, varför det utförs och vilket värde detta 
arbete faktiskt ger produkterna i slutändan. I sin tur innebär detta att de inte heller med 
säkerhet kan veta om det arbete de utför idag är går i linje med den vision och det mål 
som företaget har eller om det går att förbättra affärsprocessen för att den ska passa 
företaget bättre.  
 
I företagets affärsprocess yttrar sig flera mindre processer, däribland inköpsprocessen 
vilket är den process som denna studie ämnar studera då de flesta av de symptom och 
problem som uppdagats går att härleda till just inköpsprocessen. Genom en jämförelse 
med andra företag inom samma bransch ska denna studie ge Ahlvar en bild av hur 
andra arbetar och vilka deras kritiska framgångsfaktorer är för att Ahlvar eventuellt 
ska kunna applicera resultatet på sin egen verksamhet.  

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att utifrån en analys av Ahlvars inköpsprocess, teori kring 
inköp och en jämförelse med andra företag inom samma bransch ta fram förslag på hur 
Ahlvar kan förbättra sin inköpsprocess, och därigenom hela sin verksamhet.  

1.4 Forskningsfrågor 
För att kunna uppnå syftet med denna rapport har ett antal forskningsfrågor tagits 
fram. Nedan följer en lista som beskriver de frågor som kommer att besvaras i 
rapporten: 
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Forskningsfråga 1 

• Hur ser arbetet på Ahlvar ut i dag?  
o För att kunna ringa in de problem som finns på företaget och orsakerna 

till dessa krävs förståelse för hur arbetet ser ut idag. Frågor som bör 
besvaras är bland annat: Finns det någon struktur/rutin i arbetet som 
görs, vilka funktioner och aktiviteter finns, vilka av dessa prioriteras, 
vilka brister och möjligheter har dagens inköpsprocess och var upplever 
företaget brister i sitt sätt att arbeta? Här kommer även viss numerisk 
data att behöva samlas in för att ge en tydligare bild av företaget. 

 
Forskningsfråga 2 

• Vad säger teorin kring inköpsprocesser? 
o För att tydliggöra vikten av en strukturerad inköpsprocess och hur en 

sådan kan skapa värde för ett företag bör teori kring området studeras.  
 
Forskningsfråga 3 

• Hur arbetar andra företag i samma bransch med sina inköpsprocesser? 
o Kunskap om hur andra liknande företag arbetar behövs dels för att ge 

en bild av branschen men också för att kunna visa på skillnader och 
likheter mellan deras arbetssätt och Ahlvars.  
 

Forskningsfråga 4 
• Hur förhåller sig teorin kring inköpsprocesser och de andra företagens 

inköpsprocesser till hur Ahlvar arbetar idag?  
o För att kunna peka ut vart det finns förbättringsmöjligheter hos Ahlvar 

bör teorin och de andra företagens inköpsprocesser jämföras med hur 
Ahlvar arbetar. På detta sett kan tydliga likheter och skillnader 
identifieras.  

 
Forskningsfråga 5 

• Hur kan Ahlvar använda sig av teorin kring inköpsprocesser och andra företags 
eventuella framgång för att strukturera och förbättra sin egen verksamhet? 

o I avsikt att förbättra och utveckla Ahlvars inköpsprocess behövs 
kunskapen om hur andra företag inom samma bransch arbetar med 
deras inköpsprocess för att kunna ta lärdom av deras arbete när 
rekommendationer ska tas fram.  

 
Genom att besvara dessa frågor ska denna rapport ge en tydlig bild av hur Ahlvar 
arbetar idag, vilka utvecklingsmöjligheter företaget har och hur en förändring av 
inköpsprocessen eventuellt skulle kunna förbättra deras inköpsarbete och därigenom 
hela verksamheten.  

1.5 Avgränsningar 
Inköpsprocessen kommer endast studeras utifrån Ahlvars perspektiv gentemot 
leverantör. Den inköpsprocess som kommer att studeras är endast inköpet av produkter 
till försäljning vilket innebär att inköpsprocesser som är kopplade till annat material, 
till exempel kontorsmaterial, inte kommer att studeras. Den negativa aspekten av detta 
blir att hela flödeskedjan inte kommer att studeras vilket påverkar helhetsperspektivet 
av flödeskedjan. Dock ämnar detta arbete i första hand att hjälpa Ahlvar med den 
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inköpsprocess som är direkt kopplad till de produkter som företaget säljer vilket trots 
bristande helhetsperspektiv gör avgränsningen legitim.  
 

1.6 Rapportstruktur 
I nästkommande kapitel, kapitel 2, presenteras några olika metoder för genomförandet 
av en fallstudie samt vilken forskningsansats som valts för arbetet. Vidare presenteras 
i kapitel 2 det faktiska tillvägagångssätt som använts i detta arbete. 
 
I Kapitel 3 presenteras den teori som utgör en stor del av grunden för detta arbete. Till 
en början presenteras övergripande teori kring logistik innan mer detaljerad teori inom 
bland annat inköpsprocesser presenteras vilket ger svar på forskningsfråga 2. Efter att 
teorin har presenterats i kapitel 3 följer kapitel 4 som dels är en företagsbeskrivning av 
Ahlvar men också en mer detaljeras kartläggning och analys av Ahlvars inköpsprocess 
vilket ger svar på forskningsfråga 1 och till vis del även forskningsfråga 4.  
 
För att kunna svara på forskningsfråga 3 presenteras i kapitel 5 information om hur tre 
företag inom sammabransch och med ungefär samma inriktning som Ahlvar arbetar 
med sina inköpsprocesser. Detta leder sedan till kapitel 6 där en jämförelse mellan 
dessa företag, Ahlvar och teorin inom inköp görs. Detta för att besvara forskningsfråga 
4.  
 
I kapitel 7 ges baserat på jämförelsen mellan företagen rekommendationer för hur 
Ahlvar bör förändra sin inköpsprocess för att nå framgång. Detta ger således svaret på 
forskningsfråga 5. Slutligen presenteras en slutsats av arbetet i kapitel 8.   
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2 METOD 
Metod är ett angreppssätt bestående av olika verktyg för att lösa de problem som 
specificerats och på så vis uppnå ett resultat som besvarar studies mål och syfte 
(Holme & Solvang, 1997). Valet av metod bör således baseras på problemets natur 
och det syfte som tagits fram. (Dahlberg, 1997) I detta kapitel presenteras 
inledningsvis den valda forskningsmetod- och strategi som utgör grunden för hur 
denna studie är uppbyggd. Därefter presenteras och jämförs teorier kring olika 
metoder för datainsamling. Utifrån de presenterade teorierna redogörs sedan för vilka 
metoder som valts i denna studie och hur tillvägagångsättet har sett ut följt av ett del 
kapitel om metodkritik.  
 

Viktigt att tänka på vid val av metod är att den ska väljas så att informationen som ska 
hämtas in kan utnyttjas på ett så bra sätt som möjligt. Att resultaten som fås av vald 
metod ska kunna bidra med kunskap och förståelse för hur samhälleliga förhållanden 
ser ut samt att redovisningen av resultaten ska vara så pass tydliga att andra enkelt ska 
kunna undersöka och verifiera arbetets hållbarhet är också viktiga aspekter vid val av 
metod. Detta är nödvändigt för att arbetet som utförs ska kunna leda till ökad 
förståelse och skapa möjlighet till fortsatt utvecklingsarbete. (Holme & Solvang, 1997)  
 
För att vald metod ska leda till trovärdiga och korrekta resultat är validitet och 
reliabilitet viktiga begrepp (Holme & Solvang, 1997). Reliabiliteten definieras enligt 
Forsberg & Wengström (2013) som en metods förmåga att trotts upprepade mätningar 
ge samma resultat, givet att omgivningen är oförändrad. Det handlar alltså om hur 
korrekt informationen är och hur den har samlats in (Holme & Solvang, 1997). För att 
uppnå hög reliabilitet krävs att den valda metoden kan ge samma resultat vid fler än ett 
tillfälle och att den leder till ett resultat med hög tillförlitlighet och precision som 
stämmer överens mer verkligheten (Forsberg & Wengström, 2013). Validitet däremot 
handlar om relevansen av informationen som undersöks (Holme & Solvang, 1997). 
Vad som avgör om informationen är relevant eller inte är såväl frågeställningar och 
problembeskrivning som valet av metod (Dahlberg, 1997). Hög validitet skapas 
således av att informationen som undersöks och sättet det görs på skapar nytta för att 
ge svar på de frågeställningar och det syftet som arbetet ämnar besvara (Holme & 
Solvang, 1997). 

2.1 kvalitativa och kvantitativa forskningsmetoder 
Det finns i regel två kategorier av forskningsansatser, kvalitativa och kvantitativa. 
Vilken av dessa metoder som lämpar sig bäst beror på vilken typ data ska undersökas i 
studien, mjukdata eller hårddata. Mjukdata kan vara berättelser eller observationer 
medan hårddata är ren fakta i from av tillexempel mätningsresultat. (Holme & 
Solvang, 1997) I den Kvantitativa ansatsen sker insamlingen av data exempelvis med 
hjälp av frågeformulär, tester eller provtagningar. Insamlad data kvantifieras i avsikt 
att möjliggöra statistiska beräkningar vilket gör ansatsen lämplig då hårddata ska 
studeras (Forsberg & Wengström, 2013). Kvantitativa studier karaktäriseras av 
selektivitet och avstånd mellan forskare och källan till informationen för att studierna 
ska kunna hålla den grad av formalia som krävs (Holme & Solvang, 1997). 
 
Till skillnad från de kvantitativa metoderna är forskaren i kvalitativa studier inte skild 
från källan på samma sätt utan forskarens inställning till informationen och källan kan 
påverka resultatet (Forsberg & Wengström, 2013). Kvalitativa studier kännetecknas av 
att olika typer av information samlas in på olika sätt för att sätta in forskaren i det 
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problem som studeras men också för att placera det studerade fenomenet i en 
helhetsbild (Holme & Solvang, 1997). Inom kvalitativa studier finns inte samma 
strävan efter att kvantifiera resultat som i de kvantitativa studierna (Forsberg & 
Wengström, 2013). Dock menar både Holme & Solvang, (1997) och Forsberg & 
Wengström (2013) att detta inte utesluter att kvalitativa studier kan innehålla såväl 
kvalitativ som kvantitativ data. Kvalitativ data kan till exempel vara resultatet av en 
intervju där öppna frågor ställts medan kvantitativ data är information i form av 
siffror, till exempel statistik och ekonomiska mätetal (Holme & Solvang, 1997).  
 
Med anledning av de skilda tillvägagångsättet och förhållande till statistik och siffror 
de olika metoderna har finns både för och nackdelar med dem. Nackdelen med att 
använda en kvalitativ metod handlar främst om att forskningen inte nödvändigtvis blir 
lika statistiskt stark och repetitiv som en kvantitativ studie utan mer specifik för det 
enskilda problemet. (Holme & Solvang, 1997) I fallet för denna studie handlar det 
dock mer om ett specifikt problem, vilket inte kräver upprepning, utan passar bättre in 
på den kvalitativa ansatsen eftersom data ska samlas in för att förstå inköpsprocessen 
och kunna jämföra den med andra företag. Med detta som bakgrund tillsammans med 
Holme & Solvangs (1997) och Forsberg & Wengströms (2013) teorier kring vikten av 
att välja en metod som skapar nytta för att besvara frågeställningen om en studie ska 
uppnå hög validitet och reliabilitet har således en kvalitativ forskningsmetod varit 
utgångspunkten för detta arbete. 

2.1.1 Forskningsstrategier  
Oavsett vilken forskningsansats som väljs finns det en mängd olika 
forskningsstrategier att välja mellan beroende på vilken typ av forskning som ämnas 
genomföras (Yin, 2006). Men forskningsstrategi menas är det angreppssätt som 
används vid genomförandet av forskningen (Dahmström, 2011). Det kan handla om 
allt ifrån experiment till enkätundersökningar och fallstudier. Vilken av alla 
forskningsstrategier som ska väljas beror på vad forskningen förväntas resultera i och 
vilken data som finns tillgänglig. (Yin, 2006) Ämnar arbete undersöka hur ofta 
någonting inträffar givet vissa krav på omgivningen lämpar sig ett experiment bättre, 
medan en fallstudie lämpar sig bättre vid undersökning kring varför en organisation 
arbetar som de gör. I tabell 1 illustreras enkelt förhållandet mellan olika 
forskningsstrategi och typ av forskning. Dock finns det alltid undantag då tabellen inte 
gäller.  
 
Strategi Typ av forskning Krävs det kontroll 

av beteendet? 
Fokus på aktuella 

händelser 
Experiment Hur, varför? ja ja 
Enkät Vilka, vad, var, hur 

många, hur 
mycket? 

nej ja 

Analys av källor Vilka, vad, var, hur 
många, hur 

mycket? 

nej ja/nej 

Historisk studie Hur, varför? nej nej 
Fallstudie Hur, varför? nej ja 
Tabell 1 Val av forskningsstrategi (Yin, 2006) 

Då detta arbete ämnar besvara forskningsfrågorna i kapitel 1.4 anses en fallstudie som 
den mest relevanta forskningsstrategin eftersom det är forskning av typen hur och 
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varför som kommer bedrivas samt att fokus på aktuella händelser är nödvändigt för att 
förstå dagens situation.  
 
En fallstudie är en undersökning av ett avgränsat område och fallet kan vara såväl en 
individ som en organisation eller en händelse (Dahmström, 2011). Fallstudier syftar 
till att bidra med samlad kunskap om individer, organisationer eller situationer (Yin, 
2006) för att skapa en helhetsbild och djupare förståelse för fenomenet som studeras 
(Dahmström, 2011). Metoden används ofta vid till exempel undersökningar av 
processer och förändringar (Dahmström, 2011).  
 
Enligt Yin (2006) är ”en fallstudie en empirisk undersökning som studerar en aktuell 
företeelse i dess verkliga kontext, framförallt då gränserna mellan företeelsen och 
kontexten är oklar” kopplat till detta arbete är den aktuella företeelsen Ahlvars 
inköpsprocess och den verkliga kontexten företaget och dess omgivning. Yin (2006) 
menar ytterligare att en fallstudie där företeelsen och kontexten inte går att skilja från 
varandra måste bygga sina belägg på flera olika källor och att vikten av tidigare teorier 
och hypoteser blir större vid analys av data.  
 
Designen för en fallstudie är ett teoretiskt ramverk som har för avsikt att leda arbetet 
och koppla samman insamlad data och slutsats med studiens ursprungliga 
frågeställning och syfte. (Yin, 2006) 

2.1.2 Litteraturstudie  
En integrerad litteraturstudie är ett verktyg för att kunna jämföra, sammanfatta och 
analysera tidigare material inom samma eller ett närliggande forskningsområde med 
syftet att vägleda den egna forskningen och öka förståelsen för ämnet (Mulrow, 1994; 
Flink, 2010). En jämförelse, analys och sammanfattning av andra studier kan ge en 
bild av vad andra forskare inom området tycker är viktigt, i vilken riktning deras 
resultat pekade och vilka problem de identifierat vilket gör en integrerad 
litteraturstudie särskilt användbar när det handlar om att jämföra och välja ut väsentlig 
information (Mulrow, 1994).  
 
När relevant litteratur för en studie ska väljas ut bör innehållet i den potentiella 
litteratur undersöks med bland annat följande aspekter i åtanke: hur relevant är 
innehållet för det egna problemet och vad är det som andra studier har lagt mest fokus 
på inom problemområdet. Genom att studera litteraturen på detta vis skapas först en 
helhetsbild av problemet som sedan kan brytas ner och ge med specifik förståelse för 
delar av problemet vilket i sin tur kan leda till att forskningen styrs i rätt riktning och 
att relevanta jämförelser med andra studier kan göras. (Rienecker & S.Jørgensen, 
2012) 

2.1.3 Intervjuteknik 
En kvalitativ intervju används för att samla information och kan enligt Holme & 
Solvang (1997) liknas med ett vardagligt samtal vilket, beroende på vad det är 
intervjuaren vill uppnå med intervjun, kan ses både som metodens styrka och nackdel 
eftersom denna metod inte styr svaren på samma sätt som andra intervjumetoder. 
Metoden anses särskilt lämplig när målet med intervjun är att sätta in intervjuaren i ett 
nytt område. (Holme & Solvang, 1997) 
 

När en intervju ska hållas är det viktigt att i förtid planera vilken typ av intervju som 
passar bäst i det specifika fallet. Tiden för intervjun är en av de aspekter som 
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intervjuaren bör ha i åtanke. Är det kort om tid lämpar sig snabba frågor och 
intervjuaren måste fokusera mer på vad som är viktigast att få ut av intervjun än om 
det finns mer tid. (Gillham, 2008) Är personen som ska intervjuas en respondent, det 
vill säga en person som arbetar aktivt med det som ska undersökas eller är det en 
informant, en person som står utanför det studerade området men som innehar på 
expertkunskap är ytterligare en aspekt att fundera över. Även hur frågorna ska 
formuleras för att resultera i svar som passar in på studiens teoretiska frågeställningar 
och resonemang är viktigt att analysera. (Holme & Solvang, 1997) Hur intervjun ska 
hållas är den sista aspekten intervjuaren bör reflektera över, ska den hållas via epost, 
videokonferens eller under ett personligt möte. När detta är specificerat finns i regel 
tre huvudsakliga intervjutekniker att välja mellan, den ostrukturerade, den halv- eller 
semistrukturerade och den strukturerade. (Gillham, 2008) 
 
Den ostrukturerade innebär att det på förtid inte måste finnas några specificerade 
frågor utan öppna frågor och svar kommer mer fritt från intervjuaren och 
intervjupersonen. Denna metod är praktiskt då intervjuaren vill kunna byta riktning på 
samtalet och få en öppen kommunikation med intervjupersonen. Nackdelarna är att 
frågorna lätt kan bli långa och sväva iväg utanför ämnets gränser. (Gillham, 2008) 
 
Den strukturerade intervjun är raka motsatsen till den ostrukturerade intervjun. Här 
ställs enbart förutbestämda slutna frågor utformade så att svaren endast ska kunna 
besvaras antingen med alternativ eller ja och nej. Här finns alltså inget utrymme för 
fria svar eller följdfrågor vilket kan ses som en nackdel. Denna metod är användbar då 
många personer ska intervjuas och intervjuaren vill ha ett brett underlag med många 
svar. (Gillham, 2008) 
 
Mitt emellan de två tidigare nämnda metoderna hamnar den semistrukturerade 
metoden. Med semistrukturerad intervjumetod förbereds teman på frågor av blandad 
struktur i förväg. Intervjuaren ställer vid intervjutillfället dessa frågor men kan 
närsomhelst avvika och ställa följdfrågor till intervjupersonen. Metoden kan på så sätt 
bidra till vidareutveckling av vissa svar för att öka förståelsen. Dock kan det precis 
som för den ostrukturerade metoden innebär att svaren hamnar utanför ämnets ramar. 
(Gillham, 2008) 
 
Intervjuer kan hållas i grupp eller individuellt. För att dokumentera intervjun kan 
antingen anteckningar eller inspelningar göras, anteckningar kan medföra att vissa 
svar faller bort medan inspelningar ibland kan göra intervjupersonen/personerna 
obekväma. Vilket av alternativen som används måste avvägas beroende på vilka typer 
av frågor som ska ställas och hur bekväm intervjupersonen/ intervjuaren är. (Gillham, 
2008) 
 
Både under intervjun och efter är det viktigt att intervjun sköts på ett korrekt sätt för 
att som beskrivs i Holme & Solvang (1997) skapa reliabilitet och validitet i resultatet. 
Reliabiliteten i en intervju avser intervjuns pålitlighet medan validiteten avser dess 
relevans för arbetet. För att uppnå hög reliabilitet bör frågorna ställas på ett korrekt 
och icke ledande vis och svaren bör dokumenteras så gott som ordagrant. För att 
uppnå hög validitet bör svar och frågor vara relevanta för ämnet. I många fall måste 
intervjuerna sammanfattas vilket är ett kritiskt moment för reliabiliteten och 
validiteten av arbetet då viss data gallras bort och skrivs om för att passa in i studien. 
Det kritiska i momentet är att lyckas behålla det som verkligen är relevant och inte 
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ändra/tolka svaren för mycket samtidigt som det ska bli kort och koncist. (Holme & 
Solvang, 1997) 

2.1.4 BPM och processkartläggning 
Ross (1994) och Dumas et al. (2013) tar båda upp skillnaderna mellan funktionsfokus 
och processfokus inom en organisation där de båda beskriver processfokus som ett 
måste i en organisation om företaget ska kunna nå långsiktig och hållbar framgång.  
 
Med process menas en rad aktiviteter och händelser mellan en definierad start och 
slutpunkt. Typiskt för en process är också att den innehåller beslutspunkter som på 
olika vis påverkar kommande händelser och aktiviteter i processen. En effektiv 
process definieras av att aktiviteter, händelser och beslutspunkter skapar värde för 
processens resultat. (Dumas et al. 2013) 
 
Ross (1994) och Dumas et al. (2013) menar att alla företag har processer men att 
nyckeln till framgång ligger i att förstå och kunna hantera sina processer så att de 
skapar värde för verksamheten. Skillnaden mellan Ross (1994) och Dumas et al. 
(2013) är att Ross (1994) menar att detta ska göras med Business Process 
Reengineering (BPR) medan Dumas et al. (2013) förespråkar metoden Business 
Process Management (BPM).  
 
BPR fick sitt stora genombrott på 1990 talet när fler och fler företag började förstå att 
resurser i form av både tid och pengar kunde tjänas genom att gå från ett funktionellt 
tänkt till att arbeta i processer (Dumas et al. 2013). Fokus i BPR ligger i att se till de 
processer inom ett företag som möjliggör affärsverksamhet, till exempel design- eller 
ordermottagnings- processen. Metoden, som beskrivs bildligt i figur 1 är uppbyggd i 
följande steg: Identifiera problem inom en process, bestämma processens nuvarande 
prestanda, definiera önskad processprestanda, gör om processen så att prestandakravet 
uppfylls. (Ross, 1994) 
 

 
 
Figur 1 Angreppssätt för BPR (Ross, 1994) 

 

BPR metoden har dock blivit kritiserad (Caron et al. 1994; Holland & Kumar, 1995; 
Aspinwall & Jarrar, 1999; Dumas et al. 2013). Den huvudsakliga kritiken handlar om 
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att många företag har missförstått konceptet och använt metoden även när det handlar 
om mindre förändringar av en process i vilka metoden blir överflödig och tröganvänd. 
Ytterligare kritik riktas mot att metoden är för radikal, vilket ibland kan vara 
nödvändigt men som i många fall har lett till att företag som kanske borde 
implementera en mer gradvis förändring av sina processer har gjort radikala 
förändringar som i sin tur lett till misslyckade resultat. Kritik har även riktats till att 
metoden var för tidig för sin tid sett ut ett IT-perspektiv i det avseende att metoden 
ofta ledde fram till identifiering av problem där nödvändiga tekniska lösningar inte var 
tillräckligt utvecklade eller kraftfulla. (Caron et al. 1994; Holland & Kumar, 1995; 
Aspinwall & Jarrar, 1999; Dumas et al. 2013) 
  
BPM skulle kunna ses om en utveckling av BPR i det avseende att BPM också 
fokuserar på de positiva resultaten som går att uppnå genom förståelse och utveckling 
av processer samt att mycket av iden kring hur teknik kan förbättra processer har en 
central del även i BPM. Anledningen till att användandet av teknik trots 
misslyckandena i BRP har en central del i BMP beror på tekniken, i form av 
utvecklade ERP- och APS-system, har utvecklats och idag passar mycket bättre för 
process lösningar på företag än för 10 – 15 år sedan. (Dumas et al. 2013) 
 
Dumas et al. (2013) menar att metoden bygger på delar av principer från teorierna 
Lean, Six Sigma, Operation Management och Total Quality Management men att 
BPM kombinerar dessa tekniker med modern informationsteknik för att på ett optimalt 
sätt anpassa affärsprocesser efter företagens mål. Metoden bygger på en cykel 
bestående av 6 steg, process identification, process discovery, process analysis, 
process redesign, process implementation och process monitoring and controlling. I 
figur 2 visas cykeln följt av en förklaring av vad olika stegen innebär.  
 

 
Figur 2 Angreppsätt för BPM (Dumas et al. 2013) 
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Process identification  
När ett eller flera problem uppdagas på ett företag är det första som behöver göras att 
bestämma vilken eller vilka processer det är som ska studeras med avseende på de 
problem som företaget upplever. Processen måste i ett tidigt stadie få tydliga gränser 
och en definierad start och slutpunkt. På vissa företag finns det redan tydligt 
definierade processer som kan användas medan det på andra företag krävs mer arbete 
för att identifiera processen. Identifieringen av processer leder till mellansteget 
processarkitektur där processer som är kopplade till den identifierade processen länkas 
samman och förhållandet mellan de olika processerna beskrivs för att skapa en 
helhetsbild. Detta steg är nödvändigt för att kunna avgöra hur förändring i en viss 
process kan påverka hela företaget och skulle kunna ses som en övergripande 
kartläggning. I denna fas måste även processmätetal väljas ut, exempel på sådana kan 
vara, kostnader, cykeltider eller kvalitet. Anledningen är att företaget ska kunna 
utvärdera och verkligen mäta de resultat som processförändringen slutligen resulterar 
i. (Dumas et al. 2013) 
 
Process discovery 
När processen är identifierad, processarkitekturen gjord och mätetalen bestämda är 
nästa steg process discovery, Process discovery är en djupgående kartläggning av den 
studerade processen som beskriver de olika aktiviteterna, händelserna och 
beslutspunkterna i detalj. Önskvärt är att vem som helst ska kunna förstå hur processen 
fungerar utifrån den beskrivning som görs vilket ofta leder till att schematiska diagram 
kompletterade av förklarande text används för att beskriva processer. Det finns många 
olika språk som kan användas för att schematiskt beskriva en process men det som de 
allra flesta har gemensamt är att de bland annat innehåller aktivitetsnoder och 
kontrollnoder. Några vanligt förekommande språk är unified modeling language 
(UML), event-driven process chains, data-flow diagrams (EPCs) och busines process 
management notation (BPMN 2.0). I BPMN representeras aktiviteter av rektanglar 
med rundade hörn och kontrollnoder av diamantformade objekt. Aktiviteterna och 
kontrollnoderna kopplas sedan samman med pilar som beskriver i vilken ordning de 
genomförs. (Dumas et al. 2013) 
 
Process analysis 
När den nuvarande processen har beskrivits i detalj är det dags för den analyserande 
fasen. I denna fas ska processens potentiella problem identifieras och analyseras 
genom att samla in information. Potentiella problem kan till exempel vara långa 
ledtider, felaktiga leveranser eller höga lagernivåer. Utifrån dessa måste sedan data 
samlas in och analyser kring varför det är som det är och hur situationen påverkar 
resten av processen och företaget göras. Om datan går att kvantifiera är detta önskvärt 
då kvantifierbara problem är enklare att mäta. Genom att göra detta kan de 
huvudsakliga problemen identifieras och ett ändamålsenlig och hållbart angreppssätt 
för att lösa eller förbättra situationen utvecklas. (Dumas et al. 2013) 
 
Process redesign 
I denna fas identifieras de möjliga angreppssätt för att lösa problemen. Helst ska flera 
potentiella förbättringsalternativ presenteras eftersom olika lösningar kan passa 
problemet olika bra och leda till varierande utfall som i sin tur kan passa resten av 
processen/organisationen olika bra. På detta vis kan en ordentlig beslutsgrund skapas 
för att beslutsfattaren på ett korrekt och välinformerat sätt ska kunna fatta ett beslut om 
vilket/vilka förbättringsalternativ som företaget ska genomföra. (Dumas et al. 2013) 
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Process implementation 
När beslutsfattaren valt vilka förändringar som ska genomföras måste dessa 
implementeras i processen. I denna fas genomförs alltså förändringarna som krävs för 
att gå från den tidigare processen till den nya. Process implementation behandlar dels 
de rent organisatoriska förändringarna, hur arbetet sker, men också den automatiserade 
förändringen i forma av utveckling eller inköp av IT-system som är nödvändiga för att 
genomföra förändringen. (Dumas et al. 2013) 
 
Process monitoring and controlling 
I BPM metodens sista fas, process monitoring and controlling, samlas relevant data in 
för att undersöka hur bra implementationen av den förändrade processen blev 
gentemot de mätetal som beslutades i början av projektet. I detta skede kan nya 
problem eller andra problem inom andra processer ha uppstått vilket leder till en 
omstart av cykeln. (Dumas et al. 2013) 

2.2 Tillvägagångsätt 
Som nämnts tidigare i detta kapitel så bygger detta arbete på en kvalitativ 
forskningsansats med en fallstudie som forskningsstrategi på grund av den karaktär 
som syftet och frågeställningarna har. Fallstudien ämnar i detta arbete att undersöka 
Ahlvars inköpsprocess för tyda vilka problem och möjligheter som processen har. 
Designen för en fallstudie är enligt Yin (2006) ett teoretiskt ramverk som ska leda 
arbetet i rätt riktning och fungera som en länk mellan studien upptäckter och dess syfte 
och frågeställningar. På grund av detta har en teoretiskreferensram skapats.  

2.2.1 Litteraturstudie 
Den teoretiska referensramen består av en litteraturstudie inom olika områden som 
antingen är direkt eller indirekt kopplade till de problem som denna studie ämnar 
undersöka, alltså inköpsprocessen hos Ahlvar. Först beslutades vilka områden som 
ansågs relevanta för problemet och därav behövde undersökas vidare. Enligt Mulrow 
(1994) ska litteraturstudien vägleda forskningen och öka förståelsen för ämnet som 
studeras. För att öka förståelsen om vad en inköpsprocess är och vilken betydelse den 
har för ett företag valdes områdena logistik och inköpsprocesser. För att hitta 
information inom dessa områden användes sökord som logistik, inköp, 
inköpsprocesser, purchasing, Supply Chain management och logistics. Då Ahlvar 
verkar inom kategorin lyxmodebranschen valdes även områdena modebranschen, 
styrning av försörjningskedjor inom modebranschen och inköpsprocesser inom mode- 
och lyxbranschen för att öka förståelsen. De centrala sökorden var luxury brands, retail 
industry, fashion industry, supply chain management och purchasing. Sedan söktes 
litteratur inom de olika områdena med hjälp av hjälp av sökorden på databaserna 
@BiblLiu och @GoogleScholar.  
 
Det visade sig att mycket av litteraturen var kopplat till större företag och eftersom 
Ahlvar är ett litet företag behövdes även teori som ökar förståelsen för skillnaderna 
och likheterna mellan små och stora företag. Således blev små och medelstora företag 
ytterligare ett område där information söktes med hjälp av sökorden SME, small 
enterprises, medium enterprises och big enterprises.  
 
För att uppnå hög validitet i den teoretiska referensramen granskades potentiell 
litteratur inom de olika områdena enligt de kriterier i form av relevans och fokus som 
Reinecker & S.Jørgensen (2012) beskriver. Den litteratur som slutligen valdes som 
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grund för den teoretiska referensramen bestod främst av publicerade artiklar och 
böcker. För att ge referensramen hög reliabilitet kontrollerades informationen från 
litteraturen dels genom artikeln eller bokens trovärdighet men också genom att 
undersöka om det fanns någon annan litteratur som påstod samma sak. På så vis 
genomfördes därigenom en granskning av alla källor. I de fall där tveksamma källor 
har funnits har dessa antigen plockats bort eller kontrollerats med någon annan källa.  
 
För att kunna jämföra Ahlvar med Andra företag har även litteratur angående hur 
andra företag arbetar samlats in. Då Ahlvar är ett svenskt företag som riktar in sig på 
högkvalitativa kläder i en mellan till hög prisklass valdes företag som påminde om 
Ahlvar i dessa avseenden. Ett annat kriterium var att företagen inte fick vara allt för 
stora då det inte skulle gå att jämför Ahlvars inköpsprocess med inköpsprocessen hos 
ett stort företag som till exempel kan massproducera. Fyra stycken liknande företag 
kontaktades via epost för att undersöka om dessa kunde tänka sig att bidra med 
information om deras inköpsprocesser. Dock erhölls endast ett svar där företaget 
tackade nej till att vara med. En anledning till att fler svar inte har erhållits kan vara på 
grund av att detta gjordes relativt sent i arbetsprocessen men också för att dessa 
företag kanske inte hade så mycket att vinna på att medverka. Istället fick sökandet 
efter liknande företag göras genom litteratur sökning.  
 
Företagen som hittades och valdes blev således Filippa K, House of Dagmar och ett 
företag som i detta arbete presenteras som Företag X då källan till informationen inte 
talar om vilket företag det är. För Företag X presenteras inte hur inköpsprocessen för 
alla företagets produkter går till utan enbart hur den går till vid inköp av jeans, detta då 
det var den information som fanns att tillgå. Anledningen till att just dessa företag 
valdes beror, förutom de tidigare nämna kriterierna, på att dessa företag var de företag 
där tillräckligt mycket information kunde samlas in från litteratur. All information om 
dessa företag är hämtad från examensarbeten av studenter från bland annat Lunds 
Universitet och Textilhögskolan i Borås. På grund av detta presenteras inte 
informationen rörande inköpsprocessen hos dessa företag i den teoretiska 
referensramen utan i ett eget kapitel.  
 
När företagen valts och informationen granskats gjordes en sammanfattning av det 
som var relevant för att sedan kunna använda detta i en jämförelse men hur Ahlvar 
arbetar enligt Reinecker & S.Jørgensen (2012) rekommendationer.  

2.2.2 Intervju 
För att kunna kartlägga Ahlvar som företag och förstå vilka problem som företaget har 
genomfördes två intervjuer med ägaren av företaget Frida Ahlvarsson. Då Frida är den 
enda som arbetar på företaget blev valet av intervjuperson självklart. Eftersom Frida 
arbetar aktivt med inköpen på Ahlvar ses hon enligt Holme & Solvang (1997) som en 
respondent.  
 
Den intervjuteknik som valdes var vi båda tillfällena kvalitativ och kunde i enighet 
med Holme & Solvang (1997) liknas med vardagliga samtal. Tiden för den första 
intervjun bokades i början av mars 2015 och hölls den 25 mars år 2015 på Ahlvars 
kontor i Stockholm. Den andra intervjun var en kompletterande intervju och hölls via 
Skype den 14e april 2015 då respondenten befann sig på utomlands, mötet bokades två 
dagar i förväg. Genom att boka mötena i god tid fanns det tid för de förberedelser som 
Gillham (2008) beskriver bör föregå en intervju.  
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Då det var önskvärt att på dessa två tillfället ta reda på så mycket information som 
möjligt om företaget valdes en semistrukturerad intervjumetod. Detta främst för att 
båda parter skulle kunna vidareutveckla svar och frågor för att öka förståelsen enligt 
Gillham (2008). 
 
För den första intervjun fanns ingen begränsa tid vilket gjorde att frågorna som skulle 
diskuteras under intervjun kunde utformas utan tanke på någon tidspress. Utifrån detta 
sammanställdes öppna frågor vars svar avsågs kunna besvara den första av studiens 
frågeställningar. Frågorna presenteras i bilaga 1. Under intervjun ställdes dessa frågor 
och även följdfrågor. Dessutom kompletterade även respondenten med sådan som 
denne ansåg viktigt. Anteckningar togs under intervjun och två dagar efter 
intervjutillfället sammanställdes informationen.  
 
Skype intervjun hölls för att komplettera och kontrollera visa av de svar som erhållit 
under den första intervjun. Tiden för intervjun var nu mer begränsad och därför 
krävdes mer planering av vilka frågor som skulle ställas. Frågorna för den andra 
intervjun presenteras i bilaga 2. Åter igen valdes en semistrukturerad metod på samma 
grunder som för den första intervjun. Frågorna ställdes och vidare utveckling skedde 
där så behövdes. Anteckningar fördes under intervjun och efter Skype samtalet 
sammanställdes frågorna direkt.  

2.2.3 BPM 
Då det är en process som ska studeras och förbättras i detta arbete används metoden 
BPM. Anledningen till att inte BPR används beror på de brister i BPR som bland annat 
Caron et al. (1999) Holland & Kumar (1995), Aspinwall & Jarrar (1999) Dumas et al. 
(2013) beskriver. 
 
Det första steget var process identification vilket innebar att beslut om vilken process 
som skulle studeras utifrån de problem som Ahlvar upplever togs. Processen som 
skulle studeras var inköpsprocessen. Detta gjordes utifrån den beskrivning av företaget 
som en del av intervjun mynnade ut i och därefter sattes tydliga gränser för vart 
inköpsprocessen slutar och börjar. Även de angränsande processer som finns och hur 
de ser ut skildrades vilket Dumas et al. (2013) beskriver som processarkitektur. Detta 
gjordes för att effekten av eventuella förändringar i processen även ska kunna kopplas 
till intilliggande processer. I denna fas specificerades även de mätetal som anses 
viktigast för Ahlvar för att kunna visa på hur eventuella förändringar av 
inköpsprocessen skulle påverka dessa mätetal.  
 
Nästa steg var att utifrån intervjun beskriva hela inköpsprocessen i detalj vilket Dumas 
et al. (2013) beskriver som Process discovery. För att vem som helst ska kunna förstå 
beskrivningen användes ett schematiskt diagram och en beskrivande text enligt 
rekommendationerna i Dumas et al. (2013). Språket i det schematiska diagrammet 
som användes var BPMN 2.0. För att det texten och bilden skulle vara tydligt har två 
helt utomstående personer fått kolla på bilden och läsa texten, därefter har vissa 
korrigeringar gjorts.  
 
När processen var specificerad i detalj var nästa steg att analysera processen, alltså 
Process analysis (Dumas et al. 2013). Genom process beskrivningen kunde potentiella 
problem i inköpsprocessen identifieras. Således kunde en analys av hur de 
identifierade problemen och deras påverkan på resten av företaget göras.  
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I nästa steg, Process redesign, identifierades möjliga angreppssätt för att lösa dessa 
problem enligt rekommendationerna i Dumas et al. (2013). Detta steg presenteras dock 
inte tillsammans med den övriga BPM-analysen i denna rapport utan presenteras först 
i rapportens rekommendationskapitel. Detta på grund av att belägg för vilka 
rekommendationer som är lämpliga först presenteras i form av en presentation av de 
andra företagens inköpsprocesser och en jämförelse mellan dessa, teori och Ahlvars 
inköpsprocess.  
 
Enligt Dumas et al. (2013) är de följande stegen i BPM Process implementation och 
Process monitoring and controll. Dock ämnar detta arbete endast att kartlägga, 
analysera och ge förslag på hur inköpsprocessen kan förbättras vilket gör att stegen 
Process implementation och Process monitoring and controll utelämnas i detta arbete.  

2.3 Metodkritik 
För att detta arbete ska uppnå den validitet och reliabilitet som bland andra (Holme & 
Solvang (1997) och Forsberg & Wengström (2013) beskriver krävs att både vald 
metod och källorna bakom insamlad information granskas. Detta för att undersöka hur 
pass trovärdiga källorna och informationen är men också för att undersöka hur pass 
relevant informationen och metoderna är för studien som utförs (Forsberg & 
Wengström, 2013). Av den anledningen presenteras här kritik kopplat till de 
tillvägagångssätt och källor som valts.  

2.3.1 Litteraturstudie 
Att välja examensarbeten som underliggande information till en analys utgör vissa 
risker genom att informationen inte kan kontrolleras med primärkällan som i det här 
fallet är de olika företagen. Dock har studierna och deras källor granskats noga och 
även jämförts med teorin kring inköpsprocessen för att säkerställa att informationen 
känns trovärdig. Mycket av informationen om Filippa K och viss information om 
House of Dagmar har även kunnat säkerställas genom att samma information 
återfunnits hos olika källor. I studien om Företag X har kontroll mot andra källor inte 
kunnat göras då företaget är anonymt. Dock ses ändå informationen som trovärdig.  
 
Ytterligare ett problem angående de valda företagen är att examensarbetena som 
mycket av den inhämtade informationen grundar sig på är från åren 2005 till 2011. Det 
innebär att det kan ha hänt mycket på företaget sedan den informationen samlades in 
och att de kanske inte arbetar lika dant idag som de gjorde då. Av den anledningen 
bygger jämförelsen mellan Ahlvar och de andra företagen på hur företagen såg ut och 
arbetade för ett par år sedan och inte i dagsläget. Det bör därför tydligt poängteras att 
alla rekommendationer som ges i detta arbete förutom teorin bygger på hur företagen 
arbetade då examensarbetena skrevs och inte nödvändigt vis på hur de arbetar idag. 
Dock bör detta inte ha allt för stor betydelse eftersom företagen fortfarande hade 
samma inriktning och likheter med Ahlvar då informationen samlades in som de har 
idag.  
 
Det bör tilläggas att de valda företagen inte går att likställa helt med Ahlvar på grund 
av bland annat storlek och erfarenhet. Detta har tagits i beräkning under arbetets gång 
och även diskuteras vidare i rapporten för att fastställa hur inköpsprocesserna trots 
företagens storleksskillnader kan jämföras.  
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2.3.2 Intervju 
Ett problem med intervjuerna som hölls är dess reliabilitet är svår att kontrollera. För 
hög reliabilitet måste informationen som samlas in under intervjun vara pålitlig enligt 
Holme & Solvang (1997). Problem med intervjuerna som gjordes med Frida är att 
informationen från dem inte kan kontrolleras med någon annan på företaget eftersom 
Frida är den enda som arbetar på Ahlvar. Detta skulle kunna resultera i att missvisande 
information hämtas från intervjuerna. Dock visade det sig att mycket av informationen 
stämde överens med teori på området och hur andra företag arbetar vilket gör att 
informationen verkar rimlig. Dessutom ligger det i Ahlvars intresse att få hjälp med 
sin inköpsprocess vilket borde indikera på att informationen som lämnas ut är korrekt 
för att studien ska nå ett så bra resultat som möjligt för Ahlvar. För att inte 
reliabiliteten skulle bli lidande då sammanfattning av intervjun gjordes diskuterades 
sammanfattningen av den första intervjun med respondenten under den andra intervjun 
så att denne kunde konfirmera att informationen var korrekt.  
 

För att informationen från intervjun ska uppnå hög validitet krävs enligt Holme & 
Solvang (1997) att frågor och svar har relevans för ämnet som ska studeras. För att 
frågorna skulle vara relevanta studerades litteratur inom området modebranschen och 
inköpsprocesser innan mötet hölls. Då semistrukturerad intervjuteknik användes kunde 
ibland svar och följdfrågor under den första intervjun hamna utanför det studerade 
områdets ramar vilket Gillham (2008) varnar för. För att detta inte skulle skada 
arbetets validitet sållades sådana svar och frågor bort när sammanfattningen av 
intervjuerna gjordes. På så sätt är informationen som presenteras i rapporten av hög 
validitet.  
 
Försök har även gjort till att intervjua en informant som besitter expertkunskap inom 
inköpsprocesser hos modeföretag. Därav kontaktades textilhögskolan i Borås. Dock 
fanns inget intresse för en sådan intervju vid tidpunkten.  

2.3.3 BPM 
Att analysen av Ahlvars inköpsprocess gjordes med BPM och inte någon annan metod 
kan innebär att de resultat som analysen har gett med just BPM hade sett annorlunda 
ut om någon annan metod hade valts. Dock förefaller de problem som identifierades 
med BPM metoden som relevanta problem hos företaget. Detta leder i sin tur till 
slutsatsen att och även om det är möjligt att företaget har fler problem som inte kunde 
identifieras med just denna metod så anses ändå de identifierade problemen kunna 
bidra till att förbättra inköpsprocessen, vilket också är syftet med detta arbete. Således 
anses alltså BPM metoden som en bra metod för detta arbete.   
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3 TEORETISK REFERENSRAM 
I detta kapitel beskrivs litteratur kopplat till problemområdet. Först redogörs vad 
logistik är och några av de problem som finns inom logistiken. Vidare beskrivs 
modebranschen och lyxindustrin för att sedan mynna ut i kapitel 3.3 som närmare 
beskriver logistik och styrning av försörjningskedjor inom modebranschen. Därefter 
presenteras teori kring inköpsprocesser generellt och inom modebranschen i kapitel 
3.4 och 3.5 vilket leder till svaret på forskningsfråga 2 ”Vad säger teorin kring 
inköpsprocesser?”. Slutligen avslutas den teoretiska referensramen med ett delkapitel 
som närmare beskriver små och medelstora företag (SME).  

3.1 Logistik 
När en produkt når en kund har den innan dess gått igenom en mängd olika steg. 
Dessa steg innefattas av allt från produktion, marknadsföring och distribution och det 
är här logistiken har en betydande roll för en produkt (Aronsson et al. 2013). Logistik 
handlar enligt Aronsson et al. (2013) i stora drag om att göra rätt saker rätt så att 
kunder ska få sina produkter i rätt tid, på rätt plats utan att kostnaderna blir allt för 
omfattande vilket också är den stora utmaningen. Kilger et al. (2008) menar att många 
företag har enorma vinster att göra om de lyckas med företagets logistik genom att 
vara kostnadseffektiva samtidigt som leveransprecisionen inte drabbas negativt. Dock 
är det enligt Aronsson et al. (2013) många företag som har svårt att lyckas med just 
detta.  
 
Att vara kostnadseffektiv handlar bland annat om att beställa rätt kvantiteter, att lagra 
produkter i rätt antal lager, att förhindra onödiga ledtider, att producera med en strategi 
som passar för slutprodukterna och att i den mån det går endast utföra aktiviteter som 
skapar värde för produkterna. Logistik handlar dock inte enbart om att på ett 
kostnadseffektivt sätt förflytta, förändra och lagra material från det att råvara köps in 
till att slutprodukten når slutkunden. Det handlar nämligen också om det 
informationsflöde mellan olika aktiviteter som krävs för att själva planeringen av 
arbetet och kontrollen av dess resultat ska fungera på ett effektivt sätt. För att kunna 
skapa god logistik inom ett företag krävs integration mellan företagets olika funktioner 
så som materialförsörjning, produktion och distribution vilket ofta innebär att flera 
företag blandas in i processen.(Aronsson et al. 2013) Logistik är enligt Council of 
Supply Chain Management Professionals (CSCMP) en viktig del av Supply Chain 
Management (SCM) som i stora drag handlar om att styra hela försörjningskedjor där 
alla olika parter som på ett eller annat sätt är en del av försörjningskedjan för en 
produkt inkluderas (Council of Supply Chain Management Professionals, 2015).  

3.2 Modebranschen  
Christopher et al. (2004) beskriver modebranschen som en bransch där säsongerna är 
korta, trenderna och impulsköp styr och ledtiderna är långa. Allt detta leder i sin tur till 
enorma svårigheter när det handlar om att långt i förväg prognostisera efterfrågan för 
en ny kollektion baserat på gammal data från en helt annan kollektion. 
Nationalencyklopedins definition av mode lyder: uttryck för tidsandan och dess ideal, 
förmedlade genom framför allt klädedräkten. (Nationalencyklopedin, 2015). Brun et 
al. (2008) beskriver modebranschen, som en del av detaljhandeln och en samlingsplats 
för bland annat skor, kläder, kosmetik, parfymer, väskor och smycken. Bakom 
mängden av produkter finns såväl väletablerade internationella företag som, 
medelstora företag och små lokala modebutiker och varje säsong presenterar de sina 
modenyheter i en eller flera kollektioner (Caniato et al. 2014). Blandningen av 
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affärsstrategier inom branschen skiljer sig mellan de massproducerande företagen som 
Wallmart och H&M och de mer exklusiva och nischade företagen som Gucci och 
Chanell. Skillnaden består främst i hur företagen vill tjäna sina pengar, de 
massproducerande företagen vill sälja mycket till låga priser medan de mer exklusiva 
företagen satsar på att producera mindre volymer som ska förmedla lyx och unikhet 
som de tar mer betalt för. På senare år syns fler och fler företag på marknaden som 
väljer den senare strategin för att expandera sitt märke och skapa en hållbar 
verksamhet. (Danziger, 2005) 
 
I Sverige fanns det, som tidigare nämnt, ca 7800 klädbutiker år 2014 (Svensk handel, 
2014). Den svenska modebranschen består i stora drag främst av två typer av företag, 
stora jättar och mindre designerföretag (Sundberg, 2006). Sundberg (2006) menar att 
det är dessa små designerföretag som har svårast att klara sig på marknaden och att 
nästan 33% av nya mindre företag inte klarar sig på marknaden i mer än tre år. 
Anledningen är främst dålig lönsamhet och finansieringsproblem. (Sundberg, 2006)  
 
Branschen har de senaste åren genomgått en stor förändring (Azuma et al. 2009). 
Förändringen handlar enligt Azuma et al. (2009) främst om att den lokala 
arbetskraften blivit dyrare och att företag därför har valt att för flytta sin produktion till 
länder med billigare arbetskraft, vilket i de flesta fall är Asien. Denna förändring har 
skett både på ont och gott. De positiva resultaten av förändringen har i de flesta fall 
varit att produktionskostnaderna reducerats på grund av den billiga arbetskraften 
medan de negativa följderna främst handlar om etiska dilemman, komplicerade 
försörjningskedjor och längre ledtider. De långa ledtiderna och de komplicerade 
försörjningskedjorna beror förutom på de långa avstånden också på alla de olika 
aktörer som ingår och ska samverka inom försörjningskedjan. De etiska dilemman 
som globaliseringen lett till inom modebranschen handlar bland annat om bejakandet 
av ett icke hållbart konsumtionssamhälle (Azuma et al. 2009) men också om 
branschens miljöpåverkan och utnyttjande av dåliga sociala förhållanden (Shen, 2014). 
Shen (2014) menar att miljöpåverkan i form av utsläpp från fabriker och frakt 
tillsammans med arbetsförhållanden i produktionen som i många fall är mycket dåliga 
är några av de problem som globaliseringen inneburit och som modebranschen måste 
arbeta hårdare med för att motverka.  

3.3 Styrning av försörjningskedjor inom modebranschen  
Modebranschen är som nämnt i kapitel 1.1 en komplex bransch med problem som 
långa ledtider, snabba skiftningar och stor trendkänslighet vilket har lett till en strävan 
mot ökad flexibilitet för att nå konkurrenskraft. (Christhoper et al. 2004) Med 
anledning av detta har flera studier kring hur styrning av försörjningskedjor kan 
påverka modeföretagens flexibilitet, konkurrenskraft och framgång gjorts, Några av 
dessa är bland annat Christopher et al. (2004); Brun et al. (2008); Brun & Castelli 
(2008) och Caniato et al. (2014). 
 
Christopher et al. (2004) fokuserar på att beskriva hur företag kan vinna 
konkurrenskraft genom att skapa en flexibel försörjningskedja. Studien presenterar de 
svagheter i form av bland annat låg flexibilitet till följd av långa ledtider och komplexa 
försörjningskedjor som förflyttningen av produktion inom modebranschen har lett till.  
Vidare beskriver Christopher et al. (2004) de huvudsakliga problemen som branschens 
långa ledtider skapar. Problemen består främst i att prognoser måste göras långt i 
förväg vilket skapar stor osäkerhet på grund av marknadens snabba skiftningar. Detta 
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kan leda till stora ekonomiska förluster dels i de fall där prognoserna varit för 
optimistiska men också när för pessimistiska prognoser görs. Vid för optimistiska 
prognoser tar företaget hem mer varor än vad det finns behov för på marknaden vilket 
innebär en förlust i osålda varor på lager medan pessimistiska prognoserna har det 
motsatta problemet. Vid en pessimistisk prognos är efterfrågan större än väntat och på 
grund av de långa ledtiderna hinner inte företagaren få hem fler produkter i tid vilket 
leder till att företaget mister en kunds eventuella köp och därmed får en 
försäljningsförlust. (Christopher et al. 2004) 
 
För att lösa dessa ledtidproblem och skapa en flexibel försörjningskedja som i sin tur 
kan leda till konkurrensfördelar menar Christopher et al. (2004) att företagen måste 
utveckla en försörjningskedja som har följande karakteristiska drag: Market sensitivity, 
virtual, network-based och process aligned. Detta innebär en försörjningskedja som 
med hjälp av dataanalyser är nära sammankopplad med kunderna och som 
kontinuerligt delar information mellan alla aktörer inom försörjningskedjan. Dessutom 
innebär det att företaget har en hög nivå av processinriktning både internt och externt, 
samt att de använder sig av olika försörjningsmöjligheter beroende på vad som passar 
företaget bäst. Uppnås detta menar författarna att den traditionella ledtiden på ca 12 
månader från produktutveckling till försäljning kan minskas radikalt. Likaså kan tiden 
för påfyllnadsordrar minskas till mellan två och fyra veckor vilket anses som en rimlig 
tid för att hinna reagera på förändringar och möta kundernas behov. I och med detta 
förväntas också det traditionella lägga på lager beteendet inom branschen minskas. De 
negativa följderna av en sådan försörjningsstrategi är att företagen får lägga fler ordrar 
i färre kvantiteter vilket ofta leder till ökade produktionskostnader, dock menar 
Christopher et al. (2004) att dessa kostnader täcks upp av vinster i form av ökad 
försäljning, minskad försäljningsförlust och minskade onödiga lagernivåer. 
(Christopher et al. 2004) 
 
Brun et al. (2008); Brun & Castelli (2008) och Caniato et al. (2014) diskuterar också 
flexibiliteten i modebranschens försörjningskedjor och ser ledtiden, ovissheten i 
efterfrågan och komplexiteten i försörjningskedjorna som stora problem för 
branschens företag. Det som skiljer dessa åt från Christopher et al. (2004) är 
kopplingen mellan ett företags övergripande mål och kritiska framgångsfaktorer och 
dess försörjningskedja. Christopher et al. (2004) nämner endast att försörjningskedjan 
måste passa företaget men inget om hur det ska göras eller i vilken omfattning styrning 
av försörjningskedjor faktiskt påverkar, och påverkas av, ett företags mål och kritiska 
framgångsfaktorer.  
 
Caniato et al. (2014) och Brun et al. (2008) diskuterar förhållandet mellan strategierna 
i ett företags försörjningskedja och företagets kritiska framgångsfaktorer. Brun et al. 
(2008) baserar sina resultat på en studie gjord på 12 italienska små och medelstora 
företag som alla placerar sig inom lyxmodebranschen. Studien fokuserar främst på att 
hitta samband mellan de olika företagens försörjningskedjor och deras kritiska 
framgångsfaktorer. (Brun et al. 2008) Caniato et al. (2014) innefattar däremot inte bara 
lyxmodeföretag utan även fastfashionföretag1 i sin studie. Totalt redovisar Caniato et 
al. (2014) svaren från en enkätundersökning besvarad av 132 Italienska modebolag. 
Av dem var 33% klassade som små bolag, 40% som medelstora och 27% som stora. 
Enkäten bestod av 113 frågor rörande företagens försörjningskedjor och kritiska 

                                                        
1 Massproducerande bolag inom modebranschen (Danziger, 2005) 
2 En kollektion innehållande varje modell som ska ingå i kollektionen men endast i ett 
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framgångsfaktorer. Svaren visar att företagen kan delas in i tre kluster beroende på om 
de har största delen av sin produktion i Ostasien, Mellanöstern och Västraeuropa eller 
Italien. Det framgår även att det inte fanns någon signifikant skillnad i resultaten 
mellan de små, medelstora och stora företagen i studien, utan att skillnaden handlade 
om andra aspekter än företagets storlek. (Caniato et al. 2014) Svagheten i dessa studier 
ligger i att de båda endast representerar Italienska företag vilket kan ge en missvisande 
bild av hur koppling mellan styrning av försörjningskedjor och kritiska 
framgångsfaktorer ser ut i andra länder. (Caniato et al. 2014; Brun et al. 2008) 
 
Resultaten från Caniato et al. (2014) och Brun et al. (2008) pekar på att valet av 
försörjningskedja i de undersökta företagen har präglats av företagets mål, 
affärsstrategi och kritiska framgångsfaktorer. De kritiska framgångsfaktorer som visat 
sig har störst påverkan på utformningen av försörjningskedjan är: 
 

• Produktkvalité 
• Made in Italy 
• Stil och design 
• Varumärkets rykte 
• Produktionspris 

 
(Caniato et al. 2014; Brun et al. 2008) 
 
Utifrån bland annat dessa framgångsfaktorer visar Caniato et al. (2014) på skillnaderna 
mellan hur företag inom de olika klustren har valt att designa sin försörjningskedja.  
 
Brun & Castelli (2008) presenterar resultaten av ett forskningsprojekt om strategier 
inom försörjningskedjor i modebranschen utfört i Italien. Utifrån en litteraturstudie 
och teorier inom området presenterar Brun & Castelli (2008) en modell som resulterar 
i en strategi för val av försörjningskedja baserat på företagets huvudprodukt, 
varumärke och säljkanal. Modellens validitet testas i en fallstudie där tre stora 
italienska modebolag undersöks. Fallstudien visar att modellen stämmer överens med 
verkligheten i de tre fallen och utifrån det rekommenderar Brun & Castelli (2008) 
företag inom modebranschen bör utveckla sina försörjningskedjor baserat på 
företagets huvudprodukt, varumärke och säljkanal. Modellen har dock enbart blivit 
testad i teorin och ytterligare tester i praktiken och på företag av andra storlekar och 
ursprungsland skulle behövas för att ge modellen verklig validitet. (Brun & Castelli, 
2008) Dock sammanfaller teorierna om att företag måste utveckla sina 
försörjningskedjor utifrån vilka mål företaget har precis som Caniato et al. (2014), 
Brun et al. (2008) och Christopher et al. (2004) 
 
Sammanfattningsvis visar resultaten från alla fyra studier på vikten av integration och 
informationsflöden inom försörjningskedjor hos framgångsrika företag. För att 
möjliggöra detta ses samarbeten med leverantörer och distributörer som ytterligare en 
kritisk framgångsfaktor (Caniato et al. 2014; Brun et al. 2008; Christopher et al. 2004; 
Brun & Castelli, 2008). Vidare har Caniato et al. (2014), Brun et al. (2008), 
Christopher et al. (2004) och Brun & Castelli (2008) fastslagit att företagets 
övergripliga mål, varumärke och kristika framgångsfaktorer måste betraktas vis 
styrning av försörjningskedjor inom modebranschen. Detta har lett till resultat som 
visar att billigast produktion inte alltid är den bästa och att allt fler företag väljer 
produktionsland mer eftertänksamt. Sist fastslås att styrning av försörjningskedjor 
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inom modebranschen är en komplex process som tar tid och inte går att genomföra 
utan väl genomföra förundersökningar och studier. (Caniato et al. 2014; Brun et al. 
2008; Christopher et al. 2004; Brun & Castelli, 2008) 

3.4 Inköpsprocesser 
Som påpekat i kapitel 2.1.2 är en process enligt Dumas et al. (2013) en rad aktiviteter, 
händelser och beslutspunkter mellan en definierad start och slutpunkt. Effektiviteten 
av en process definieras av att alla händelser, aktiviteter och beslutspunkter som ingår 
på något vis skapar värde för processens resultat. Inköpsprocessen hos ett företag är 
just en sådan process. (Dumas et al. 2013) 
 
Förutom att använda sig av SCM som ett verktyg för att nå konkurrenskraft och 
framgång inom ett företag har även inköpsprocessen fått mer fokus i detta avseende de 
senaste tjugo åren. Inköp är en funktion inom ett företag som är direktkopplad till 
inköpsflöden i ett företag i form av bland annat investeringsprodukter, råmaterial och 
förbrukningsmaterial. Inköpen som görs kan vara kopplade både till företagets primära 
aktiviteter och verksamhetens stödaktiviteter. Med primära aktiviteter menas de 
aktiviteter inom ett företag som direkt skapar ett värde för slutkunden medan 
stödaktiviteterna är sådana som möjliggör och ger stöd åt de primära aktiviteterna. 
Exempel på primära aktiviteter är marknadsföring, försäljning och ingående logistik 
medan stödaktiviteter kan vara processutveckling, rekrytering eller inköp av material. 
(Van Weele, 2012) 
 
Gadde & Håkansson (1999) och Van Weele (2012) menar båda att inköpskostnaderna 
utgör de allra största utgifterna hos de flesta företagen och därför blir en viktig 
parameter när det gäller att öka ett företags vinstmarginal. Van Weele (2012) menar att 
hur stor del av ett företags totala kostnader som utgörs av inköpskostnaderna till viss 
del beror på vilken bransch ett företag verkar inom. Att andelen är mindre än hälften 
av företagets kostnader om man bortser från tjänstesektorn anses som ovanligt (Van 
Weele, 2012). Gadde & Håkansson (1999) menar att hos 7 av 10 små och medelstora 
svenska företag ligger den största kostnadsposten på inköp. Van Weele (2012) hävdar 
vidare att inköpsandelen inom detaljhandeln ligger på mellan 60- och 85% av de totala 
kostnaderna vilket således gör det till den bransch där andelen är allra högst.  
 
För att kunna sänka dessa kostnader och därigenom öka ett företags vinstmarginal 
krävs en effektiv inköpsprocess som leder till förbättringar i det ekonomiska resultatet 
vilket i sin tur leder till långsiktiga förbättringar i form av ökade konkurrensfördelar. 
En inköpsprocess innefattar alla de aktiviteter som bidrar till att undersöka vad som 
ska köpas in av någon annan och vad som ska tillverkas på plats, i vilken utformning 
saker ska köpas in och i vilka kvantiteter. Detta innebär ofta att flera olika funktioner 
inom ett företag måste samverka. Det blir alltså viktigt att skilja på begreppen 
inköpsfunktionen och inköpsprocess i ett företag. (Van Weele, 2012) 
Inköpsfunktionen är en funktion på ett företag som enligt Van Weele (2012) innefattar 
följande aktiviteter: 
 

• Specificera kraven på inköpet i form av förväntad kvalité och kvantitet.  
• Utse den leverantör som är mest lämpade för en viss uppgift samt klargöra 

rutiner och processer som gör detta möjligt  
• Ta fram underlag för att genomföra förhandlingar med leverantörer i syfte att 

komma fram till överenskommelse och teckna ett juridiskt avtal  
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• Lägga order till de leverantörer som valts för uppgiften samt eventuellt ta fram 
rutiner för att effektivisera detta  

• Ha uppsikt över och kontrollera ordrar i avsikt att säkerställa leveranser 
• Följa upp och granska arbetet, vilket bland annat innefattar att föra register 

över leverantörer och produkter och göra leverantörs utvärderingar 
 
Van Weele (2012) menar alltså att aktiviteter som produktutveckling, 
materialbehovsplanering, lagerstyrning och ankomstkontroll inte ingår i 
inköpsfunktionen. Istället menar författaren att dessa aktiviteter tillhör andra 
företagsfunktioner men att de tillsammans med inköpsfunktionen tillhör själva 
inköpsprocessen. Av den anledningen bör inköpsfunktionen vara nära sammankopplad 
med de funktioner som tillhandahåller de andra aktiviteterna för att inköpsprocessen 
ska fungera på ett effektivt sätt. (Van Weele, 2012) 
 
En vanlig missuppfattning när det gäller att skapa effektiva inköpsprocesser är att det 
enbart handlar om själva priset för inköpet. Detta är dock inte fallet enligt Gadde & 
Håkansson (1999). De menar istället ett en effektiv inköpsprocess inte enbart är en 
process som leder till lägre inköpspris utan en process som också ska leda till 
minskade lagernivåer, ledtider och säkra kvalitetsnivåer. Givet detta behöver alltså 
problemet hos en ineffektiv inköpsprocess inte ligga i själva inköpspriset utan felet 
kan lika väl ligga i kvantiteterna som beställs, hur processen är utformad eller kvalitén 
på det som köps in. (Gadde & Håkansson 1999) Rätt aktiviteter måste alltså utföras på 
rätt sätt och som Aronsson et al. (2013) menar är det vad logistik handlar om vilket 
tydliggör kopplingen mellan en effektiv inköpsprocess och god logistik. Det stärker 
också Van Weeles (2012) påstående att samverkan mellan de funktioner som ingår i 
inköpsprocessen är viktig för att inköpsprocessen ska bli effektiv.  
 
Inköpsfunktionen på ett företag kan ha både en strategisk och taktisk roll för företaget. 
Den strategiska rollen består enligt Axelsson & Håkansson (1984) egentligen av tre 
roller som alla är av betydelse när det handlar om företagets konkurrenssituation. De 
tre strategiska rollerna är rationaliseringsrollen, utvecklingsrollen och strukturrollen.  
 
Rationaliseringsrollen handlar främst om att steg för steg minska olika typer av 
kostnader som är direkt kopplade till vad som ska köpas in, i vilka kvantiteter och i 
vilken utformning. Detta kan till exempel göras genom att se över olika inköpsflöden 
för att göra dem billigare eller förbättra dem på annat vis. För att nå framgång genom 
sådana förändringar krävs god samverkan mellan olika funktioner kopplade till inköp 
och kunskap om vad olika leverantörer kan erbjuda. Förutom kostnader kopplade 
direkt till det som köps in är också kostnader i form av lager och bundet kapital en del 
av rationaliseringsrollen. För att sänka dessa kostnader kan ibland ett närmare 
samarbete med leverantören vara aktuellt för att på så sätt skapa en mer integrerad 
försörjningskedja med effektiva leveranser. Den sista delen av rationaliseringsstrategin 
handlar om att sänka kostnaderna genom att hitta alternativa leverantörer. (Gadde & 
Håkansson, 1999)  
 
Med utvecklingsrollen menar Gadde & Håkansson (1999) att inköp spelar en viktig 
roll när det handlar om utvecklingsarbete hos leverantören som i sin tur kan leda till 
framgång i det egna företaget. De menar att vinster i form av bland annat kortare 
ledtider, bättre kvalité och större kunskap kan vinnas om företagets inköpsfunktion 
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aktivt arbetar med och intresserar sig för leverantörens utvecklingsarbete. (Gadde & 
Håkansson, 1999) 
 
Den sista rollen är strukturrollen som handlar om vilket sättet ett företag väljer att 
köpa in på. Det kan handla om att köpa in allt från en leverantör, eller att dela upp 
inköpen på flera leverantörer. Det finns för och nackdelar med båda alternativen. Att 
endast köpa från en leverantör kan till viss mån minska arbetsbördan och stora företag 
kan genom att endast ha en leverantör vinna konkurrenskraft då leverantören kan vara 
beroende av företagets ordrar. Detta ses dock inte som något bra alternativ eftersom 
företag lätt kan skapa ett beroende av ett en enda leverantör, vilket kan leda till 
problem om denne plötsligt inte kan leverera. Istället anses det bättre att ha några 
leverantörer att välja mellan. Valmöjligheter mellan fler leverantörer kan skapa 
konkurrensfördelar genom att företaget kan spela leverantörerna mot varandra och 
skapa alternativa försörjningsmöjligheter även om detta kräver lite mer arbetskraft. 
Strukturrollen handlar också om var företaget vill göras sina inköp ifrån geografisk. 
(Gadde & Håkansson, 1999) 
 
Den taktiska rollen som inköpsfunktionen har innefattar att standardisera 
inköpsprocesserna utifrån den valda strategin och etablera effektiva 
informationskontakter för att underlätta arbetet. (Van Weele, 2012) 
 
Vid styrning av inköpsprocesser menar Gadde och Håkansson (1999) att felet som 
många företag gör är att de är för radikala. Visst kan en minskad inköpkrona leda till 
en ökad vinstkrona givet att allt annat i företaget är oförändrat men helheten får inte 
glömmas bort. Detta eftersom radikala metoder för att sänka kostnaderna kan leda till 
andra indirekta kostnader som kan härledas tillbaka till inköpet. Ett exempel på en 
sådan indirekt kostnad kan vara servicekostnader eller dyra kundreklamationer till 
följd av att den sänkta inköpskostnaden har lett till sämre kvalité på inköpet. Därför 
bör alla inköpta varor kopplas till den funktion som de fyller för företaget och 
styrningen av inköpsprocesserna baseras på företagets övergripande mål, marknad och 
produkter. (Gadde & Håkansson, 1999) 

3.5 Inköp inom mode- och lyxbranschen  
Inom modebranschen är det inköpsprocessen som avgör hur pass bra ett företag kan 
möta kundens efterfrågan och är därför en viktig del i den försörjningsstrategi som ett 
företag har (Caniato et al. 2014). Inköpsprocessen hos modeföretag kan se lite olika ut 
men de flesta företag har i princip samma grunder (Hedén & McAndrew, 2005). 
Hedén & McAndrew (2005) beskriver hur inköps- eller makingprocessen går till hos 
en produktutvecklande varumärkesleverantör inom modebranschen som inför varje 
kollektion producerar en mindre mängd produkter. Processen beskrivs bildligt i figur 
3. Varley (2014) beskriver också inköpsprocessen hos modeföretag och likheterna är 
många.  
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Figur 3 Bildlig beskrivning av inköpsprocessen hos produktutvecklande modeföretag utifrån 
beskrivningen som ges av Hedén & McAndrew (2005) 

3.5.1 Kursinriktning och Kollektionsplanering 
Det första steget, kursinriktning och kollektionsplanering, ger företaget kunskap om 
vilken marknad de har och vad kunderna har för behov (Varley, 2014). Här samlas 
personer från olika funktioner på företaget så som produktutveckling, marknadsföring, 
inköp och försäljning för att under ett möte diskutera vad företagets mål med nästa 
kollektion är, vilka produkter som ska vara centrala och hur produktgrupperna ungefär 
ska se ut. (Hedén & McAndrew, 2005). Det är viktigt med data från tidigare 
försäljningssäsonger för att avgöra hur kundernas behov har sett ut och om det finns 
mönster. (Varley, 2014; Christopher et al. 2004; Caniato et al. 2014) Genom att dela 
information och använda integrerade IT-system i försörjningskedjan menar 
Christopher et al. (2004) och Caniato et al. (2014) att företagen kan komma närmre 
sina kunder vilket i sin tur gör det enklare att uppfatta och analysera mönster och 
trender i slutkundernas beteende. Görs detta på ett korrekt sätt menar Varley (2014) att 
information om bästsäljare som bör fortsätta vara en del av sortimentet kan tas fram 
och att artiklar som har sålt dåligt kan analyseras för att ge förslag på vad som bör 
undvikas kommande kollektioner. En omvärldsanalys för att undersöka konkurrenter 
och marknadens utveckling i stort bör även göras i detta steg. (Varley, 2014) 

3.5.2 Idékollektion och formgivning 
Under en månads tid arbetar sedan designteamet med att ta fram skisser till en ny 
kollektion och ca en månad efter det första mötet träffas design och inköpsavdelningen 
igen (Hedén & McAndrew, 2005). Denna gång presenterar designavdelningen en 
idékollektion innehållande de nya skisser som tagits fram utifrån diskussionerna på 
förra mötet. I detta steg bestäms modell, färg, mönster och kvalitén på de produkter 
som ska utgöra nästa kollektion.  
 
Ett nära samarbete mellan designern och inköpsfunktionen på företaget är i detta 
moment av betydelse eftersom det är inköp som lägger den slutgiltiga ordern ofta har 
budgetansvaret. Hur bra samarbetet mellan dessa funktioner fungerar har därför en 
kritisk roll när det gäller det slutgiltiga inköpet. Har de båda parterna förståelse för 
varandra kan kostnadseffektiva inköp göras men saknas förståelse blir det svårt för 
parterna att enas om en kvalité och utformning av produkterna som passar budgeten 
och kundbehovet. (Jakson & Shaw, 2009) När en idékollektion är godkänd skickas 
designerna iväg för mönsterkonstruktion, antingen inom företaget eller externt. I 
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samband med allt detta sker även fler aktiviteter parallellt, några av dessa är 
bestämmandet av storlekar och namn på plaggen. (Hedén & McAndrew, 2005) 

3.5.3 Produktinstruktioner 
När design och mönsterkonstruktion är klar är nästa steg att ta fram 
produktinstruktioner. Ett produkttillverkande modebolag har i regel två stora 
inköpsronder per kollektion, en för säljkollektionen2 och en för den kommersiella 
kollektionen3. En produktinstruktion är till för att ge leverantören all den information 
de behöver för att de ska kunna ta fram en produkt som överens stämmer med vad 
företaget vill ha. Det kan vara information om, färg, form, kvalité och så vidare. Ju 
närmare arbetet kommer den kommersiella kollektionen desto mer detaljerade blir 
produktinstruktionerna (Hedén & McAndrew, 2005). För att undvika misstag i detta 
steg är det viktigt att leverantören godkänner produktspecifikationen innan arbetet 
sätter igång (Varley 2014). Van Weele (2012) Menar att det är viktigt att vara 
noggrann i detta steg då förändringar av produktspecifikationer i efterhand ofta ökar 
inköpskostnaderna. Dock menar Hedén & McAndrew (2005) att 
produktinstruktionerna inom modebranschen ofta förändras kontinuerligt ända farm 
till kommersiella kollektionen föra att företaget verkligen ska uppnå sin vision med 
produkterna.  

3.5.4 Sourcing 
Parallellt med aktiviteterna från det att idékollektionen är så gott som färdig sker 
steget sourcing som i korta drag innebär sökning av och val av leverantörer (Hedén & 
McAndrew, 2005). Just leverantörssökning bör vara en aktivitet som inköpsfunktionen 
ständigt arbetar med (Van Weele, 2012). Genom att göra det skapar företaget nya 
försörjningsmöjligheter och håller flera dörrar öppna vilket är en viktig del i att skapa 
en effektiv försörjningskedja (Christopher et al. 2004; Caniato et al. 2014; Brun et al. 
2008). Det handlar om att ta fram förslag på från vilka land och i från vilka fabriker 
som produkterna ska beställas (Van Weele, 2012). Traditionellt har de störta företagen 
många olika leverantörer att välja mellan medan mindre företag istället endast har en 
eller ett fåtal (Hedén & McAndrew, 2005). Van Weele (2012) och Hedén & 
McAndrew (2005) är dock överens om att företag som endast arbetar med en 
leverantör tar stora risker genom att vara beroende av en ensam leverantör. Givet detta 
bör företag endast samarbete med en leverantör om det är omöjligt att hitta någon 
annan som passar (Van Weele, 2012).  
 
I både sökandet och valet av leverantör menar Caniato et al. 2014; Brun et al. (2008) 
och Brun & Castelli (2008) att det är viktigt att ha företagets mål, varumärke och 
kritiska framgångsfaktorer i åtanke. I tabell 2 och 3 presenteras delar av resultatet från 
studien Caniato et al. (2014) som visar på skillnader och likheter i företags strategier 
och kritiska framgångsfaktorer sett till var de valt att producera. Kluster 1 visar företag 
som har största delen av sin produktion i Ostasien, kluster 2 består av företag som i 
huvudsak producerar i Mellanöstern och västra Europa medan det sista klustret, kluster 
3, innehåller företag som mestadels producerar sina produkter i Italien.  
 
 

                                                        
2 En kollektion innehållande varje modell som ska ingå i kollektionen men endast i ett 
fåtal färger (Hedén & McAndrew, 2005). 
3 Den kollektion som slutligen kommer att gå till försäljning (Hedén & McAndrew, 
2005). 
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Skillnader och likheter i strategier och 
varumärke 

Kuster 1 Kluster 2 Kluster 3 

Andelen företag i varje kluster som äger sin 
egen tillverkningsfabrik uttryckt i procent 
 

88 24 64,7 

Medelvärdet av priset på företagens dyraste 
produkter uttryckt i Euro 

390,92 369,2 1020.4 

Medelvärdet av priset på företagens 
billigaste produkter uttryckt i Euro 

87,53 98,89 176,61 

Medelvärdet av antalet schemalagda 
kollektioner som företagen lanserar per år  

17,59 5.53 4,57 

Andelen massproducerande företag inom 
klustret uttryckt i procent 

63 61,3 34,5 

Andelen mellan- och höglyxföretag inom 
klustret uttryckt i procent 

37 38,7 65,5 

Tabell 2 Skillnader och likheter i företagens strategier och varumärke (Caniato, et al. 2014) 

 

Kritiska framgångsfaktorer uttryckt i 
medelvärdet av hur viktig de är för 
företagen på en skala mellan 1 och 4, där 
1 är inte viktig och 4 är viktig. 

Kuster 1 Kluster 2 Kluster 3 

Stil och design 2,69 2,45 2,16 
Rykte 1,56 1,9 1,33 
Produktionspris 1,78 1,45 1,20 
Kvalité 1,63 2,10 2,18 
Teknisk innovation 1,7 1,71 1,15 
Tabell 3 Vikten av olika kritiska framgångsfaktorer för de olika företagen (Caniato et al. 2014) 

Givet de resultat som presenteras i Caniato et al. (2014) finns det belägg för att företag 
som massproducerar och bryr sig mycket om priset väljer Leverantörer i Ostasien 
medan företag som istället har lyx och hög kvalité som sin viktigaste kritiska 
framgångsfaktor väljer att producera lokalt.  
 
I en enkätundersökning utförd av Sundberg (2006) där 80 svenska modeföretag av 
olika storlek deltog ställdes frågan var företagen har största delen av sin produktion. I 
tabell 4 presenteras svaren. Dessa resultat visar att många små företag väljer att 
producera lokalt. Dock säger resultaten inget om vilken inriktning företagen har eller 
vilka deras kritiska framgångsfaktorer är.  
 

 Rankning av produktionsland 
(stora företag) 

Rankning av produktionsland  
(små företag) 

1 Turkiet Sverige 
2 Kina Estland 
3 Indien Rumänien 
4 Litauen Litauen 
5 Hongkong Kina 
6 Vitryssland Italien 
7 Bangladesh USA 
8 Portugal Tjeckien 
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9 Estland Storbritannien 
10 Vietnam Frankrike 
Tabell 4 Val av produktionsland för svänsta små och stora företag (Sundberg, 2006) 

Vidare tyder resultaten i Caniato et al. (2014) på att företag som producerar i Ostasien 
i större utsträckning äger sina fabriker än de som producerar i andra delar av världen. 
Författarna menar att det dels kan ha och göra med graden av massproduktion i dessa 
länder men också på grund av att fabriker i Asien ofta förknippas med dålig kvalité, 
bristande säkerhet och ovärdiga mänskliga rättigheter vilket gör att företagen vill 
kunna kontrollera fabrikerna. (Caniato et al. 2014) 
 
Sammanfattningsvis menar Caniato et al. 2014; Brun et al. (2008) och Brun & Castelli 
(2008) att det viktigaste vid undersökning av möjliga leverantörer inte enbart är priset 
utan hur väl leverantörens arbetssätt, läge och pris passar ihop med företagens 
strategier och kritiska framgångsfaktorer.  
 
Utöver leverantörer till själva produktionen måste företaget i detta steg även 
undersöka om de ska köpa in materialen för tillverkningen själva eller om de ska låta 
leverantörerna göra det. (Hedén & McAndrew, 2005) 
 
När möjliga leverantörer är specificerade och de första produktspecifikationerna klara 
skickas de till olika leverantörer för att erhålla prototyper och kostnadsförslag. 
Prototyper tillverkas ofta i andra färger än vad som är tänkt för den kommersiella 
kollektionen för att detta ska gå snabbt. Prototyperna är sedan ett stöd för företaget när 
det handlar om att avgöra om de tror att producenten verkligen kan leverera vad de 
lovat. Utifrån leverantörernas prototyper och offerterna gör sedan företaget sitt val av 
leverantör/leverantörer. (Hedén & McAndrew, 2005)  

3.5.5 Säljprovskollektion och provhantering  
När val av leverantör/leverantörer är gjort är nästa steg att lägga ordern för den första 
inköpsronden, det vill säga för säljkollektionen. Här skickas en order som tillsammans 
med produktspecifikationen talar om antalet av varje modell som företaget vill beställa 
tillsammans med i vilka storlekar och i vilka färger modellerna ska tillverkas. 
Säljkollektionen tillverkas vanligtvis endast i några få färger av varje plagg och ger 
bland annat företaget en möjlighet att marknadsföra kollektionen inför kommande 
försäljning. Dessutom är den till för att företag ska kunna ändra detaljer som de ej är 
nöjda med i en kollektion. Under en period skickas därför kommentarer på säljprover 
fram och tillbaka mellan inköpsfunktionen och leverantören. Utgången av detta kan bli 
små justeringar eller att hela plagg plockas bort från kollektionen. (Hedén & 
McAndrew, 2005) 
 
När företaget är helt nöjd med provkollektionen måste de prissätta sina varor och 
därefter kan de påbörja sin marknadsföring och införsäljning genom bland annat, 
produktkataloger, möten, mässor och besök i olika showrooms4. Här träffar företagets 
försäljningsavdelning återförsäljare som under införsäljningsperioden lägger sina 
ordrar på den kommande kollektionen. Dessa ordrar sammanställs och skapar 
tillsammans med statistik från tidigare års försäljning och data från steget 
kursinriktning och kollektionsplanering en prognos och på hur mycket 

                                                        
4 Lokaler där företag kan visa upp finns sina produkter (Hedén & McAndrew, 2005). 
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inköpsavdelningen ska beställa när det lägger den slutliga ordern. (Hedén & 
McAndrew, 2005) 

3.5.6 Kommersiell kollektion och Produkt- och leveransutvärdering  
Vid ett förbestämt datum ska alla ordrar vara samlade och prognosen klar. Utifrån 
detta lägger inköpsavdelningen den slutgiltiga ordern på den kommersiella 
kollektionen. Det är nu helt bestämt vad som ska köpas in från vilken leverantör och i 
vilka kvantiteter. (Hedén & McAndrew, 2005)  
 
När den kommersiella kollektionen är beställd kan inköpsavdelningen hålla koll på 
produktionen genom att kontinuerligt beställa produktionsprover för att se så att 
leverantören producerar som de lovat. Det är vanligt att problem som 
inköpsavdelningen måste lösa på olika vis uppstå i denna fas. Typiska problem kan 
vara dålig produktionskvalité eller förseningar. (Hedén & McAndrew, 2005) 
 
Slutligen tas varorna hem med någon typ av transportsätt. När varorna väl är framme 
börjar en utvärdering av varornas kvalité och leverantörernas prestation. (Varley, 
2014) Görs detta ofta och noggrant ökar chanserna för att företag lyckas effektivisera 
kommande processer. (Van Weele, 2012) 

3.6 Små och medelstora företag 
Storey (1994) menar att det inte finns någon klar definition av vilka företag som 
innefattas av kategorin små och medelstora företag (SME). Zimmer & Scarboroght, 
(2005) menar också att det inte finns någon tydlig definition men att normen brukar 
ligger vid en gräns på under 100 anställda för små företag även om det finns undantag.  
 
SME är ofta flexibla i sin organisation och nära sina anställda vilket brukar ses som de 
stora fördelarna med SME (Carrier, 1994). Dock beskriver både Carrier (1994) och 
Zimmer & Scarboroght, (2005) problem som de flesta SME har och behöver arbeta 
med för att inte misslyckas. Främst handlar det om ekonomiska problem i form av låga 
marginaler och kapitalbrist. Zimmer & Scarboroght, (2005) menar att detta främst 
beror på bristen av kunskap och ledningskompetens i SME. Utan dessa kompetenser 
klarar företagen inte av hantera alla nödvändiga funktioner inom ett företag på ett 
framgångsrikt sätt vilket således leder till bristande ekonomi och ökad känslighet för 
störningar och fel. (Zimmer & Scarboroght, 2005) 
 
Vidare förklarar Zimmer & Scarboroght (2005) att ytterligare anledningar till att 
många SME inte lyckas är avsaknaden av en strategisk plan och okontrollerad tillväxt. 
Avsaknaden av strategiskt plan och tydliga företagsramar gör det svårt för företaget att 
planera sin verksamhet då det inte finns några tydliga riktlinjer. Ett företag utan 
strategisk plan råkar ofta ut för okontrollerad tillväxt just eftersom det inte finns någon 
företagsstrategi som kan styra hur tillväxten ska förvaltas. (Zimmer & Scarboroght, 
2005) 
 
Några av de främsta skillnaderna rent organisatoriskt mellan SME och stora företag 
presenteras i tabell 5.  
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Faktor stora företag SME 
Antal anställda • Många • Färre 
Företagsstruktur • Mer fast struktur 

• Samstämmighet är 
viktigt men är inte det 
viktigaste 

• Mer flexibel struktur 
• - Samstämmighet är 

mycket viktigt 

Strategisk 
process  

• Ofta noga övervägd och 
formell 

 

• Ofta stegvis utvecklad 
genom att prova sig fram  

Tabell 5 Organisatoriska skillnader mellan Stora företag och SME (Carrier, 1994) 

Att SME har färre anställda leder till skillnader i hur företagen hanterar olika 
arbetsuppgifter. I stora företag är gränser mellan olika arbetsuppgifter och avdelningar 
ofta tydliga och definierade medan gränserna ofta är diffusa på mindre företag. Det 
betyder också att vissa arbetsuppgifter inte utförs i samma utsträckning hos SME som 
hos stora företag. (Zimmer &Scarboroght, 2005)  
 
Förutom skillnaderna i tabell 5 menar Carrier (1994) att SME ofta väljer att nischa sig 
snävt till skillnad från stora företag som istället ofta söker ekonomiska skalfördelar i 
massproduktion. Zimmer and Scarboroght,(2005) menar också att 
förhandlingsmöjligheter är något som skiljer typerna av företag åt. På grund av 
storleken på SME har de svårare att förhandla med leverantörer och återförsäljare 
medan stora företag kan sätta mer press och nå bättre resultat. (Zimmer and 
Scarboroght, 2005) 
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4 AHLVAR 
I detta kapitel besvaras två av forskningsfrågorna. Den första frågan som besvaras är 
forskningsfråga 1 ”Hur ser arbetet på Ahlvar ut idag?”. Detta görs dels genom första 
delen av kapitlet där företaget som helhet beskrivs följt av en identifiering av vilka 
symptom som företaget upplever. Här ges bland annat svar på hur företagets struktur 
ser ut, vilka funktioner och aktiviteter som finns och vilka aktiviteter som prioriteras 
högre än andra. Svaret på frågan om vilka brister och möjligheter som finns i dagens 
inköpsprocess presenteras sedan i kapitlets två sista delar där inköpsprocessen beskrivs 
mer detaljerat följt av en analys som med hjälp av teori kring inköpsprocesser 
identifierar inköpsprocessens huvudsakliga problem och förmågor. Detta leder således 
också till svar på hur Ahlvars arbetssätt förhåller sig till teorin kring inköpsprocesser 
vilket är en del av svaret på forskningsfråga 4. 
 
All information i detta kapitel är baserat på de två intervjuer som gjorts med 
Ahlvarsson (2015) om inget annat framgår.  

4.1 Företagsbeskrivning  
Ahlvar by Frida Ahlvarsson AB är ett modebolag som vintern 2011 startades av Frida 
Ahlvarsson och främst inriktar sig på att designa och sälja kvinnoblusar tillverkade i 
siden. Tanken bakom produkterna är att de ska vara exklusiva, lyxiga, hållbara och 
tidlösa med ett rockigt inslag för att de ska kunna bäras länge och fortfarande kännas 
fashionabla. Huvudkontoret ligger på Sofia Stand Showroom i Stockholm. 
Bolagetsstyrelsen består av Frida Ahlvarsson och Jens Ingemar Ahlvarsson men 
företaget drivs enbart av Frida. Som ensam ansvarig har Frida hand om alla företagets 
funktioner, det vill säga produktutveckling, marknadsföring, inköp, försäljning, och 
distribution.  
 
Försäljning av Ahlvars produkter sker främst genom återförsäljare men också via 
företagets webshop. Företaget har ca 35 återförsäljare, varav de flesta finns i Sverige 
och består av butiker som bland annat NK-gallery, Stockholm market och Bubbleroom 
då märket har krav på exklusivitet hos sina återförsäljare. Utöver de Svenska 
återförsäljarna finns också sju återförsäljare i Danmark, en i London och en i 
München. Några av Sverigebutikerna är konsignationsbutiker vilket betyder att de inte 
tar något ansvar för produkterna utan Ahlvar måste ta tillbaks de varor som inte har 
sålts efter en säsong.  
 
Ahlvar använder sig av säljagenter i både Sverige och Danmark. I Sverige är det Sofia 
Strand och i Danmark, Tina Bossen. Säljagenterna sköter viss kontakt och förhandling 
med inköpare och tanken är att de ska hjälpa till att öka Ahlvars kundkrets. På 
säljagenternas showrooms kan också intressenter komma och kolla på produkterna.  
 
Med inriktningen som företaget har är målkunden arbetande kvinnor över 22 som 
värdesätter kvalité och finare vardagskläder. Sedan den första kollektionen kom ut på 
marknaden, höst/vinter 2013, har fyra kollektioner lanserats. Varje år lanseras två 
kollektioner, en höst/vinter kollektion (AW) och en vår/sommar kollektion (SS). AW 
kollektionen distribueras till kunder i slutet av juli, början av augusti och SS 
kollektionen når kunderna runt skiftet januari/februari. Skapandet av varje kollektion 
påbörjas ca ett år innan produkterna når kunderna vilket betyder att Ahlvar ett år innan 
en kollektion ska lanseras måste ha koll på trender och färger för nästkommande år. 
För att hålla kolla på trenderna och marknaden besöker företaget många mode- och 
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tygmässor. En kollektion består av ca 10 modeller och det är Frida som designar både 
modeller och tryck. I varje kollektion finns alltid fyra så kallade basmodeller. 
Basmodellerna ska finnas året runt och baseras på de modeller som är märkets 
bästsäljare, variationer på basmodellerna i form av färg och smådetaljer kan 
förekomma. Priset på produkterna till slutkund ligger på mellan 1300 och 2200kr.  
 
Företaget tillverkar alla sina produkter i en fabrik i Shenzhen, södra Kina. Allt 
råmaterial till produktionen beställer fabriken i sin tur av deras leverantörer i visst 
samråd med Ahlvar. När produkterna är klara flygs de till Sverige med UPS, den 
kommersiella kollektionen lagras i Aditro logistics lager i Jönköping där företaget tack 
vare familjekontakter erbjuds kostnadsfritt lagerutrymme och fraktrabatter. Ordrar 
innehållande bland annat prototyper och säljprover hamnar istället på huvudkontoret. 
Adirto står för allt lagerarbete och bokning av i stort sett alla leveranser och 
distributioner. Distributionen till återförsäljare och webkunder görs med hjälp av UPS. 
Återförsäljarna säljer i sin tur varorna till deras kunder samt hanterar eventuella returer 
från dessa kunder. Returer från återförsäljare och webbkunder hanteras av Frida och 
fraktas ofta till huvudkontoret istället för lagret i Jönköping. Förhållandet mellan de 
olika aktörerna i Ahlvars försörjningskedja presenteras i figur 4. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ahlvar har i dagsläget inget affärssystem utan använder sig av egna Excel-filer för att 
föra in leverantörsorder, kundorder lagersaldon och betalningar. En gång i veckan 
skickar Frida en förfrågan om uppdaterat lagersaldo till Adritro för att sedan föra in 
siffrorna i sina egna Excel-filer. Data på ordrar från återförsäljare sparas ner men 
ingen prognos eller statistikanalys med avseende på ordnarna görs. Statistik förs inte 
heller på returer eller ordrar i webshopen.  
 

 

Figur 4 Ahlvars försörjningskedja 
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Företaget sköter det mesta av marknadsföreningen själva via Facebook, Google klick, 
nyhetsbrev och ambassadörer, till exempel kändisar eller bloggare, som får eller får 
låna produkter i utbyte mot att de bär dem i olika sociala medier. Showroomen hos 
säljagenterna fungerar också som en marknadsföringsingång där stylister, tidningar 
och kändisar kan låna kläder till fotograferingar och galor. Utöver dessa 
marknadsingångar representeras företaget av Poolhem PRbyrå.  

4.2 Problem definition 
Företaget upplever i huvudsak tre olika problem som alla på ett eller annat sätt bidrar 
till att hindra företagets utveckling. Dels handlar det om ekonomiska problem men 
också om problem i form av höga lagernivåer och att arbetsbelastningen är hög. De 
ekonomiska problemen handlar främst om att företagets likviditet är låg, och att 
företaget inte går med vinst. Exakta siffror på dessa nyckeltal kommer inte presenteras 
då aktuell data inte finns tillgänglig. Istället kommer en kort presentation göras av 
företagets ekonomiska situation men avseende på företagets omsättning, vinst och 
likviditet.  
 

Ett företags omsättning speglar värdet av intäkterna hos ett företag under en viss 
period (Belfrage, 2006). Ahlvars omsättning har ökat från året då företaget startade 
vilket tyder på ökad försäljning. Även ordervärdet, värdet på återförsäljarnas 
beställningar, har ökat från 402 tusen kronor för AW14 till 1200 tusen kronor för 
AW15.  
 

Vinstmarginalen är ett mått på företagets vinst i förhållande till omsättningen 
(Belfrage, 2006). I dagsläget är Ahlvars intäkter mindre än kostnaderna vilket leder till 
negativ vinstmarginal, något som Belfrage (2006) menar inte är ekonomiskt hållbart 
varken ur företagets perspektiv eller ett samhällsperspektiv. 
 
Ett företags likviditet är ett mått på företagets betalningsförmåga, alltså förmågan att 
betala. Likvida medel består av kassa, bank och finansiella placeringar som, vid 
behov, snabbt går att omvandla till pengar. En tumregel för god kassalikviditet är att 
den ska ligga på mer än 100%. (Belfrage, 2006) Ahlvars kassalikviditet låg år 2013 på 
5,13% (Ahlvar, 2013) vilket tyder på att det inte finns mycket pengar att röra sig med 
inom företaget och att det är svårt för Ahlvar att klara av sina betalningar.  
 
Kopplat till de ekonomiska problemen upplever även företaget problem med höga 
lagernivåer. För SS kollektionen tog företaget till exempel hem 2150 artiklar och vid 
säsongen slut fanns fortfarande 500 av dessa artiklar kvar i lager.  
 
Utöver de ekonomiska problemen upplever företaget även problem med hög 
arbetsbelastning. Detta har lett till aktiviteter som har med kunder och service att göra 
prioriteras i första hand medan andra aktiviteter fått lägre prioritet på bekostnad av 
företagets utveckling. Bland annat har själva produktutvecklingen har blivit lidande. 
Företaget upplever att det inte finns tillräckligt med tid att lägga på utformandet av nya 
kollektioner vilket resulterat i att de två senaste kollektionerna inte helt stämmer 
överens med Ahlvar som varumärke. Dessutom har den höga arbetsbelastningen lett 
till att deadlinen för provkollektionen AW15 missades.  
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4.3 BPM analys av Ahlvar 
Här presenteras den BPM analys som gjorts på Ahlvar. Först kopplas de problem som 
Ahlvar upplever ihop med inköpsprocessen på företaget innan angränsade processer 
definieras och deras koppling till inköpsprocessen fastslås. Vidare beskrivs Ahlvars 
inköpsprocess grundligt innan kapitlet avslutas med en analys av inköpsprocessen som 
visar på var bristerna finns.  

4.3.1 Process identification  
De ekonomiska problem som presenteras i kapitel 4.2 visar på de vanligt 
förekommande problem hos mindre företag som både Sundberg, (2006) och Zimmer 
& Scarboroght (2005) belyser. Anledningen till låg vinstmarginal beror främst på två 
orsaker, för små intäkter och för dyra kostnader (Belfrage, 2006). Ahlvar har ett 
prispålägg på 2.0 när varor säljs till återförsäljare vilket enligt Hedén & McAndrew 
(2005) stämmer bra överens med andra bolag inom samma bransch som säljer 
liknande produkter.  
 
Återförsäljarna har sedan i sin tur ett pålägg på 2.7 när de säjer till deras kunder. För 
att Ahlvar inte ska konkurrera med sitt eget varumärke sätts samma priser i webshopen 
som hos återförsäljarna. För att öka vinstmarginalen skulle en möjlighet kunna vara att 
höja pålägget på produkterna dock ligger pålägget redan på i nivå med likande företag 
som går med vinst vilket indikerar att detta inte är roten till problemet. En 
påläggsökning skulle dessutom innebära en ökning av priset till slutkund vilket skulle 
kunna leda till att företaget mister en del kunder. Ökade försäljningsvolymer skulle 
också kunna öka intäkterna, dock indikerar omsättsökningen och det ökade 
ordervärdet på att försäljningsvolymerna redan ökar vilket i sin tur antyder att 
problemet inte ligger där heller.  
 
Den andra delen i vinstmarginalen handlar om utgifterna hos ett företag. Ahlvars 
utgifter är främst kopplade till fabriken i Shenzhen i form av produktionskostnader 
men besår också av fraktkostnader, marknadsföringskostnader, och arvode till 
säljagenterna för de kundordrar som går via dem. Lagerhållningskostnader utgår då 
företaget ej betalar för varken lagerutrymmet eller arbetet på Aditro. Dock uppstår 
lagerförningskostnader eftersom företaget lagrar varor. Alla dessa utgifter är på något 
vis kopplade till inköp vilket tillsammans med de teorier om inköpskostnader som 
Gadde & Håkansson (1999) och Van Weele (2012) presenterar leder till slutsatsen att 
en del av orsaken till företagets negativa vinstmarginal kan ligga i inköpsprocessen.  
 
Företagets låga likviditet blir en följd av att företaget inte går med vinst men beror 
också på betalningsströmmarna i och ut ur företaget (Belfrage, 2006). När och hur 
utbetalningarna till leverantörer sker har att göra med de avtal som skrivs under 
inköpsprocessen medan inbetalningarna till företaget handlar om när kunderna betalar 
sina beställningar (Hedén & McAndrew, 2005).  
 
Problemen med osålda artiklar och höga lagernivåer på grund av att de volymer som 
tagits hem inte möter kundernas efterfrågan leder till bundet kapital och ekonomiska 
förluster (Christopher et al. 2004). För att förebygga sådana problem handlar det om 
att utifrån återförsäljarnas ordar och prognoser baserat relevant data ta fram rimliga 
siffror på vad som ska beställas vilket är en del av den inköpsprocess som Hedén & 
McAndrew (2005) beskriver.  
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Problemet med hög arbetsbelastning blir en följd av att företaget under en kort period 
fått många nya kunder och endast har en person som utför allt arbete manuellt. Både 
Sundberg, (2006) och Zimmer & Scarboroght (2005) menar att detta är ett vanligt 
problem för små företag. Och Zimmer & Scarboroght (2005) pekar på vikten av att en 
tydlig arbetsstruktur för att inte råka ut för just detta.  
 
Sammanfattningsvis verkar alltså företagets ekonomiska problem vara kopplade till 
inköpsprocessen medan den höga arbetsbelastningen förefaller vara en effekt av en ej 
genomarbetat arbetsstruktur. Enligt Dumas et al. (2013) innebär detta att det är 
företagets inköpsprocess som bör studeras med avseende på dessa problem för att 
eventuellt kunna identifiera lösningar på problemen.  
 
Ahlvars inköpsprocess definieras av de aktiviteter som tillsammans leder till att en ny 
kollektion tas hem. Eftersom produktutvecklingen är den funktion som innehåller de 
aktiviteter som avgör vilka modeller som kommer att ingå i en kollektion är det där 
processen startar. Processen tar slut när slutleveransen av den kommersiella 
kollektionen har leveraters. I processen ingår förutom produktutveckling även 
inköpsaktiviteter så som förhandlingar, orderläggning och ordermottagning. Vissa 
marknadsföreningsaktiviteter ingår också i form av marknadsföring av kollektionen 
under införsäljningsperioden.  
 
Inköpsprocessen angränsar till flera andra processer som vid en eventuell förändring 
av inköpsprocessen kan komma att påverkas. En process som tydligt ligger nära 
sammankopplad med inköpsprocessen är produktionsprocessen. Produktionsprocessen 
för Ahlvars produkter startar i fabriken i Shenzhen. I processen ingår bland annat att 
fabriken beställer allt råmaterial till produktionen från sina egna leverantörer. 
Råmaterialet omfattas av tyger, dragkedjor och etiketter till produkterna. Fabrikens 
leverantörer av tyger och etiketter kan variera men dragkedjorna beställs alltid från 
YKK. Allt detta görs i samråd med Frida så att färger och material ska stämma 
överens med de skisser som tagits fram. När produktionen är klar paketerar fabriken 
produkterna i plast och märker varje artikel med, artikelnummer, storlek, EAN kod, 
färg och namn innan de skickas iväg med flyg via UPS. På fabriken finns det en 
kontaktperson som sköter all kommunikation med Ahlvar.  
 
Produkterna som tillverkas i fabriken har en måttolerans som ligger på ±0,5 cm för 
små mått och ±1 cm för stora. Med måttolerans menas hur mycket en produkt får 
skilja sig från mönstret och fortfarande vara godkänd. Det fabriken gör för att 
kvalitetssäkra produkterna är tvättester, utöver detta ska de även stå för att göra en bra 
finish på produkterna. Dock finns inga garantier. Det är alltså upp till Ahlvar att 
kontrollera produkternas slutgiltiga kvalité. Om en produkt skulle vara tekniskt 
feltillverkad har företaget full returrätt.  
 
Ytterligare en angränsande process är distributionen från lagret i Jönköping till kund 
när slutleveransen väl har kommit fram. När den kommersiella kollektionen når lagret 
i Jönköping lagras de direkt. Själva distributionsprocessen går till så att kopior på 
återförsäljarnas och webbkundernas fakturor skickas från huvudkontoret i Stockholm 
till Aditro så att de i sin tur kan packa artikel, följesedel och faktura. Kundordern 
skickas sedan till kund med UPS.  
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De processmätetal som identifierats som viktigast för Ahlvar och är direktkopplade till 
inköpsprocessen är kvalité och kostnader. Kvalitén är en viktig aspekt då den är en 
betydenade del av Ahlvars varumärke. Hög kvalité, lyx och hållbarhet är något som 
företaget vill ska genomlysa produkterna vilket gör att kvalitén inte bör kompromissas 
i inköpsprocessen. Kostnaderna kopplade till inköp är som beskrivet i kapitel 4.2 ett 
problem för företaget vilket är anledningen till att de bör vara ett mätetal när processen 
undersöks.  

4.3.2 Process discovery 
I Ahlvars inköpsprocess ingår som nämnt i kapitel 4.3.1 företagsfunktionerna 
produktutveckling, inköp och marknadsföring. Processen beskrivs bildligt i figur 5 
samt uppdelad i tre delar för tydligare visualisering i bilaga 3, 4 och 5. I den bildniga 
beskrivningen representeras de ingående funktionerna av rader och aktiviteterna inom 
funktionerna representeras av gula rektanglar med rundade hörn. Beslut som måste tas 
i processen representeras av orangea diamantformer med två cirklar i mitten och 
parallella händelser beskrivs av en liknande diamant men ett plus i mitten istället. 
Kunder och leverantörer av olika slag representeras av rader under inköpsprocessen 
och kopplas samman med gråa pilar som representerar flöden i form av data eller 
produkter mellan olika aktiviteter, kunder och leverantörer. Informationsflöden inom 
företaget representeras av vita ark med ett vikt hörn.  
 
Inköpsprocessen startar två gånger per år, för AW kollektionerna börjar skisserna att 
tillverkas i augusti året innan kollektionen ska lanseras medan SS kollektionerna 
börjar skissas i februari. När skisserna på modeller och eventuella mönster är färdiga 
finns det två alternativ att välja mellan. Är det en svår skiss skickar företaget en 
förfrågan om mönster till en sömmerska som får testa att sy upp en prototyp och 
därefter göra ett mönster till produkten. Är det en enklare modell skickas istället en 
förfrågan till en mönsterkonstruktör som tar fram mönstret till modellen. Alla mönster 
för en kollektion behöver inte beställas på samma gång vilket betyder att när en skiss 
är klar kan mönsterförfrågan för denna skickas till sömmerska eller 
mönsterkonstruktör medan Frida fortfarande skissar på resten av kollektionen. Att 
beställa mönster till produkterna kostade för AW13 ca 60000 kr och baseras på antalet 
mönster. När mönstren är klara skickas de till Ahlvar. Betalning för dessa mönster 
sker först när kollektionens säsong är slut.  
 

Parallellt med att mönstren tas fram tillverkas style instructions eller 
produktinstruktioner av Frida. Produktinstruktionerna innehåller skiss, namn, 
sömnadsinstruktioner, material, kvalité, färg och säsong. När mönstren för de olika 
plaggen är klara läggs även de till i plaggets produktinstruktion. En produktinstruktion 
per modell och färg tillverkas. Figur 6 visar hur en typisk produktinstruktion kan se ut.  
 

När en produktinstruktion är klar skickas den till fabriken i Shenzhen tillsammans med 
en förfrågan om att beställa en prototyp av plagget. Precis som med 
mönsterbeställningarna måste inte alla prototyper för en kollektion beställas samtidigt 
utan när mönster och produktinstruktion för ett plagg är klart kan det direkt skickas till 
fabriken med en förfrågan om prototyp. Prototyperna sys efter produktinstruktionerna 
men i fel färg och är till för att Ahlvar ska kunna testa plaggets passform. Utifrån 
prototyperna bestämmer företaget om det behöver göras några ändringar, tillexempel 
kanske ett plagg är för tight när det ska föras över huvudet och därför behöver en 
dragkedja adderas i nacken på plagget. Från att fabriken har fått en förfrågan om 
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prototyp tar det ca en vecka innan prototypen når Ahlvar. Prototyperna fraktas med 
flyg som Frida bokar via UPS till Ahlvars huvudkontor. För att fraktkostnaden inte ska 
blir för dyr väljer Ahlvar att beställa minst 5 prototyper åt gången. Kostnaden för en 
prototyp ligger på produktionskostnaden.  
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Figur 5 Ahlvars inköpsprocess 
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När en leverans med prototyper når Ahlvar kontrolleras plaggens passform men inte 
måttoleransen. I händelse av att Ahlvar är helt missnöjd med en prototyp plockas 
denna produkt bort från kollektionen och inget fortsatt inköp på produkten kommer att 
göras. Om Ahlvar endast är delvis missnöjd görs en ny produktinstruktion som skickas 
till fabriken. I händelse av att Ahlvar är osäkra på om plagget kommer bli bra med den 
nya förändringen så beställs en ny prototyp som får testas. Finns ingen osäkerhet i hur 
resultatet av förändringen kommer bli skickas bara en ny produktinstruktion iväg till 
fabriken och processen fortsätter till nästa steg som är beställning av säljprover. I och 
med att skisser, mönster och prototyper inte behöver tas fram samtidigt skapar det 
många små delprocesser i den totala inköpsprocessen.  
 
När alla produkter för en kollektion har genomgått prototyptestet och företaget är 
nöjda med resultaten är nästa steg att skicka en förfrågan om order på säljprover till 
fabriken. Här samlas alltså alla delprocesser till en gemensam där alla produkter 
beställs samtidigt. Förfrågan för SS kollektionen måste göras senast andra veckan i 
april då säljproverna måste levereras till Ahlvar i början av juni och produktionstiden 
är ca 2 månader. Produktionstidens längd beror främst på att fabriken inte beställer 
hem de tyger som Ahlvar vill sy sina produkter i förrän förfrågan om säljprover 
kommer. Anledningen till att säljproverna måste vara levererade i början av juni är för 
att företaget ska hinna delta under införsäljningsperioden. För AW kollektionen måste 
förfrågan läggs senast i slutet av oktober av samma anledning. Säljproverna kostar den 
dubbla produktionskostnaden.  
 

Figur 6 Produktinstruktion 
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Säljproverna flygs även de till Sverige med UPS och skickas sedan vidare till Ahlvars 
huvudkontor där de testas. Kvalité och passform testas men inte måttoleransen. I 
händelse av att det skulle vara problem med något plagg i provkollektionen skickas en 
ny produktinstruktion för just detta plagg till fabriken. Om fabriken har kvar tyger kan 
en ny beställning av säljprover göras om Ahlvar önskar. I och med att säljproverna 
kommer, skickar även leverantören en offert på vad slutproduktion skulle kosta. Om 
allt är bra med alla säljprover påbörjas direkt nästa steg av inköpsprocessen som är att 
fotografera säljproverna.  
 
Plaggen fotograferas på en modell och tillsammans med självsående bilder på plaggen 
och information skapar Ahlvar en katalog i datorn. När den katalogen är klar skickas 
en förfrågan på tryckta kataloger till ett tryckeri. Katalogerna erhålls sedan på Ahlvars 
huvudkontor. Tiden från att säljproverna anlänt till det att katalogen är klar är ca tre 
veckor.  
 
I nästa steg av processen börjar införsäljningsperioden och flera olika aktiviteter inom 
olika funktioner på företaget sker parallellt. Dels distribueras katalogen till kunder och 
säljagenter så att de kan börja bearbeta inköpare från olika företag. Marknadsföring i 
form av att Ahlvar genomför kundbesök och ställer ut på mässor är också en del av 
denna fas. Allteftersom genererar marknadsföringen och säljagenternas arbete i att 
förbeställningar från olika återförsäljare läggs och ordermottagning blir således också 
en del av denna fas. Ordnarna läggs manuellt i Excel. Säljagenterna står för ca 90% av 
ordarana. Utöver dessa aktiviteter genomför Ahlvar samtidigt en kontinuerlig 
granskning av kollektionen.  
 
Om det finns smådetaljer i kollektionen som företaget ej är nöjda med så meddelas 
fabrik, kunder och säljagenter angående att förändringar kommer att göras. I händelse 
av att förändringen är stor och tyger finns kvar hos fabriken kan Ahlvar välja att 
beställs nya säljprover av fabriken som när de erhålls kontrolleras så att företaget är 
nöjda med ändringarna. Detta görs dock i princip aldrig utan för det mesta meddelas 
endast de olika parterna och själva förändringen sker i ett senare skede. Handlar 
ändringen endast om en söm eller liknande kontaktas inte kunder och säljagenter. Om 
Ahlvar i den här fasen är helt missnöjda med en del av kollektionen vilket till exempel 
kan bero på att inga, eller väldigt få kundordrar finns på ett plagg meddelas kunder, 
säljagenter och fabrik om att detta plagg kommer att plockas bort från kollektionen. 
Inget slutligt inköp av plagg som Ahlvar väljer att plocka bort görs alltså.  
 
När Ahlvar är nöjd med kollektionen och införsäljningsperioden är slut i mitten på 
september för en SS kollektion och mitten av mars för en AW kollektion sammanställs 
och summeras alla ordrar från införsäljningsperioden till en totalorder. Totalorden 
innehåller förutom förbeställningarna från återförsäljarna också en order baserad på 
vad Ahlvar tror att de kommer att kunna sälja utöver förbeställningarna. Summeringen 
av ordrar samt tillägget av ytterligare order görs manuellt i Excel och baseras inte på 
någon statistik utan vad företaget tror. Senaste den 16e september skickas en förfrågan 
på totalordern av SS kollektionen till fabriken datumet för AW kollektionen är 15 
Mars. Efter det börjar en två veckor lång förhandlingsperiod med fabriken parallellt 
med att de frågar om Ahlvar först vill ha nya prototyper eller pre production samples. 
Pre production samples innehåller de ändringar som Ahlvar bett om och är ett 
slutgiltigt test av hur kollektionen kommer se ut innan produktionen startar och det 
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inte går att ändra sig längre. Om Ahlvar vill ändra något efter att ha fått pre produktion 
samples så får detta endast handla om mycket små ändringar.  
 
När prototyper eller pre production samples erhålls testas de för kvalité och passform, 
om de inte är okej meddelas fabriken om vad som är problemet och ändringar 
genomförs. I mitten av januari erhålls den kommersiella SS kollektionen, för AW 
försäljningen erhålls kollektionen i slutet av juli. De kommersiella kollektionerna har 
som mest varit två veckor försenade och transporteras med flyg till Sverige för att 
sedan köras till Jönköping där inköpsprocessen tar slut. Alltså utförs ingen 
kvalitetskontroll på dessa plagg. Om Ahlvar vill beställa påfyllning av en produkt efter 
detta tar det ca 11 veckor innan produkten erhålls.  
 
Minimum order på en produkt för att inte bli debiterad extra är 300 stycken, beställs 
mindre än 300 stycken blir Ahlvar debiterad en 10% up charge som innebär en 10% 
ökning av priset. Betalningsvillkoren för alla ordrar som görs till fabriken ser ut som 
följer, 30% av ordervärdet måste betalas vid orderläggning, ytterligare 40% måste 
betalas innan orden lämnas Kina och de sista 30% måste betalas 20 dagar efter det.  
 
Ahlvar har valt att inte kvalitetssäkra fabriken regelbundet på grund av tid- och 
resursbrist. 

4.3.3 Process analysis 
De ekonomiska problemen som tidigare beskrivits kan delvis förklaras av den 
beskrivning som gjorts av inköpsprocessen i kapitel 4.3.2. Kartläggningen bekräftar 
bland annat Gadde & Håkansson (1999) och Van Weeles (2012) teori om att 
kostnaderna kopplade till inköpsprocessen utgör en stor kostnadspost för företaget. I 
tabell 6 sammanställs ca kostnader som kan kopplas samman med inköpsprocessen för 
AW 13, bortsätt från den lön som Frida tar ut.  
 
Kostnadspost Ca kostnad under en 

inköpsprocess 
Mönster  60000 
Flygfrakt 10000 
Prototyper och säljprover 60000-80000 
Katalog 8000 
Säljagent 54000 
Kommersiell kollektion 540000 
Tabell 6 Kostnader kopplade till Ahlvars inköprocess 

En stor del av kostnaderna i tabell 6 är direkt kopplande till leverantören. Dels är 
sidenet som sådant ett relativt dyrt material jämfört med till exempel bomull men 
sedan är också själva produktionskostnaderna relativt dyra jämfört med andra fabriker 
som företaget har undersökt. Anledningen till att Ahlvar trots detta fortsätter med 
fabriken i Shenzhen är för att företaget är på pass nöjda med kvalitén på produkterna, 
vilket är en viktig del av Ahlvar som varumärke. I enighet med det Zimmer & 
Scarboroght (2005) beskriver så har Ahlvar dessutom svårt att förhandla ner priserna 
till rimliga nivåer eftersom Ahlvar idag beställer så pass små kvantiteter att de inte kan 
ställa krav på fabriken. Eftersom företaget endast använder en leverantör har de inte 
heller möjligheten att pressa priserna hos andra leverantörer utan måste finna sig i de 
priser fabriken ger dem vilket enligt Hedén & McAndrew (2005) och Van Weele 
(2012) bör undvikas.  
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Att företaget väljer att flyga hem varorna är också något som påverkar kostanden. 
Hedén & McAndrew (2005) fastslår att flyg är ett relativt dyrt och varken miljö- eller 
ekonomimässigt hållbart som fraktalternativ även om det går snabbt. Dock är 
kostnadsposten för flygfrakten mycket liten i jämförelse mot kostnaderna som rör 
själva produktionen. Anledningen till detta kan dels bero på de små kvantiteter som tas 
hem men också på den UPS-rabatt som Ahlvar får via Aditro vilken kan ses som en av 
företagets styrkor. Detta gör således att valet att ta hem produkter med flyg inte är den 
största kostnadsboven, dock utgör fortfarande valet av frakt som Hedén & McAndrew 
(2005) påstår en negativ inverkan på miljön.  
 
Att inte stödja de volymer som orderläggs på statistik från tidigare år kan som 
beskrivet av bland andra Gadde & Håkansson (1999); Van Weeles (2012); Christopher 
et al. (2004); Varley (2014); Hedén & McAndrew (2005) och Caniato et al. (2014) 
leda till felaktiga inköpsbeslut. Utifrån detta kan vara ytterligare en orsak till 
företagets ekonomiska situation och de lagernivåer som beskrivs vara bristen på 
statistiskdata och prognosunderlag när Ahlvar lägger totalorden.  
 
Ytterligare problem som kan utläsas av inköpsprocessen är att mycket parallellt arbete 
sker, dels inom processen men också parallellt med inköpsprocessen för 
nästkommande säsong och andra processer inom företaget eftersom inköpsprocessen 
för en kollektion pågår under ett helt år. Att processerna sker parallellt och det endast 
finns en anställd ökar risken för överbelastning i arbetet vilket i sin tur kan leda till 
misstag som drabbar hela företaget. För att undvika detta i små bolag behövs som 
Zimmer & Scarboroght (2005) beskriver en tydlig arbets- och affärsstruktur.  
 
Att gå med förlust är inte ekonomiskt hållbart och för att ändra på detta och växa 
genom effektivare resursanvändning måste en förändring ske om Ahlvar vill klara sig 
på marknaden. Sammanfattningsvis är alltså valet av leverantör, valet av fraktsätt sett i 
ett miljöperspektiv, avsaknaden av statistiskdata och avsaknaden på struktur i arbetet 
de problem som Ahlvar bör se över för att kunna skapa en mer hållbar inköpsprocess 
och därigenom förbättra verksamheten.   



Examensarbete  2015-05-28  
Beatriz Fellenius  Linköpings Universitet 

  42 

5 ANDRAS INKÖPSPROCESSER 
I detta kapitel besvaras forskningsfråga 3 ”Hur arbetar andra företag i samma 
bransch med sina inköpsprocesser?”. Detta görs genom en presentation av tre företag 
som verkar inom samma bransch och en beskrivning av hur respektive inköpsprocess 
ser ut tillsammans med en analys av de tre företagens likheter och skillnader. Det bör 
återigen nämnas att informationen i detta kapitel inte kommer direkt från primärkällan 
och därför bygger på tolkningar som gjorts av primärkällans information i tidigare 
studier. Detta skulle kunna innebära att feltolkningar gjorts vilken i sin tur innebär att 
informationen som presenteras här inte är helt korrekt. Dock verkar informationen 
korrekt och källorna trovärdiga vilket även beskrivs i kapitel 2.1.1.  
 
Även det faktum att den största delen av informationen kring de andra företagen är 
hämtad från examensarbeten skrivna mellan 2005 och 2011 bör åter nämnas. Det 
innebär alltså att arbetssättet och företags beskrivningar inte nödvändigtvis behöver 
stämma överens med dagens företagsinformation och arbetssätt.  

5.1 Företagsbeskrivning 
Här presenteras de valda företagen Filippa K, Företag X och House of Dagmar med en 
kort introduktion om vad för typ av företag det är, vilka produkter de tillhandla håller 
och hur det går för dem ekonomiskt. 

5.1.1 Filippa K  
Filippa K är ett svenskt modebolag som år 1993 startades av Filippa Knutsson, Patrik 
Kilborg, och Karin Segerblom (Andersson, 2007). Tanken bakom Filippa K var att 
skapa ett varumärke som kännetecknades av enkla och sofistikerade plagg av hög 
kvalité vilket grundarna tyckte sig sakna på den svenska marknaden (Nilsson, 2006). 
De första åren sköttes hela verksamheten från Filippas hem men år 1997 öppnades de 
två första butikerna, en i Stockholm och en i Oslo (Larsson et al. 2009). 
 
Företaget har sedan starten vuxit och 2009 hade företaget över 40 egna butiker och 
representerades av ca 750 återförsäljare och totalt fanns märket i över 20 länder 
(Larsson et al. 2009). Idag finns huvudkontoret i Stockholm och företaget omsatte med 
sina 111 anställda ca 509 miljoner kronor år 2013 (Filippa K, 2013).  
 
Filippa K riktar främst in sig på att designa och sälja herr- och damkläder i prisklassen 
mellan till hög och tanken om enkelhet och hög kvalité är fortfarande en viktig del av 
varumärket (Nilsson, 2006). Företaget arbetar efter två säsonger per år, SS och AW, i 
varje säsong finns tre kollektioner och således tre inköpsprocesser (Jörgensen & 
Karlsson, 2005). Den första kollektionen är en pre-kollektion, innehållande några få 
plagg som leverareas lite innan själva huvudkollektionen som är den andra 
kollektionen. Huvudkollektionen innehåller flest produkter, för SS säsongen når 
huvudkollektionen kunderna i januari och för AW är kollektionen klar för försäljning i 
augusti. I mitten av en säsong nås kunderna av den tredje kollektionen, in-season 
kollektionen. Fördelen som företaget upplever med denna uppdelning är att de hinner 
fånga upp trender som de kan ha missat eller fylla på med bästsäljare från pre- och 
huvudkollektionen inför in-season kollektionen. (Johansson et al. 2007) 
Inköpsprocessen för en kollektion startar då planeringen inför en kollektion börjar och 
tar slut när produkterna når centrallagret. Tiden för inköpsprocessen är ca ett år 
(Jörgensen & Karlsson, 2005). Varje kollektion innehåller såväl basplagg som nyheter 
(Larsson et al. 2009).  
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5.1.2 Företag X 
Företag X är ett svensk klädföretag som främst fokuserar på att designa och sälja 
högkvalitativa och personliga jeans även om även andra produkter också är en del av 
företagets verksamhet. Företaget grundades år 2001 av en av dagens tre delägare och 
har sitt huvudkontor och centrallager i Sverige. Företaget har vuxit från en anställd till 
30 från starten till år 2009 då företaget också omsatte ca 350 miljoner kronor. (Saetre 
& Wennerberg, 2011) 
 
Beskrivningen av Företag X inköpsprocess kommer endas göras med avseende på 
produktgruppen jeans. Det framgår inte hur många jeanskollektioner som företaget 
arbetar med per år eller hur lång inköpscykeln är. Dock framgår det att 
kollektionsarbetet för jeans skiljer sig något från andra typer utav kläder då jeans inte 
riktigt följer trender på samma vis som många andra produkter inom modebranschen. 
På så vis handlar arbetet med kollektioner mycket om att istället förädla och utveckla 
redan befintliga produkter, även om helt nya designer också är en viktig del av 
kollektionerna. Kollektionerna innehåller således såväl basjeans som nya modeller. 
(Saetre & Wennerberg, 2011) 

5.1.3 House of Dagmar 
House of Dagmar är ett svenskt modeföretag som år 2004 startades av systrarna Karin 
Söderling, Kristina Tjäder och Sofia Malm. Företaget designar och säljer sofistikerade 
kvinnokläder som andas hög kvalité, sensualitet och glamour i en mellan till hög 
prisklass. (House of Dagmar, 2015) 
 
När företaget under våren 2005 lanserade sin första kollektion bestod kollektionen 
endast av tio stickade plagg och de enda som arbetade på företaget var syskonen 
(Almqvist & Jutnäs, 2013). Samma år omsatte företaget 835 tusen kronor (House of 
Dagmar, 2005) och såldes hos ca 40 återförsäljare i Sverige (Almqvist & Jutnäs, 
2013). Sedan dess har företaget växt och år 2013 hade företaget en omsättning på ca 
33,5 miljoner, 14 anställda (House of Dagmar, 2013) och ca 140 försäljningsställen 
runt om i världen (Almqvist & Jutnäs, 2013). Idag tillverkas inte heller bara tio 
stickade plagg per kollektion utan produktsortimentet som år 2013 vuxit sig sju 
gången så stort som från starten (Almqvist & Jutnäs, 2013) består av flera olika 
varugrupper i olika material (Larsson et al. 2009). 
 
Företaget producerar två kollektioner per säsong, en pre-seasong och en 
huvudkollektion (Lundström, 2015). Kollektionerna innehåller både basplagg och 
nyheter och cykeln från produktutveckling till att produkterna når kund är ca ett år 
(Larsson et al. 2009). 

5.2 Kursinriktning och kollektionsplanering 
Planeringen av en kollektion är på Filippa K det första steget i företagets 
inköpsprocess och sker genom ett möte mellan bland annat ledningen och design-, 
inköp-, och försäljningsavdelningen där riktlinjer och visioner inför nästa kollektion 
behandlas (Jörgensen & Karlsson, 2005). På mötet presenteras även säsongens budget 
för att alla ska vara medvetna om vilka ramar företaget har att röra sig inom. Även 
försäljningsdata från tidigare säsonger presenteras för att ge en bild av vad som varit 
lyckat och mindre lyckat med föregående kollektioner (Johansson et al. 2007).  
 
På House of Dagmar påminner planeringsarbetet inför en kollektion mycket om det på 
Filippa K. Där är det Kristina Tjäder som har huvudansvaret för produktutvecklingen 
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inför en ny kollektion även om alla ägarna är delaktiga i arbetet för att produkterna ska 
förmedla rätt känsla och stämma överens med varumärket (Larsson et al. 2009). Detta 
görs precis som på Filippa K i nära samarbete med bland annat 
försäljningsavdelningen för att kollektionen ska passa kundernas behov och eventuella 
marknadstrender ska kunna uppfattas (House of Dagmar, 2015). 
 
Kollektionsplaneringen på Företag X skiljer sig något från den på Filippa K och House 
of Dagmar. Här pågår planeringen kontinuerligt och det är främst 
produktutvecklingsavdelningen som ansvarar för denna fas. Den enda gången som 
detta görs i samarbete med försäljningsavdelningen är när det handlar om att utveckla 
redan befintliga produkter. Detta på grund av att företaget inte vill låta nyskapandet av 
produkter styras av analyser och data från försäljningsavdelningen utan vill att de 
designers som tar fram produkterna ska kunna tänka och skapa fritt. (Saetre & 
Wennerberg, 2011)  
 
Företag X använder sig även av mässor som en del i deras kollektionsplanering. Detta 
innebär att de ibland väljer ett material som de vill ska ingå i en kollektion innan själva 
designen för produkten finns (Saetre & Wennerberg, 2011). Av vad som går att tyda i 
Larsson et al (2009) är detta ett tillvägagångssätt som varken Fillippa K eller House of 
Dagmar använder sig av.  

5.3 Idékollektion och formgivning  
När planeringen är klar börjar designavdelningen på Filippa K, utifrån det som 
bestämdes på planeringsmötet ta fram förslag på produktdesigner inför kommande 
kollektion (Jörgensen & Karlsson, 2005). Detta gäller även på House of Dagmar där 
Kristina Tjäder tillsammans med företagets designers börjar arbetet med att ta fram 
designer som motsvarar ägarnas visioner när riktlinjerna inför en ny kollektion är 
fastställda (Larsson et al. 2009; House of Dagmar, 2015). När designteamet på Filippa 
K är färdigt med designerna för en kollektion förs en diskussion med berörda parter 
inom företaget angående saker som vad plagget ska kosta ut till kund och vilken 
kvalité det ska ha. Även på House of Dagmar diskuteras och sätts preliminära priser på 
produkterna för att företaget ska veta inom vilka ramar de kan röra sig. (Larsson et al. 
2009) På Företag X ser arbetet lite annorlunda ut. Där görs inte någon traditionell 
idékollektion utan framtagande av en kollektion görs som en integrerad del i 
kollektionsplaneringen, sourcingen och formgivningsprocessen (Saetre & 
Wennerberg, 2011). 
 
När skisserna för idékollektionerna är färdiga och godkända på Filippa K och House 
of Dagmar tillverkas mönstren för de olika plaggen på företagen (Larsson et al. 2009; 
House of Dagmar, 2015) vilket de ser som en fördel eftersom företaget kommer 
närmare processen och snabbt kan göra justeringar om det behövs (Larsson et al, 
2009). Företag X tillverkar till skillnad från Filippa K och House of Dagmar inte sina 
mönster själva utan överlåter arbetet till fabrikerna som tillverkar produkterna. 
Fördelen men att låta fabriken göra mönstren är att företaget slipper tänka på 
kompetenskraven och den direkta kostnad som är kopplad till att ha en egen 
mönsterkonstruktör medan nackdelarna handlar om att de inte själva äger mönstren 
och har svårt att påverka processen. (Saetre & Wennerberg, 2011) 
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5.4 Produktinstruktioner 
Filippa K arbetar alltid med produktinstruktioner och försöker genom dem förmedla 
vad det är de vill uppnå med sina plagg till sina leverantörer. Allt eftersom processen 
löper på uppdateras även informationen på produktinstruktionerna om och när det 
behövs. (Jörgensen & Karlsson, 2005) Även House of Dagmar och Företag X arbetar 
på detta vis med instruktioner till fabrikerna (House of Dagmar, 2015; Saetre & 
Wennerberg, 2011). 
 

5.5 Sourcing  
Filippa K och House of Dagmar börjar sitt sourcingarbete så snart designerna för en 
kollektion är klara och priser och kvalité bestämda (Jörgensen & Karlsson, 2005; 
Larsson et al. 2009). Utifrån denna information börjar företagen att söka efter möjliga 
leverantörer till de olika produkterna. Filippa K arbetar både med att beställa hem eget 
råmaterial som de sedan distribuerar till fabrikerna som ska tillverka produkterna och 
med att låta fabrikerna göra beställningarna själva. (Jörgensen & Karlsson, 2005) 
Vilket alternativ som väljs beror på produkt och tillfälle. I de fall då Filippa K väljer 
att beställa råmaterial själva tar detta mellan 4-12 veckor vilket gör att förtaget måste 
har god framförhållning för att produktionen ska kunna starta som planerat. Även 
House of Dagmar arbetar med att både beställa hem eget material och låta fabrikerna 
beställa. Oavsett vilket alternativ är det dock alltid House of Dagmar som själva letar 
upp och väljer råmaterialet genom att gå på olika mässor. Detta görs för att materialet 
ska uppnå bästa möjliga kvalité. Undantag från detta arbetssätt finns och gäller den 
tillverkning som sker i Kina där det är fabriken själva som väljer material, dock i ett 
nära samarbete med House of Dagmar så att det ska passa varumärket. Detta kräver 
precis som för Filippa K mycket framförhållning. (Larsson et al. 2009) På Företag X 
är det endast leverantörerna som köper in råmaterialet dock är företaget precis som på 
Filippa K och House of Dagmar synnerligen engagerade i arbetet och för en nära 
kommunikation med fabriken så att materialen ska stämma överens med deras vision 
(Saetre & Wennerberg, 2011).  
 
Filippa K, House of Dagmar och Företag X värdesätter alla långsiktiga 
leverantörsrelationer och trivs med att använda leverantörer som de arbetat med 
tidigare om arbetet fungerat bra (Larsson et al. 2009; Saetre & Wennerberg, 2011).  
 
Filippa K har ca 25-35 leverantörer som de arbetar aktivt med samtidigt som de 
ständigt letar efter nya möjligheter till samarbeten med nya leverantörer. House of 
Dagmar upplever det som svårt att svårt att hitta leverantörer som klarar av att 
tillverka med den kvalité som krävs. Trots detta har de ändå mellan åtta och tio 
leverantörer som de arbetar aktivt med. (Larsson et al. 2009). Företag X uppger att de 
har två leverantörer som det arbetar aktivt med, dock gäller detta endast för deras 
jeansproduktion och antydan finns till att företaget har fler leverantörer när det handlar 
om andra produkter (Saetre & Wennerberg, 2011). 
 
Den största delen av Filippa Ks produktion sker i Portugal men produktion sker även i 
länder som Italien, Estland, Turkiet och Kina (Jörgensen & Karlsson, 2005). Precis 
som för Filippa K ligger House of Dagmars produktion främst i Estland, Italien och 
Portugal även om de också producerar vissa produkter i Kina. De produkter som 
tillverkas i Kina uppger företagen främst vara vissa basplagg och stickade produkter. 
(Larsson et al. 2009) Jeansen som Företag X tillverkar produceras endast i Italien. 
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Anledningen till att Företag X endast använder sig av Italien för dessa produkter är 
dels på grund av kompetensen som finns där samt att de värdesätter stämpeln ”made in 
Italy” då företaget menar att det förmedlar kvalité och värde till kunderna. (Saetre & 
Wennerberg, 2011) 
 
Företag X vägrar helt att samarbete med fabriker som ligger i Kina då de anser att 
deras varumärke inte vill stå bakom produktion i länder som inte respekterar 
mänskliga rättigheter (Saetre & Wennerberg, 2011). Att House of Dagmar och Filippa 
K inte producerar så mycket i Kina menar företagen främst beror på två faktorer. För 
det första handlar det om att kvalitén ofta blir lidande (Larsson et al. 2009). Filippa K 
menar att de för samma pris ofta kan få samma kvalité eller till och med bättre i 
Europa. (Jörgensen & Karlsson, 2005). Den andra anledningen handlar om att 
företagen inte når upp i tillräckligt stora kvantiteter vid produktion för att det ska vara 
lönsamt. Dessutom menar båda företagen att det minskar olika typer av risker att inte 
lägga så stor del av produktionen i Kina. (Larsson et al. 2009) 
 
Vid val av leverantör tar Filippa K hjälp av andra länders exportråd för att få hjälp 
med översättningar och lagar (Larsson et al. 2009). De främsta kriterierna som 
företaget kollar efter hos sina leverantörer är god kommunikation, pris, kvalité och 
flexibilitet. Med god kommunikation menas att Filippa K vill att fabriken ska förstå 
den vision som Filippa K har och även att de hör av sig om de tycker att något inte 
verkar stämma eller inte fungerar som det ska. (Jörgensen & Karlsson, 2005) Pris och 
kvalité handlar om att ha en bra balans mellan dessa två och på så sätt undviker Filippa 
K fabriker som är jättebra men som tar väldigt höga priser och även fabriker där det är 
tvärt om (Larsson et al. 2009). Med flexibilitet menas att leverantörerna ska kunna 
producera både små och stora kvantiteter till vettiga priser då Filippa K ofta behöver 
beställa små kvantiteter vilket de utifrån erfarenhet vet att många leverantörer 
undviker (Jörgensen & Karlsson, 2005). House of Dagmar som också för ett nära 
samarbete med både Sveriges och andra länders exportråd när de letar efter 
leverantörer menar att deras viktigaste kriterier vid val av leverantör är kvalité men 
också priset. Dessutom föredrar de närproducerat då de upplevare att det kan kora ner 
ledtider och är miljövänligare då kortare transporter krävs. Eftersom företaget är så 
pass litet upplever de också problem med att många leverantörer inte prioriterar deras 
ordrar vilket förlänger deras produktionsledtider. (Larsson et al. 2009) Huruvida 
Företag X använder sig av exportråd eller ej framgår inte men däremot framgår det 
precis som för Filippa K och House of Dagmar att kvalité och pris tillsammans med 
kompetens är viktiga faktorer vid val av leverantör (Saetre & Wennerberg, 2011).  
 
För att se så att leverantörerna uppfyller de krav som Filippa K har på dem arbetar 
företaget med olika code of counducts som de försöker införa på fabrikerna (Nilsson, 
2006). Både Filippa K och Företag X anlitar dessutom externa företag som sköter 
kvalitetskontrollen av fabrikerna (Larsson et al. 2009; Saetre & Wennerberg, 2011). 
Utöver detta arbetar Filippa K även men en betygsskala där de betygsätter olika 
leverantörer efter kriterier så som kvalité, pris, leveranstid, socialt ansvar, och 
kommunikation under processen (Jörgensen & Karlsson, 2005). House of Dagmar har 
inte ekonomisk möjlighet att göra låta en extern aktör göra kontroller av 
leverantörerna utan försöker ibland själva att besöka fabrikerna i den mån det hinns 
med (Larsson et al. 2009).  
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När företagen har hittat några möjliga leverantörer skickas mönster, skisser och 
produktinstruktioner till dessa för att resultera i prototyper. Utifrån resultaten på 
prototyperna väljs sedan de slutgiltiga leverantörerna för en kollektion ut (Jörgensen & 
Karlsson, 2005; Larsson et al. 2009; Saetre & Wennerberg, 2011). Filippa K ser alltid 
till att ha ”back-up” leverantörer tillgängliga ifall något skulle gå fel med den valda 
leverantören (Larsson et al. 2009). Huruvida House of Dagmar och Företag X har 
någon ”back-up” framgår ej. För att säkerställa kvalitén på produkter och för att snabbt 
hinna uppfatta störningar och eventuella förseningar sker kontinuerlig kommunikation 
mellan företagen och deras leverantörer. (Larsson et al. 2009; Saetre & Wennerberg, 
2011).  

5.6 Säljprovskollektion och provhantering 
När företagen har valt sina leverantörer läggs beställningar på en säljprovskollektion 
(Larsson et al. 2009; Saetre & Wennerberg, 2011). I de fall där Filippa K och House of 
Dagmar själva stått för inköp av material skickas även det till fabrikerna så att 
fabrikerna ska kunna tillverka en säljprovskollektion i rätt färg och kvalité (Larsson et 
al. 2009). När säljproverna är färdiga och levererade testas de (Larsson et al. 2009; 
Saetre & Wennerberg, 2011). På Filippa K utförs kvalitetssäkringen av när varorna 
genom ett externt företag när varorna har leverarets. House of Dagmar utför testerna 
själva. (Larsson et al. 2009) Företag X testar också sina varor men detta görs av 
samma företag som kvalitetssäkrar fabriken innan de fraktas till Sverige. När testerna 
är färdiga skickas mycket information under denna period fram och tillbaks mellan 
företagen och leverantörerna för att bland annat felaktigheter ska kunna åtgärdas 
(Larsson et al. 2009). Hur Företag X arbetar med att justera säljkollektionen efter det 
att de fått den framgår inte.  
 
När säljproverna är erhållna och godkända startar införsäljningsperioden då de tre 
företagens säljare arbetar med att sälja in kollektionen till återförsäljarnas inköpare 
(Jörgensen & Karlsson, 2005; Larsson et al. 2009; Saetre & Wennerberg, 2011). 
Filippa K följer hela tiden upp arbete för att trender och eventuella misstag i 
kollektionen ska hinna uppfattas. När införsäljningsperioden är klar ses kollektionen 
över och Filippa K får utifrån analyser och försäljningen avgöra vilka produkter de ska 
ha kvar och inte i den kommersiella kollektionen. (Jörgensen & Karlsson, 2005) Om 
kontinuerlig uppföljning och korrigering av kollektion görs eller inte på House of 
Dagmar och Företag X framgår inte. Hur mycket som till slut köps in baseras hos 
Filippa K och Företag X främst på de ordrar som lagts men också till viss del av 
analyser på försäljning tidigare år. (Larsson et al. 2007; Saetre & Wennerberg, 2011). 
På House of Dagmar utgjorde endast antalet kundordrar basen för hur mycket som 
skulle köpas in år 2009 (Larsson et al. 2009). Dock har House of Dagmar sedan år 
2014 även webshop (Arnell, 2014) vilket gör det rimligt att tro att företaget även 
räknar med eventuell webförsäljning i totalordern.  

5.7 Kommersiell kollektion 
När produktionen är klar fraktas slutligen ordrarna till respektive företag (Larsson et 
al. 2009; Saetre & Wennerberg, 2011). För Filippa K sker detta ca sex månader efter 
att kunderna lagt sina ordrar (Andersson, 2007). Information om hur långt detta 
intervall är hos House of Dagmar och Företag X saknas. 
 
De produkter som Filippa K tillverkar i Europa körs med bil eller lastbil till lagret i 
Borås och produkter tillverkade i Kina körs med båt till Göteborg för att sedan köras 



Examensarbete  2015-05-28  
Beatriz Fellenius  Linköpings Universitet 

  48 

vidare till Borås med lastbil (Jörgensen & Karlsson, 2005). House of Dagmar som har 
sitt lager i Varberg väljer att flyga hem många produkter på grund av leverantörernas 
långa ledtider. Dock sker även leveranser med båt och lastbil även hos House of 
Dagmar. Filippa K uppger att frakt med båt från Kina tar ca 35 dagar medan 
lastbilsfrakterna tar ca en vecka. För både Filippa K och House of Dagmar finns ett 
undantag då varorna inte först leverareas till respektive lager. Undantaget gäller varor 
som ska till USA och dessa fraktas istället direkt från leverantören till kunden i USA. 
(Larsson et al. 2009) Företag X uppger att de har sitt lager nära sitt huvudkontor, dock 
framgår inte vilka transportalternativ som väljs (Saetre & Wennerberg, 2011). 
Kvalitén på de kommersiella kollektionerna kontrolleras av samtliga företag (Saetre & 
Wennerberg, 2011; Larsson et al. 2009)  
 
I händelse av att företagen skulle vilja beställa påfyllnad av någon produkt i efterhand 
uppger Filippa K och House of Dagmar att det är möjligt men svårt (Larsson et al. 
2009). Om Filippa K vill lägga en extrabeställning kan detta ta från 2 veckor och uppåt 
beroende på om råmaterial finns tillgängligt eller ej (Andersson, 2007). House of 
Dagmar uppger ingen exakt tid men de menar att det på grund av de långa 
produktionsledtiderna hos leverantörerna skulle vara mycket olönsamt och i princip 
omöjligt att lägga extra ordrar i efterhand. Information om hur det fungerar med 
eventuella extra ordrar för Företag X saknas (Saetre & Wennerberg, 2011). 
 
Filippa K är det enda företaget där information angående utvärdering av 
inköpsprocessen återfunnits. Där genomförs en utvärdering av leverantörernas 
prestationsförmåga efter varje säsong. (Larsson et al. 2009)  
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6 JÄMFÖRELSE 
I detta kapitel kommer en jämförelse mellan teori kring inköpsprocesser, de andra 
företagens inköpsprocesser och Ahlvars inköpsprocess att presenteras för att besvara 
forskningsfråga 4 ”Hur förhåller sig teorin kring inköpsprocesser och de andra 
företagens inköpsprocesser till hur Ahlvar arbetar idag?”. Först presenteras viss 
relevant företagsdata från var och ett av företagen i en tabell följt av en analys om hur 
Ahlvar som företag förhåller sig till de andra företagen. Efter detta presenteras en 
jämförelse mellan själva inköpsprocesserna givet de steg som Hedén och McAndrew 
(2005) beskriver som en del av inköpsprocessen hos modeföretag. Resultaten från 
kapitel 3.5, 4 och 5 presenteras i olika tabeller följt av varsin analys för att tydliggöra 
skillnader och likheter inom de olika stegen. I tabellernas vänstra kolumn beskrivs 
olika frågor, följt av fem kolumner, en för teorin och en för var och ett av företagen. 
De resultat som redovisas i teorikolumnen bygger helt på information i teorikapitlet 
3.5 vilket innebär att teorikolumnen redovisar vad som anses som rätt arbetssätt enligt 
teorin. I Företagens kolumner baseras resultaten på informationen från de kapitel som 
beskriver företagen och hur de arbetar.  

6.1 Företagen 
I tabell 7 presenteras företagsinformation kopplat till vart och ett av företagen Ahlvar, 
Filippa K, Företag X och House of Dagmar vilket utgör grunden för analysen av hur 
Ahlvar som företag förhåller sig till de tre andra företagen.  
 

 Ahlvar Filippa K Företag X House of 
Dagmar 

Grundades 2011 1993 2001 2004 
Ursprungsland Sverige Sverige Sverige Sverige 
Antal anställda 0 111 (år 2011)  30 (år 2009) 14 (år 2013) 
Antal 
kollektioner per 
år 

2 6 - 4 

Kollektioner per 
säsong 

1 3 - 2 

Produkter Kvinnoblusar Herr- och 
Damkläder samt 
lite accessoarer 

Jeans (företaget 
har även andra 
produkter som 
inte presenteras 
här) 

Damkläder och 
lite accessoarer  

Varumärket Lyx med lite 
rockigt och tidlöst 
inslag av hög 
kvalité 

Sofistikerade och 
enkla plagg med 
hög kvalité  

Hög kvalité med 
en personlig touch 

Högkvalitativa 
produkter som 
förmedlar 
glamour och 
sensualitet  

Prisklass på 
produkterna 

Mellan till högt Mellan till högt  -  Mellan till högt 

Antal 
återförsäljare 

ca 35 ca 750 (år 2009) - ca 140 (år 2013) 

Kollektionerna 
innehåller såväl 
bas plagg som 
nyheter 

Ja Ja Ja Ja 

Tabell 7 Företagsdata kopplat till företagen  

Det framgår tydligt av tabell 7 att Ahlvar är det minsta företaget av dessa fyra både 
sett till antal anställda och antal återförsäljare. Att de andra företagen är så pass 
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mycket större gör enligt de teorier om SME som beskrivs i Zimmer & Scarboroght 
(2005) att Ahlvar inte kan agera på exakt samma sätt som de andra både på grund av 
små orderkvantiteter men också på grund av skillnader i arbetskraft. För även om alla 
dessa företag i någon mån går att klassificera som små eller medelstora företag så är 
det ändå stor skillnad på ett enmansföretag och ett företag där det finns anställda. Av 
den anledningen kan alltså inte Ahlvar ändra sitt arbetssätt helt efter hur de andra 
företagen arbetar. De andra företagen har dock enligt tabell 7 många andra likheter 
med Ahlvar. vilket leder till slutsatsen att det trots storleks skillnader ändå finns 
värdefull information att hämta av Filippa K, Förteg X och House of Dagmar. 
 
Vidare syns det tydligt i tabell 7 att mycket av likheterna som finns mellan företagen 
ligger i deras inriktning och varumärke. Alla företagen är svenska och inriktar sig på 
att tillverka och designa högkvalitativa designprodukter (Larsson et al, 2009; Saetre & 
Wennerberg, 2011) och förutom för Företag X där information saknas så ligger alla i 
prisklassen mellan till hög (Nilsson, 2006; House of Dagmar, 2015) vilket antyder att 
Ahlvar borde kunna lära av hur dessa andra företag arbetar för att kunna förbättra sin 
egen verksamhet. Den skillnad, förutom storleksskillnaderna, som syns i tabell 7 är 
hur många kollektioner som företagen lanserar per år. Både Filippa K och House of 
Dagmar har fler än två kollektioner per år (Jörgensen & Karlsson, 2005; Lundström 
2015) och Filippa K menar att det gör inköpsprocessen mer flexibel (Johansson et al. 
2007) medan Ahlvar endast har två. För Företag X framgår idet inte hur många 
kollektioner som görs men då deras kollektionsarbete för jeans ser lite annorlunda ut 
(Saetre & Wennerberg, 2011) har detta ingen större betydelse för Ahlvar.  
 
Sammanfattningsvis finns det alltså faktorer som indikerar på att Ahlvar trots 
storleksskillnader finns likheter mellan Filippa K, House of Dagmar och Företag X 
och Ahlvar. Likheterna mellan företagen består i deras varumärke och inriktning vilket 
leder till slutsatsen att Ahlvar borde kunna ta lärdom av dessa företags arbetssätt.  

6.2 Kursinriktning och kollektionsplanering 
Hur arbetet med kursinriktning och kollektionsplanering ser ut inom de olika företagen 
presenteras i tabell 8.  
 
 Teori Ahlvar Filippa K Företag X House of 

Dagmar 

När börjar 
planeringen 

Ca ett år 
innan färdig 
kollektion 

Ca ett år innan 
färdig 
kollektion 

Ca ett år innan 
färdig 
kollektion 

kollektions-
planering sker 
kontinuerligt 
 

Ca ett år innan 
färdig 
kollektion 

Är olika 
avdelningar 
inblandade i 
arbetet 
 

Ja Nej, Endast 
Frida 

Ja Till viss del Ja 

Hur bestäms 
kollektions-
inriktningen 
 

Ett möte 
hålls 

Frida 
bestämmer 
själv 
riktlinjerna 

Ett möte hålls - Ett möte hålls 

Används 
dataanalyser 
från tidigare år 
 

Ja Nej Ja Till viss del  Ja 
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Planeras 
kollektion före 
material väljs 

Ja Ja Ja Inte alltid  Ja 

Används 
bästsäljare i 
kollektionen 
 

Ja ja, vissa ja, vissa ja, vissa ja, vissa 

Övrigt - På Ahlvar är 
detta inte ett 
eget steg utan 
en del i 
design-
processen 

Budget för 
säsongen 
presenteras i 
detta steg 

Mycket 
utveckling av 
befintliga 
produkter 
 

- 

Tabell 8 Arbetet med Kursinriktning och kollektionsplanering på de olika företagen 

Av tabell 8 går att utläsa att alla företag, utom Företag X där information saknas, 
börjar sin kollektionsplanering redan ett år innan kollektionen slutligen når kund, 
vilket stämmer överens med vad teorin säger. På Ahlvar, där det inte finns samma 
personalstyrka som på de andra företagen är inte kollektionsplaneringen ett eget steg 
på samma sätt som hos de andra företagen utan mer en integrerad del av designarbetet.  
 
Filippa K, House of Dagmar och Företag X som har olika avdelningar eller i alla fall 
olika personer som ansvarar för vissa områden (Jörgensen & Karlsson, 2005; House of 
Dagmar, 2015; Saetre & Wennerberg, 2011) gör som Hedén och McAndrew (2005) 
rekommenderar och har i detta steg ett samarbete mellan olika avdelningar. Då Ahlvar 
är ett enmansföretag så sker detta utan att några möten behöver hållas och istället är 
det Frida som fattar alla besluten. Fördelarna med detta är att Frida kan ha 
övergripande kontroll på hela processen medan nackeldarna är att det endast finns ett 
perspektiv på hur saker och ting ska gå till. Dessutom kan det leda till problem 
eftersom Frida kanske inte besitter lika stor kunskap inom alla företagets kärnområden 
utan är mest specialiserad på design och produkt utveckling.  
 
Ytterligare en skillnad mellan Ahlvar och de andra företagen som går att utläsa av 
tabell 8 är att Ahlvar inte använder sig av dataanalyser från tidigare år under 
planeringen av en kollektion. Att göra dataanalyser ät något som Varley (2014) menar 
är mycket viktigt för att kunna förstå kunderna och uppfatta mönster. Anledning till att 
detta inte görs på Ahlvar kan vara avsaknaden av ett IT-system vilket innebär att 
information om kunder och köpbeteenden inte kan sammanställas utan att det skulle 
kräva för mycket tid av företaget. Dock är Frida ensam på företaget och arbetar nära 
sina kunder vilket innebär att hon som ensam ansvarig trots detta ändå har relativt bra 
översikt på hur kunderna agerat tidigare, vilket är möjligt så länge hon är ensam på 
företaget.  
 
Företag X är det enda företaget som ibland väljer att hitta material innan det finns en 
produkt som materialet ska användas till (Saetre & Wennerberg, 2011). Enligt Hedén 
och McAndrew (2005) är detta inte det vanliga tillvägagångsättet och både Filippa K 
och House of Dagmar gör som Ahlvar och väljer material i ett senare skede (Larsson 
et al, 2009) vilket antyder att Ahlvars sätt är ett bra sätt att göra det på.  
 
Tabell 8 visar vidare att en likhet som alla företagen har och som stämmer överens 
med vad teorin säger är att alla använder sig av bästsäljare från tidigare år. Detta är 
också en indikation på att Ahlvar trots avsaknad av IT-system och dataanalyser har 
koll på vilka varor som sålt bäst och inte.  
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6.3 Idékollektion och formgivning 
I tabell 9 presenteras hur företagen arbetar med idékollektion och formgivning.  
 

 Teori Ahlvar Filippa K Företag X House of 
Dagmar 

Vem gör idé-
kollektionen 

Företagets 
designers 

Frida Företagets 
designers 

Företagets 
designers 

Företagets 
designers 

Förs en dialog 
om priser 
mellan inköp 
och designers 
 

Ja Nej Ja - Ja 

Bestäms färg, 
modell och 
kvalité i detta 
steg 

Ja Ja Ja Ibland Ja 

Var sker 
mönster- 
konstruktion 

Externt eller 
internt 

Externt, 
sömmerska 
eller 
konstruktör 

Internt Externt, hos 
leverantör 

Internt 

Övrigt - - - Företag X 
gör ingen 
traditionell 
idékollektion 
utan skiss-
tillverkning 
sker i andra 
steg 

- 

Tabell 9 Arbetet med idékollektion och formgivning på de olika företagen 

Företagens arbete med Idékollektion och formgivning stämmer i Filippa Ks och House 
of Dagmars fall (Larsson et al. 2009) överens med teorin kring området som beskrivs i 
Hedén & McAndrew (2005) och Jakson & Shaw (2009). Ahlvars arbetssätt skiljer sig 
inte heller allt för mycket från teorin. Företag X sticker ut från de andra företagen i 
detta steg eftersom de inte arbetar med någon traditionell idékollektion utan istället 
integrerar skisstillverkning och formgivning i de andra stegen. Dock genomförs trots 
detta flera av momenten, som till exempel mönsterkonstruktion även om det inte görs 
just i detta steg hos Företag X. (Saetre & Wennerberg, 2011) 
 
Av tabell 9 går det återigen att tyda att Ahlvar på grund av dess storlek inte kan agera 
på samma sätt som de andra företagen. Dels handlar det om att det endast är Frida som 
arbetar med och godkänner designer men också om att ingen dialog förs angående 
priser och kvalité med någon inköpsavdelning eftersom en sådan avdelning inte finns. 
Såväl Filippa K, Företag X och House of Dagmar uppger att diskussioner kring priser 
mellan olika parter på företaget genomförs i detta steg (Larsson et al. 2009). Som 
Jakson & Shaw (2009) menar så är en dialog mellan dessa avdelningar viktigt 
eftersom inköpsavdelningen ofta har ett mer ekonomiskt perspektiv än företagets 
designers. Detta är viktigt när det handlar om att välja rätt kvalitét och utseende så att 
det passar med företagets budget. För Ahlvar innebär detta att det endast är Frida som 
får göra övervägandet mellan kostnad och design. Avsaknaden av ett ekonomiskt 
perspektiv kan lätt leda till kostsamma beslut.  
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Vidare skiljer sig valen av vem som tillverkar produkternas mönster åt enligt tabell 9. 
På Filippa K och Dagmar sker detta internt (Larsson et al. 2009; House of Dagmar, 
2005) medan Företag X överlåter arbetet till leverantörerna (Saetre & Wennerberg, 
2011) och Ahlvar beställer mönster från en extern sömmerska eller 
mönsterkonstruktör. Som tidigare påpekat finns det både för och nackdelar med detta. 
Fördelarna i att äga mönsterkonstruktionen ligger i flexibilitet och ägande av 
processen (Hedén och McAndrew, 2005) medan nackdelarna handlar om kostnader 
(Saetre & Wennerberg, 2011). Dessutom finns risker i from av bland annat plagiatrisk 
genom att inte äga sina egna mönster (Saetre & Wennerberg, 2011).  

6.4 Produktinstruktioner 
Hur de olika företagen arbetar med produktkonstruktioner presenteras i tabell 10.  
 
 Teori Ahlvar Filippa K Företag X House of 

Dagmar 

Görs produkt-
instruktioner 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Innehåller en 
produkt- 
instruktion allt en 
leverantör behöver 
veta för att kunna 
producera en 
produkt efter 
företagets önskemål  

Ja Ja  Ja  Ja Ja 

Uppdateras 
produktinstruktion
erna kontinuerligt 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Tabell 10 Arbetet med produktinstruktioner på de olika företagen 

I arbetssättet kring produktinstruktioner finns enligt tabell 10 inga direkta skillnader 
utan alla företagen arbetar på ett liknande vis och deras arbetssätt stämmer överens 
med teorin kring produktinstruktioner.  

6.5 Sourcing 
I tabell 11 presenteras hur företagen arbetar med sourcing.  
 
 Teori Ahlvar Filippa K Företag X House of 

Dagmar 

Används en 
eller fler 
leverantörer 

Helst fler En Fler, 25 till 35 
stycken 

Fler, två 
stycken 

Fler, åtta till 
tio stycken  

Används  
”back-up” 
leverantörer 

Ja, om det är 
möjligt 

Nej Ja - - 

Vem köper in 
råmaterial 

Kan göras av 
företaget eller 
av leverantör 

Leverantören Leverantören 
eller Filippa K 
själva 

Leverantören Leverantören 
eller House of 
Dagmar själva 

Vart sker 
produktionen 

Olika 
beroende på 
vad företaget 
vill uppnå 

I Kina Främst i 
Europa men 
även lite i 
Kina 

I Italien Främst i 
Europa men 
även lite i 
Kina 
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Letar 
företaget 
kontinuerligt 
efter nya 
leverantörer 

Ja Nej Ja - Ja 

Vad värde-
sätter 
företagen 
mest hos en 
leverantör 

Olika 
beroende på 
vad för typ av 
företag det är 

Kvalité, pris, 
långsiktiga 
relationer, 
flexibilitet och 
samarbets-
förmåga 

Kvalité, pris 
långsiktiga 
relationer, 
flexibilitet och 
samarbets-
förmåga 

Kvalité, pris 
och kompetens 

Kvalité, pris, 
långsiktiga 
relationer, 
flexibilitet och 
närproducerat 

Äger 
företagen sin 
produktion 

Olika för olika 
företag 

Nej Nej Nej Nej 

För vilka 
produkter 
väljs 
leverantörer i 
Asien 

Mest 
produkter som 
kan mass-
produceras 
och billiga 
produkter 

Alla Basplagg och 
vissa stickade 
plagg 

Inga Vissa stickade 
plagg 

Används 
prototyper 
för att testa 
förmågan hos 
leverantörer 

Ja Ja Ja Ja Ja 

kvalitets 
kontrolleras 
fabrikerna 

Ja, helst Nej Ja Ja Nej 

Tabell 11 Sourcing arbetet på de olika företagen 

Sourcing är det steg där Ahlvars arbete enligt informationen i tabell 11 skiljer sig mest 
från både teori och hur de andra företagen arbetar. Först och främst handlar skillnaden 
om antalet leverantörer. Det framgår tydligt av tabell 11 att både Filippa K och House 
of Dagmar arbetar efter de teorier som Van Weele (2012) och Hedén & McAndrew 
(2005) tar upp angående vikten av att ha fler leverantörer för att kunna pressa priser 
och säkra sin produktion. Även Företag X har valt att ha mer än en leverantör (Saetre 
& Wennerberg, 2011). Ahlvar å andra sidan arbetar inte enligt de teorier som Van 
Weele (2012) och Hedén & McAndrew (2005) beskriver och arbetar endast med en 
leverantör. Detta kan enligt VanWeele (2005) skapa stora risker för Ahlvar och 
dessutom göra det svårt för företaget att pressa priser vilket även togs upp i kapitel 
4.3.3. Att Filippa K är det företag som arbetar med betydligt fler leverantörer än de 
andra företagen (Larsson et al. 2009) stämmer överens med Hedén & McAndrews 
(2005) teorier om att större företag ofta har fler leverantörer som de arbetar med. I sin 
tur innebär inte detta att alla företag bör sträva efter att ha ett visst antal leverantörer, 
utan bör välja antal efter vad som passar för företaget, men att en leverantör hur som 
helst ofta är för lite för att det ska skapa värde för företaget (Van Weele, 2012). 
VanWeele (2012) Menar också att kontinuerligt sökande av leverantörer är viktigt för 
att ett företag ska klara av att bli konkurrenskraftigt. Av företagen är det dock endast 
Filippa K och Dagmar som uppger att de gör detta kontinuerligt (Larsson et al, 2009).  
 
Nära sammankopplat till antal leverantörer ligger frågan om företagen arbetar med 
”back-up” leverantörer som kan säkra deras produktion i fall en annan leverantör 
misslyckas. Christopher et al. (2004) menar att alternativa försörjningsmöjligheter är 
ett måste för att kunna skapa en effektiv försörjningskedja. Med anledningen av detta 
dras slutsatsen att det blir svårt för Ahlvar att skapa en effektiv försörjningskedja som 
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det ser ut på företaget idag. Av informationen kring de andra företagen går det endast 
att utläsa att Filippa K arbetar aktivt med ”back-up” leverantörer (Larsson et al, 2009).  
 
Huruvida företagen själva köper in material eller inte skiljer sig enligt tabell 11 åt och 
teorin menar att båda sätten är möjliga (Hedén & McAndrew, 2005). Filippa K och 
House of Dagmar menar att valet av att köpa in själva eller låta leverantören göra det 
beror på situation och plagg (Jörgensen & Karlsson, 2005). 
 
Ytterligare en markant skillnad som framgår av tabellen är val av leverantörsland. 
Företag X har valt att inte lägga någon produktion alls i Kina dels på grund av att det 
inte passar deras lyxiga varumärke men också för att de inte vill förknippas med Kina 
som land (Saetre & Wennerberg, 2011). Filippa K och House of Dagmar har inte helt 
uteslutit Kina som leverantörsland men har den absolut största delen av deras 
produktion i Europa. Anledningarna till att de inte väljer Kina är att de beställer för 
små kvantiteter för att det ska vara lönsamt och för att det medför en del risker att 
producera i Kina. Dessutom spelar kvalitén på produkterna en stor roll i valet att inte 
ha så mycket produktion i Kina. (Larsson et al. 2009; Jörgensen & Karlsson, 2005) 
Ahlvar å andra sidan väljer att producera alla sina produkter i Kina vilket går emot de 
teorier om att företag som väljer att producera i Kina främst är företag som har billiga 
produkter och kan massproducera (Cantino et al. 2014). Ahlvar som endast producerar 
små kvantiteter och dyra produkter borde alltså enligt Cantino et al. (2014) inte ha sin 
produktion i Kina.  
 
Filippa K och Företag X är de enda av de fyra företagen som kvalitetssäkrar sina 
fabriker (Larsson et al. 2009; Saetre & Wennerberg, 2011). House of Dagmar uppger 
att det beror på att tid, arbetskraft och resurser inte finns (Larsson et al. 2009) vilket 
även stämmer med Ahlvars förklaring till varför inte detta görs. Att det förhåller sig på 
så vis stämmer med Zimmer & Scarboroght (2005) teori om att små företag inte kan 
agera på samma vis som större företag utan måste kompromissa vissa aktiviteter.  
 
Trots alla dessa olikheter finns det ändå något som förenar Ahlvar med de andra 
företagen i detta steg och det är enligt tabell 11 vad företagen värdesätter mest hos en 
leverantör. Att Ahlvar värdesätter nästa exakt samma saker som de andra företagen 
borde indikera på att de skulle arbeta på ett liknande sätt vid val av leverantörer vilket 
dock inte är fallet.  
 
Fler likheter företagen emellan är enligt tabellen att inget av företagen äger sin egen 
produktion samt att alla verkar arbete på ett liknande sätt med prototyper.  

6.6 Säljprovskollektion och provhantering 
I tabell 12 presenteras hur företagen arbetar med säljprovskollektion och 
provhantering.  
 
 Teori Ahlvar Filippa K Företag X House of 

Dagmar 

Görs säljprover i rätt 
kvalité och färg 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Testar företagen 
säljproverna när de 
är klara 

Ja Ja Ja, ett externt 
företag gör 
detta 

Ja, ett externt 
företag gör 
detta 

Ja 
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Skickas information 
om bl.a. ändringar 
till leverantörer efter 
att säljproverna 
erhållits 

Ja Ja Ja  Ja - 

Används 
säljproverna för att 
sälja in kollektionen 
genom olika kanaler 

Ja Ja Ja Ja Ja 

Görs uppföljning och 
korrigeringar av 
kollektion under 
införsäljning 

Ja Ja Ja - - 

Vad avgör hur 
mycket som slutligen 
köps in 

Ordrar från 
införsäljni
ng och 
prognoser 

Ordrar från 
införsäljni
ng och 
antagande 
om vidare 
försäljning  

Ordrar från 
införsäljning 
och viss 
analys av 
föregående 
försäljning 

Enbart ordrar, 
och eventuellt 
även 
antagande om 
försäljning på 
webben 

Ordrar från 
införsäljning 
och viss analys 
av föregående 
försäljning 

Tabell 12 Arbetet med säljprover och provhantering på de olika företagen 

Liksom för steget produktinstruktioner så ser arbetsprocessen på de olika företagen 
enligt tabell 12 relativt lika ut i detta steg. Alla företagen arbetar med 
säljprovskollektioner och testar dessa även om testerna kan ske både externt och 
internt. Alla företagen använder dessutom säljproverna för att granska designerna och 
utifrån dem skicka information till leverantörerna om eventuella ändringar under en 
period. Säljproverna används av alla företagen till införsäljning. Allt detta stämmer väl 
överens med vad teorin i tabellen säger kring säljprover och provhantering. Filippa K 
och Ahlvar uppger dessutom att de kontinuerligt går igenom kollektionen under själva 
införsäljningsperioden för att kunna genomföra eventuella korrigeringar (Larsson et al, 
2009).  
 
Det som enligt tabell 12 skiljer företagen åt i detta steg är vad som avgör hur mycket 
som de slutligen vill köpa in av sina leverantörer. Ahlvar baserar sina beställningar på 
lagda kundordrar och en gissning om vidare försäljning. Filippa K och Företag X 
arbetar på ett liknande sätt dock med skillnaden att den del av beställningen som inte 
bygger på kundordrar basers på analyser av tidigare års försäljning (Larsson et al. 
2009; Saetre & Wennerberg, 2011) vilket stämmer mer överens med vad teorin säger. 
House of Dagmar arbetade år 2009 endast med att beställa lika mycket som det fått 
kundorder på (Larsson et al. 2009).  

6.7 Kommersiell kollektion 
I tabell 13 presenteras hur företagen arbetar med den kommersiella kollektionen.  
 
 Teori Ahlvar Filippa K Företag X House of 

Dagmar 
Sker kontinuerlig 
kontakt med 
fabriken under 
produktionen 

Ja Till viss 
del 

Ja Ja Ja 

Vilket fraktslag 
används vi 
leverans 

Olika 
beroende på 
företag och 
produkter 

Flyg Båt och 
Lastbil 

- Flyg, båt och 
lastbil 

Går leveranserna 
direkt till lagret 

Ja Ja Ja, för det 
mesta 

Ja Ja, för det 
mesta 
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Görs en 
kvalitetskontroll 
av den 
kommersiella 
kollektionen 

ja Nej  ja ja ja 

Hur lång tid tar 
det om företagen 
vill lägga en extra 
ordet 

Olika för olika 
företag 

11 veckor Från två 
veckor och 
uppåt 

- Lång tid 

Görs utvärdering 
en utvärdering av 
inköpsprocessen i 
efterhand 

Ja Nej Ja - - 

Tabell 13 Arbetet med den kommersiella kollektionen på de olika företagen 

Med den kommersiella kollektionen arbetar företagen enligt tabell 13 lite annorlunda 
även om skillnaderna inte är allt för stora. Ahlvar har något mindre kontakt med 
leverantörerna under själva produktionen än de andra företagen vilket återigen kan 
bero på dess storlek. För det mesta går leveranserna av kollektionerna till företagens 
lager och alla företagen uppger att det tar lång tid om det skulle vilja beställa hem en 
extra leverans (Andersson, 2007; Larsson et al. 2009; Saetre & Wennerberg, 2011).  
 
Fraktsättet är dock något som skiljer Ahlvar åt från både Filippa K och Dagmar då de 
är det enda företaget som endast använder flyg. Dock uppger även House of Dagmar 
att även de använder sig mycket av flyg på grund av långa ledtider som bland annat är 
en följd av företagets storlek (Larsson et al. 2009). Detta skulle kunna vara en antydan 
till att flyg är ett vanligt transportval för små företag. Dock är nog den främsta 
anledningen till att välja flyg val av leverantörsland. Om produktionen sker lång bort 
blir valet av flyg som transportsätt ett sätt för företagen att trots långa sträckor korta 
ner ledtiderna. Dessutom får Ahlvar rabatterat pris på frakten vilket gör att det inte är 
en så stor kostnadspost för företaget. Dock menar Hedén och McAndrew (2005) som 
tidigare nämnts att det inte är miljömässigt hållbart att välja flyg som transportsätt. Det 
enda företaget som genomför en utvärdering av inköpsprocessen i efterhand är Filippa 
K (Larsson et al. 2009) medan Ahlvar är det enda företaget som inte 
kvalitetskontrollerar den kommersiella kollektionen. Att detta inte görs på Ahlvar 
beror främst på tidsbrist och att kvalitén på produkterna inte varit något problem.  

6.8 Sammanfattning av jämförelse 
Sammanfattningsvis visar denna jämförelse att det finns många likheter i hur Ahlvar 
arbetar i förhållande till de andra företagen även om det också finns skillnader i 
arbetssättet. Vissa skillnader beror på företags storlek medan andra skillnader inte 
verkar ha någon direkt koppling till företagets storlek.  
 
En intressant likhet är att all företagens inköpsprocesser tar ca ett år (bortsätt från 
Företag X dör tiden ej framgår). Ytterligare en likhet handlar om företagens sätt att 
arbeta med produktinstruktioner, prototyper och säljprover. I kapitel 4.3 diskuteras det 
kring att det parallella arbetet som dessa aktiviteter medför kan vara en orsak till 
Ahlvars upplevda avsaknad av struktur och höga arbetsbelastning. Dock verkar det 
enligt teorin och de andra företagens arbetssätt som att det är branschstandard att 
arbeta på detta vis och således kan det bli svårt för Ahlvar att göra något annorlunda i 
detta avseende.  
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Skillnaderna mellan Ahlvar och de andra företagen som uppdagats genom dessa 
jämförelser handlar främst om sourcingprocessen, planeringsarbetet, arbetet med 
analys av tidigare års data och transporten av produkter. Att planeringsarbetet ser så 
pass annorlunda ut på Ahlvar verkar främst bero på att företaget inte är lika stort som 
de andra företagen och därav inte har olika avdelningar som kan vara inblandade i 
processen. Att företaget inte arbetar med statistikdata på samma vis som de andra 
företagen förefaller bero på en kombination av företagets storlek och avsaknaden av 
ett IT-system. Det verkar alltså inte finnas tid eller resurser för Ahlvar att ska kunna 
använda sig av sådana analyser på samma sätt som för de större företagen. Skillnaden i 
val av fraktsätt kan precis som för House of Dagmar (Larsson et al. 2009) bero på de 
långa produktionsledtiderna även om det rabatterade pris som Ahlvar får via Aditro 
också spelar roll i valet.  
 
Sourcingprocessen framstår som det steg i inköpsprocessen där de allra största 
skillnaderna finns mellan hur Ahlvar arbetar gentemot de andra företagen. Främst 
handlar det om skillnader kopplade till leverantörerna. Ahlvar arbetar bland annat inte 
kontinuerligt med att söka nya leverantörer, har bara en leverantör och har all sin 
produktion i Kina medan de andra genomför kontinuerlig sökning av leverantörer, har 
fler än en leverantör och har endast lite eller ingen produktion alls i Kina. Detta trots 
att företagen värdesätter i stort sett samma kvalitéer hos sina leverantörer och 
påminner mycket om varandra sett till varumärke och företagsinriktning. 
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7 REKOMENDATIONER OCH DISKUSION 
För att svara på forskningsfråga 5 ”Hur kan Ahlvar använda sig av teorin kring 
affärsprocesser och andra företags eventuella framgång för att strukturera och 
förbättra sin egen verksamhet?” ges i detta kapitel rekommendationer på möjliga 
angreppssätt som kan lösa de problem som identifierats i kapitel 4.3.3. 
Utgångspunkten för de rekommendationer som presenteras är teorin kring 
inköpsprocesser och informationen om hur Filippa K, House of Dagmar och Företag X 
arbetar. Detta är således det fjärde steget i BPM-analysen av Ahlvars inköpsprocess, 
Process redesign där möjliga angreppssätt för att lösa företagets problem identifieras 
och presenteras.  
 
Problemet med hög arbetsbelastning och rörig arbetsstruktur förefaller enligt analysen 
i kapitel 4.3.3 bero på den långa inköpsprocessen och de parallella processerna både i 
och utanför inköpsprocessen. Dock uppger även de tre andra företagen att arbetet inom 
deras processer sker på samma vis med inköpsprocesser på ca ett år, parallella 
processer, mycket testande av prototyper, produktinstruktioner och säljprover samt 
kontinuerlig kontakt med leverantörer för att allt ska bli rätt (Saetre & Wennerberg, 
2011; Larsson et al. 2009; Jörgensen & Karlsson, 2005). Huruvida de andra företagen 
upplever samma rörighet i strukturen eller inte framgår ej och därför kan inte heller 
någon fortsatt analys kring detta göras. Det är dock rimligt att tro att det inte går att 
ändra på detta arbetssätt eftersom det verkar vara branschstandard vilket leder till 
slutsatsen att Ahlvar inte bör förändra just detta i sin inköpsprocess. Trots detta är det 
likväl enligt Zimmer & Scarboroght (2005) viktigt för företaget att ha en tydlig 
helhetsbild av processens olika steg och de ingående små processerna som sker 
parallellt för att skapa struktur i arbetet och undvika problem med okontrollerad 
tillväxt.  
 
Då detta arbete ger Ahlvar just den överblick på hela inköpsprocessen och de ingående 
små processerna som Zimmer & Scarboroght (2005) beskriver förmodans de upplevda 
strukturproblem som Ahlvar har kunna reduceras då det med den kartläggning som 
gjorts i kapitel 4 blir tydligt vilka steg som ingår. På så sätt har det också blivit tydligt 
för företaget vilka aktiviteter i inköpsprocessen som skapar värde för produkterna och 
var mer arbete med processen kan öka värdeskapandet vilket enligt bland annat Van 
Weele (2012) är en viktig framgångsfaktor.  
 
På grund av att strukturproblemen enligt ovanstående resonemang inte verkar vara det 
största problemet för Ahlvar mynnar detta arbete istället ut i tre huvudsakliga 
rekommendationer kopplade till sourcing- och planeringsarbetet.  De tre 
rekommendationerna är att Ahlvar bör hitta fler leverantörer, byta leverantörsland och 
börja göra enklare prognoser. Som en följd av bytet av leverantörsland 
rekommenderas även företaget att byta transportsätt. En mer detaljerad beskrivning av 
dessa rekommendationer presenteras var för sig i kapitel 7.1, 7.2 och 7.3. 
Förändringarna kan ses var för sig men är egentligen sammankopplade med varandra. 
Om företaget ska hitta flera leverantörer bör de söka sig till andra länder och när 
produktionen sker i andra länder blir bytet av transportsätt en given följd. Att börja 
göra enklare prognoser för att försöka undvika överflödiga lagernivåer 
rekommenderas oavsett om de andra förändringarna genomför eller ej.    
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7.1 Fler leverantörer 
Det huvudsakliga problemet som fastslås i BPM-analysens steg Process analysis är de 
kostnader som är kopplade till leverantören och kan vara orsaken till Ahlvars negativa 
vinstmarginal. För att försöka minska dessa höga kostnader och därigenom öka 
värdeskapandet i detta steg rekommenderas Ahlvar i första han arbeta mer aktivt med 
sitt sourcing arbete och hitta fler leverantörer. 
 
Denna rekommendation grundar sig främst på de teorier om hur fler leverantörer 
skapar konkurrenskraft som beskrivs i Hedén & McAndrew (2005); Van Weele (2013) 
och Christopher et al. (2014). Dessutom visar jämförelsen med de andra företagen 
även att de arbetar på detta vis (Saetre & Wennerberg, 2011; Larsson et al. 2009) 
vilket stärker trovärdigheten om att det är att bra arbetssätt. Genom att ha fler än en 
leverantör skulle Ahlvar öka sina förhandlingsmöjligheter med fabrikerna trots sin 
storlek genom att spela leverantörerna mot varandra (Van Weele, 2013). Då 
produktionskostnaderna enligt kapitel 4.3.3. är företagets mest kritiska faktor är sådan 
förhandlingskraft av betydelse om Ahlvar vill vara kvar på marknaden och skapa en 
ekonomiskt hållbar verksamhet. Att företagets försäljnings volymer ökar borde 
dessutom göra företaget mer attraktivt för potentiella leverantörer då dessa kan tjäna 
mer pengar på Ahlvar. 
 
Genom att ha fler leverantörer minskar företaget dessutom risken vid produktionsfel 
eller leveranssvårigheter från en fabrik genom att de precis som Fillipa K kan ha en 
”back-up” leverantör som snabbt kan starta upp produktion om något skulle gå fel med 
en annan leverantör (Larsson et al. 2009). Detta är av värde då Ahlvar förmodligen 
inte skulle klara att stå utan produkter en säsong rent ekonomiskt sett men också för att 
säkra sitt rykte gentemot kund och kunna garantera leveranser vilket är en viktig del i 
Ahlvars varumärke.  
 
När Ahlvar ska leta efter nya leverantörer bör företaget enligt Christopher et al. (2004) 
ha företagets kritiska framgångsfaktorer i åtanke. Detta innebär i Ahlvars fall främst 
kvalité och hållbarhet. Detta innebär att Ahlvar måste hitta en leverantör som kan 
leverera önskad kvalité men inte till vilket pris som helst (Christopher et al. 2004; 
Larsson et al. 2009) då Ahlvar måste sänka sina kostnader för att höja 
vinstmarginalen. Även varumärkets rykte och stil och design bör enligt Christopher et 
al. (2004) tas med i beräkningen under sökandet av nya leverantörer. Dock bör viss 
försiktighet mot för radikala lösningar finnas i sökandet av lägre produktionspriser. 
Detta för att undvika de problem som beskrivs i Gadde & Håkansson (1999) där en 
minskad produktionskrona ibland kan leda till andra kostnader i form av t.ex. 
reklamationer. Det är därför ytterst viktigt att Ahlvar inte tummar för mycket på 
kvalitén vid sökandet av leverantörer.  
 
Då kvalité dessutom är ett av de processmätetal som valts bör kvalitén testas vid 
eventuell förändring av inköpsprocessen. Eftersom Ahlvar precis som House of 
Dagmar inte har resurser för att utföra kvalitetskontroller av fabrikerna (Larsson et al. 
2009) är detta svårt. Dock kan Ahlvar enligt Hedén & McAndrews (2005) 
rekommendationer använda sig av prototyper för att testa nya leverantörer. Ahlvar bör 
dock vara medvetna om att avsaknad av fabrikskontroller kan leda till etiska problem i 
form av att fabrikens sociala förhållanden kan vara undermåliga vilket kan leda till 
problem för företagets varumärke men också för samhället i stort då företagen enligt 
Shen (2014) måste ta ansvar. Vidare bör även Ahlvar börja kvalitéts kontrollera hela 
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eller delar av sina kommersiella kollektioner vilket de andra företagen redan gör 
(Saetre & Wennerberg, 2011; Larsson et al. 2009) för att säkra att kvalitén på 
produkterna som ska ut till kund och därmed också sitt rykte.  
 
Under testperioden av en ny leverantör bör Ahlvar samtidigt arbeta med en känd 
leverantör som de med större säkerhet vet kan leverera. Detta för att företaget inte ska 
stå helt utan produkter om den nya leverantören inte skulle klara av att leverera (Van 
Weele, 2012).  
 
Utöver detta bör Ahlvar precis som Filippa K börja utvärdera olika leverantörer med 
ett betygsystem (Jörgensen & Karlsson, 2005). Detta är ett icke kostsamt men effektivt 
sätt att enligt Filippa K ha koll på vad som fungerat bra och dåligt med en leverantör 
för att kunna använda detta som underlag när det är dags att välja leverantörer för en 
ny säsong (Jörgensen & Karlsson, 2005). Dessutom skulle detta betygsystem kunna 
vara ytterligare ett förhandlingsverktyg gentemot leverantörerna då Ahlvar skulle 
kunna visa en leverantör hur mycket bättre en annan är och därför kräva sänkta priser 
hos den som inte presterar lika bra. Filippa K menar dessutom att detta betygsystem 
får leverantörerna att vilja prestera bättre vilket höjer kvalitén på produkterna 
(Jörgensen & Karlsson, 2005).  
 
Att aktivt arbeta med fler leverantörer skulle förutom en förändring av 
inköpsprocessen även innebär en förändring av dagens produktionsprocess och arbetet 
på lagret i Jönköping. Produktionsprocessen skulle påverkas på grund av att den då 
skulle vara uppdelad på flera olika leverantörer. Dock rekommenderas fortfarande 
Ahlvar att låta leverantörerna köpa in råmaterialet i samråd med Ahlvar istället för att 
Ahlvar själva ska köpa in det. Skälet är att det i dags läget skulle kosta för mycket och 
öka arbetsbelastningen ytterligare om en sådan ändring gjordes vilket det ej finns 
utrymme för. Detta innebär att Ahlvar även måste ha produktionsprocessen i åtanke 
vid sökandet av leverantör så att leverantörerna accepterar denna arbetsfördelning 
mellan dem och Ahlvar. Ahlvar skulle även behöva kontrollera så att fabrikerna kan 
tänka sig att paketera och märka alla produkter så som dagens leverantör gör.  
 
Arbetsprocessen i lagret skulle påverkas på så vis att de skulle få fler spridda 
leveranser då leveranserna från olika leverantörer skulle komma på olika tidpunkter 
vilket kan öka arbetsbelastningen. Hur lagret ställer sig till detta bör diskuteras innan 
några beslut tas.  
 
Problemet med denna förändring skulle kunna vara att det är tidskrävande att söka nya 
leverantörer vilket skulle kunna öka arbetsbelastningen på Ahlvar något. Dock anses 
förändringen vara av stor vikt för att företaget ska kunna klara sig och skapa en 
långsiktig och hållbar verksamhet genom att förändra det kortsiktiga arbete som 
företaget utför idag. Dessutom har detta arbete resulterat i en tydligare bild av 
företagets inköpsprocess vilket anses kunna minska den upplevda strukturförvirringen 
något och på så vis bör det finnas utrymme för att söka ytterligare leverantörer. Skulle 
företaget trots detta välja att inte genomföra denna rekommendation finns risk för att 
det kortsiktiga arbetet fortsätter vilket skulle leda till fortsatta ekonomiska problem 
och förluster om dagens leverantör inte kan leverera.  
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7.2 Flytta produktionen 
Rapportens andre rekommendation grundar sig både på teorierna som beskrivs i 
Caniato et al. (2014); Brun et al. (2008), Brun & Castelli (2008) och Christopher et al. 
(2004) angående val av leverantörsland men också på de andra företagens val av 
leverantörsland.  
 
Caniato et al. (2014); Brun et al. (2008), Brun & Castelli (2008) och Christopher et al. 
(2004) fastslår att företagets inriktning och varumärke bör vara centrala vid valet av 
leverantörsland. Ahlvars inriktning är mode med en stilren lyxig känsla och 
varumärket kännetecknas av hög kvalité och hållbarhet vilket alltså borde bara de 
faktorer som Ahlvar grundar sitt val av leverantörsland på. Dock beskriver Caniato et 
al. 2014; Brun et al. (2008) och Brun & Castelli (2008) att företag som värdesätter 
dessa faktorer till stor del väljer att inte lägga sin produktion i Asien vilket antyder att 
Ahlvar inte har tagit dessa faktorer i beaktning vid val av leverantör. Ytterligare en 
omständighet som talar för detta påstående är att Filippa K, Företag X och House of 
Dagmar som även de värdesätter samma saker endast har valt att lägga lite eller inget 
alls av sin produktion i Kina (Saetre & Wennerberg, 2011; Larsson et al. 2009).  
 
Ytterligare anledningar som talar emot Ahlvars val av Kina som leverantörsland 
förutom de tidigare nämnda faktorerna inriktning och varumärke är följande:  
 

• Caniato et al. (2014) menar att Kina lämpar sig som leverantörsland till företag 
som kan massproducera och tillverkar billiga produkter vilket Ahlvar inte gör 
 

• Filippa K och House of Dagmar menar att det är svårt att uppnå önskad kvalité 
i Kina samt att det är olönsamt för företag med små orderkvantiteter (Larsson 
et al. 2009) vilket Ahlvar i nuläget har 
 

• Företag X menar att Kina inte är ett bra leverantörsland ur ett 
samhällsperspektiv då Kina som land inte respekterar mänskliga rättigheter 
(Saetre & Wennerberg, 2011) vilket bör ha viss inverkan på val av 
leverantörsland då Ahlvar månar om sitt rykte 

 
Dessa anledningar tyder på att Ahlvar bör ändra sin strategi kring val av 
leverantörsland för att nå framgång och konkurrenskraft genom styrning av företagets 
försörjningskedja (Christopher et al. 2004). När företaget ska välja produktionsland 
finns det flera olika faktorer att ta hänsyn till (Caniato et al. 2014). Dels bör Ahlvar 
som tidigare nämnt välja ett land som matchar med deras varumärke och inriktning. 
Företag X har tillsammans med många av företagen som Caniato et al. (2014) 
beskriver valt att producera i Italien på grund av den kvalité som leverantörer där kan 
leverera och på grund av att ”made in Italy” stämpeln höjer varumärkets lyx och 
kvalitétskänsla (Saetre & Wennerberg, 2011). Caniato et al. (2014) menar även att 
många företag som inte massproducerar sina produkter väljer Italien som 
produktionsland.  
 
Filippa K och House of Dagmar har precis som många andra svenska företag valt 
produktion i Estland men även i Portugal. Fördelarna som de upplever är bland annat 
att hela inköpsprocessen blir med centrerad och att de lättare kan kontrollera sina 
leverantörer. Dessutom menar Filippa K att de får lika bra kvalité på produkterna om 
inte bättre för samma pris som de skulle fått om de valt Kina som leverantörsland på 
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grund av att de kräver högre kvalité än vad fabriker i Kina är vana vid. (Larsson et al. 
2009) 
 
Då Ahlvar värdesätter samma kvalité som de andra företagen rekommenderas Ahlvar 
enligt ovanstående att välja ett eller flera leverantörsländer i Europa istället för Asien. 
Detta för att leverantörsland ska passa bättre med Ahlvars inriktning och varumärke. 
På så sätt skulle alltså arbetet i inköpsprocessen gå mer i linje med företagets vision 
och mål och därmed ge företaget konkurrenskraft. Genom ökad konkurrenskraft kan 
företaget öka sin försäljning och därmed öka chanserna till en höjd vinstmarginal. 
Möjliga leverantörsländer skulle kunna vara Italien, Estland eller Portugal.  
 
Ahlvar rekommenderas vidare att precis som House of Dagmar och Filippa K använda 
sig av olika länders exportråd vid sökandet av leverantörer för att få hjälp med 
tolkning, lagar och vilka leverantörer som kan passa deras önskemål.(Larsson et al. 
2009).  
 
Att välja ett eller flera av dessa som leverantörsland istället för Kina skulle inte bara 
öka företagets konkurrenskraft genom en mer företagsanpassad försörjningskedja utan 
även resultera i att företagets miljöpåverkan skulle förändras. Genom att välja ett 
produktionsland närmare Sverige skulle företaget nämligen inte behöva frakta sina 
produkter lika långa sträckor vilket minskar Ahlvars miljöpåverkan i form av utsläpp 
och går i linje med Ahlvars önskan om att vara ett hållbart varumärke.  
 
Det enda som tyder på att Kina är rätt leverantörsland för Ahlvar i dagsläget är att de 
producerar sina basprodukter där vilket även Filippa K gör (Larsson et al. 2009) och 
att basprodukter skulle kunna massproduceras eftersom de sträcker sig över flera 
säsonger och därför kan tillverkas i större kvantiteter. Av den anledningen skulle 
Ahlvar kunna välja att ha kvar sin basproduktion i Kina medan resten flyttas till ett 
land som bättre passar företaget.  
 
Genom att byta leverantörsland påverkas, precis som vid valet av leverantör,  både 
inköpsprocessen och produktionsprocessen. Därav måste Ahlvar även i denna 
rekommendation kontrollera hur leverantörerna i dessa länder arbetar kring att ta hem 
material och så vidare.  
 
Problemen med denna rekommendation är precis som vid undersökandet av nya 
leverantörer att det kan vara tidskrävande. Dock blir resonemanget om att nyttan av 
åtgärden överväger tidskostnaden åter aktuell då det för Ahlvar är viktigt att genom 
val av ”rätt” produktionsland öka värdeskapandet i sourcingaktiviteten och därmed 
förbättra verksamheten. Om företagen inte gör denna förändring väljer de en 
försörjningskedja som inte är anpassad efter deras verksamhet och på så viss blir 
försörjningskedjan ineffektiv och kostsam i längden.  

7.2.1 Transport 
Till följd av ett byte av leverantörsland rekommenderas även Ahlvar att se över val av 
transportslag. Genom att flytta produktionen till Europa behöver inte flyg användas för 
att frakta produkterna då tiden för lastbilsfrakt från Europa enligt Filippa K tar ca en 
vecka (Larsson et al. 2009) vilket är samma tid som det idag tar när Ahlvar fraktar från 
Kina med flyg. På så sätt kan Ahlvar välja ett mer miljömässigt hållbart 
transportmedel utan att riskera långa ledtider. Dessutom är lastbil ett billigare 
transportmedel enligt Hedén och McAndrew (2005). Att sänka kostnaderna för frakt är 
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som nämnt i kapitel 4.3.3 inte något akut för företaget då fraktkostnaden är så pass 
liten i relation till de andra kostnaderna. Dock kan trenden i form av ökade 
försäljningsvolymerna leda till ökade fraktkostnader när större volymer tas hem. För 
att förebygga för höga kostnader och dessutom använda ett miljömässigt mer hållbart 
transportslag rekommenderas därför lastbildfrakt som ett alternativ till 
flygplansfrakten om företaget lägger sin produktion i Europa.  
 
Väljer Ahlvar att ha kvar basplaggsproduktionen i Kina rekommenderas att dessa tas 
hem med båt i stället för flyg. Åter igen beror detta mer på miljöaspekterna än 
kostnadsaspekterna. Att det enligt Filippa K tar 35 dagar att ta hem varor från Asien 
med båt (Larsson et al. 2009) kontra den vecka det tar att flyga hem varorna för 
Ahlvar idag borde inte vara något problem. Detta eftersom det handlar om 
basprodukter som även kommer att finnas i nästa säsongs kollektion vilket gör det 
möjligt för Ahlvar att lägga kontinuerliga ordrar i god tid på dessa produkter när 
företaget märker att det börjar ta slut i lager istället för att strikt följa 
införsäljningsperioderna.  
 
Att byta transportslag givet att de andra förändringsförslagen genomförs anses inte 
medföra några direkta problem för Ahlvar utan snarare öka varumärkes 
hållbarhetsinriktning. Väljer Ahlvar att fortsätta frakta med flyg kommer detta ha en 
mer negativ miljöpåverkan samt möjligen leda till större kostnader om företagets 
försäljningsvolymer fortsätter att öka i samma takt. 
 

7.3 Börja göra kontinuerliga prognoser 
Då det på flera ställen nämnts att Ahlvar i dagsläget inte gör några direkta prognoser 
utan går mer på känsla när de beställer hem produkter till den slutgiltiga kollektionen 
ses det som den huvudsakliga anledningen till att Ahlvar har problem med höga lager 
nivåer efter säsongernas slut. Dessutom visar jämförelsen att både Teorin, Filippa K 
och Företag X anser att prognoser och analyser av föregående års försäljning är 
nödvändigt för att skapa en bra balans mellan order och efterfrågan även om det är 
svårt att veta hur kundernas beteende kommer att se ut i slutändan.   
 
Då Ahlvar idag använder sig av Excell för orderläggning skulle företaget enkelt kunna 
ta fram trendprognoser med hjälp av tidigare års säsonger för att ge företaget ett bättre 
uppfattning om hur mycket som faktiskt bör köpas in. På så sätt minskar risken för 
onödigt stora lager även om det inte är en garanti att utfallet i slutändan kommer att bli 
som prognosen. Det Ahlvars ekonomi är så pass stram rekommenderas även företaget 
att göra lite mer pessimistiska prognoser för att inte ta några onödiga risker.  
 
Ahlvar bör dock vara medvetna om att mer begränsade beställningar av den 
kommersiella kollektionen kan innebära att kunderna eventuellt inte kommer kunna 
göra så mycket beställningar i efterhand och att webbshoppen endast kommer att ha ett 
begränsat utbud. Detta skulle till viss del kunna påverka företagets servicenivå 
negativt men då det är nödvändigt för Ahlvars ekonomi anses ändå pessimistiska 
prognoser som en viktig del i Ahlvars utvecklingsarbete. Det positiva med en 
begränsning i lagret är att varorna blir ännu mer exklusiva vilket passar med företagets 
varumärke och inriktning. Vidare skulle en begräsning i utbudet eventuellt kunna leda 
till att återförsäljarna börjar lägga större kundordrar redan från början då de inte kan 
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förlita sig på att det finns varor kvar i Ahlvars lager i ett senare skede vilket gynnar 
Ahlvar långsiktigt.  

7.4 Framtida arbete 
Ovan nämnda åtgärdsförslag för Ahlvars inköpsprocess bör genomföras så snart som 
möjligt för att företaget ska lyckas med att skapa en konkurrenskraftig 
försörjningskedja med sänkta kostnader och därmed förbättra företagets ekonomiska 
situation.  
 
Dock återstår problemen med hög arbetsbelastning och avsaknaden av IT system som 
kan avlasta det manuella arbetet och underlätta arbetet med statistiska analyser. 
Lösningar på dessa problem hade kunnat vara att anställa en till person på företaget för 
att minska arbetsbelastningen eller att köpa in ett affärssystem som kan avlasta Frida i 
visst manuellt arbete samt enkelt ta farm statistiska analyser av bland annat 
försäljningsdata. Dock har Ahlvar inte ekonomin för sådana förändringar i dagsläget 
utan istället hamnar rekommendationernas fokus på att pressa priserna i produktionen 
genom att ändra leverantörsstrategi och börja göra enklar pessimistiska prognoser för 
att förbättra företagets ekonomiska situation.  
 
Lyckas Ahlvar genom dessa rekommendationer att öka vinstmarginalen och förbättra 
sin likviditet bör dock anställandet av ytterligare en person och inköp av ett IT-system 
övervägas. Genom att ha en till anställd skulle arbetsbelastningen minska och 
dessutom skulle företaget få fler perspektiv i inköpsprocessen vilket Hedén & 
McAndrew (2005) samt Jakson & Shaw (2009) förespråkar bland annat för att design 
ska kunna ställas mot pris. En idé skulle vara att som Filippa K och House of Dagmar 
anställa en egen mönsterkonstruktör (Larsson et al. 2009). På så vis skulle kostanden 
för en extern motorkonstruktör förvinna samtidigt som den anställde även kunde 
arbeta med annat under tiden som mönster inte behöver konstrueras. Genom att ha en 
till anställd skulle företaget dessutom kunna se över möjligheten att som Filippa K och 
House of Dagmar ha fler än en antalet kollektioner per säsong (Larsson et al. 2009). 
Filippa K menar att strategin med fler kollektioner gör deras inköpsprocess mer 
flexibel, (Larsson et al. 2009) vilket är något som företag inom modebranschen enligt 
Christopher et al. (2004) bör eftersträva för att nå framgång. Dessutom borde en 
uppdelning av kollektionerna utjämna betalningsströmmarna något, vilket enligt 
Belfrage (2006) kan är en bra förutsättning för ökad likviditet.  
 
Skulle det bli aktuellt för företaget att anställa ytterligare en person bör Ahlvar 
undersöka vad för typ av person som bör anställas för att anställningen ska skapa så 
mycket värde för företaget och dess slutprodukt som möjligt. Personen måste sättas in 
ordentligt i arbetsprocessen och en tydlig fördelning av arbetsuppgifterna måste göras 
för att dubbelt arbete ska undvikas.  
 
Införandet av ett IT-system skulle även det kunna minska arbetsbelastningen då 
manuellt arbete i Excell skulle minskas. Dessutom skulle det innebära att företaget 
enklare kan ta fram statistiska analyser av kundbeteenden och tidigare års försäljning, 
vilket som rekommenderas av bland andra Gadde & Håkansson (1999); Van Weeles 
(2012); Christopher et al. (2004); Varley (2014); Hedén & McAndrew (2005) och 
Caniato et al. (2014). Det skulle innebära att bestställningar av de kommersiella 
kollektionerna kunde göras med mer korrekt underbyggda analyser, vilket i sin tur 
skulle kunna leda till att mer korrekta kvantiteter tas hem. På så sätt kan problemet 
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med höga lagernivåer och bundet kapitel kunde förbättras. Vi införandet av ett IT-
system måste Ahlvar undersöka vilka olika system som finns på marknaden och vilka 
av dessa som skulle skapa mest värde för företaget med Ahlvars storlek, ekonomi, 
inköpsprocess och inriktning i åtanke.  
  
Genom införandet av en ny person eller ett IT-system skulle vissa delar av 
inköpsprocessen som till exempel kollektionsplaneringen och arbetet med 
säljprovskollektionen och provhanteringen förändras. Därför skulle en utvärdering av 
förändringens påverkan på de olika aktiviteterna behövas för att kontrollera så att 
dessa fortfarande är anpassade efter företagets inriktning, mål och varumärke.  
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8 SLUTSATS  
Detta arbete grundar sig i de symptom som företaget Ahlvar upplever i form av bland 
annat låg vinstmarginal, hög arbetsbelastning och höga lager nivåer. Då alla dessa 
symptom kunde härledas till företagets inköpsprocess har syftet med denna rapport 
varit att utifrån en analys av Ahlvars inköpsprocess, teori kring inköp och en 
jämförelse med andra företag inom samma bransch ta fram förslag på hur Alvar kan 
förbättra sin inköpsprocess. På så vis är tanken med detta arbete att företaget också ska 
kunna förbättra hela sin verksamhet tack vare en mer effektiv inköpsprocess.  
 
För att uppnå syftet har fem forsknings frågor tagits fram. Forskningsfråga 1 ”Hur ser 
arbetet på Ahlvar ut i dag?” besvaras i kapitel 4. Där presenteras en beskrivning av 
Ahlvar som företag och företagets inköpsprocess samt en analys av de problem som 
företaget upplever. Företagsbeskrivningen visar att mycket av problemen ligger i höga 
produktionskostnader, rörig inköpsstruktur och valet av transportsätt sett ur ett hållbart 
miljöperspektiv.  
 
Forskningsfråga 2 ”Vad säger teorin kring inköpsprocesser?” besvaras i kapitel 3.4 
och 3.5 där olika teorier om hur generellt inköpsarbete och inköpsprocessen inom just 
modeföretag brukar ser ut. Teorierna säger bland annat att inköpsprocesserna inom 
modebranschen är långa och innehåller många steg och mycket testande av 
produkterna. Dessutom blir det tydligt att sourcingarbetet har stor betydelse när det 
handlar om att genom ett företags inköpsprocess lyckas med att skapa en effektiv 
försörjningskedja som kan skapa värde för företaget.  
 
Frågan ”Hur arbetar andra företag i samma bransch med sina inköpsprocesser?” är 
forskningsfråga 3 och besvaras i kapitel 5 där information om Filippa K, Företag X 
och House of Dagmar presenteras. Presentationen av dessa företags inköpsprocesser 
visar främst att de tre företagen har många likheter med varandras sätt att arbeta, att 
företagen arbetar aktivt med sitt sourcing arbete och att de alla har många olika 
delprocesser igång samtidigt.  
 
Till följd av forskningsfrågorna 1, 2 och 3 presenteras resultatet för forskningsfråga 4 i 
kapitel 6. Frågan lyder ”Hur förhåller sig teorin kring inköpsprocesser och de andra 
företagens inköpsprocesser till hur Ahlvar arbetar idag?” och besvaras genom en 
jämförelse mellan Ahlvar, teori och de andra företagen.  Jämförelsen visar på att det 
finns många likheter mellan Ahlvar och de andra företagen sett till vad de har för 
varumärke, inriktning och hur de arbetar med bland annat provkollektioner och 
parallella processer. Det fastslås även att Ahlvar som är ett enmansföretag inte kan 
agera precis som ett företag där det finns flera anställda men att de på grund av andra 
likheter ändå kan ta till sig vissa delar av de andra företagens arbetssätt.  
 
Den största skillnaden mellan Ahlvar och de andra företagen ligger i sourcingarbetet 
där Ahlvar i stora drag inte heller arbetar i enighet med vad teorin säger. Dels handlar 
det om att företaget inte har valt produktionsland efter varumärke och inriktning men 
också om att de endast har en leverantör vilket gör det svårt att pressa priser. Med 
anledning av detta blir alltså Ahlvars försörjningskedja inte så effektiv som den skulle 
kunna vara.  
 
Forskningsfråga 5 ”Hur kan Ahlvar använda sig av teorin kring inköpsprocesser och 
andra företags eventuella framgång för att strukturera och förbättra sin egen 
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verksamhet?” är slutligen den fråga som med hjälp av de andra frågorna, besvarar 
syftet. Svaret på frågan ges i kapitel 7 i form av tre huvudsakliga rekommendationer.  
Rekommendationerna är att Ahlvar bör hitta fler leverantörer, byta leverantörsland och 
börja ta fram korrekt underbyggda prognoser. Till följd av bytet av leverantörsland bör 
även Ahlvar byta transportsätt. Genom att hitta fler leverantörer kan Ahlvar pressa 
priser och säkra produktion medan ett byte av leverantörsland mer handlar om att 
anpassa försörjningskedjan efter företagets varumärke och inriktning för att skapa 
konkurrenskraft. Bytet av transportslag, handlar egentligen mer om att skapa en 
hållbar verksamhet givet att de två andra förändringarna genomförs. Dessa tre 
rekommendationer är nära sammankopplade och utförs de alla tre skulle det innebära 
att Ahlvar genom en mer anpassad och hållbar inköpsprocess skulle kunna reducera de 
ekonomiska problem som tros bero på inköpsprocessen. Dock är det av vikt att 
företaget inte kompromissar produkternas kvalité i för stor utsträckning och börjar 
kvalitetssäkra produkter för att kunna bevara sitt rykte.  
 
Att börja ta fram enklare pessimistiska prognoser och använda dem som underlag till 
beställningen av den kommersiella kollektionen skulle eventuellt kunna förbättra 
situationen med höga lagernivåer som lett till bundet kapital. Dessutom skulle det 
kunna höja företagets exklusivitet då en lager minskning skulle innebära att kunderna 
inte lika enkelt kan få tag på produkterna i efterhand.  
 
Det fastslås även att företaget, trots upplevda strukturproblem, inte bör göra några 
förändringar av det parallella arbete som utförs då inköpsprocesserna i brunchen 
verkar vara av samma karaktär. Dock anses ändå detta arbete kunna bidra till viss 
reducering av problemet rörig struktur med hjälp av den kartläggning som gjorts av 
inköpsprocessen.   
 
Sist dras slutsatsen att företaget i dagsläget har för oviss ekonomi för att kunna anställa 
ytterligare en person eller köpa in ett IT-system. Dock anses dessa förändringar som 
nödvändiga i framtiden om Ahlvar vill kunna minska arbetsbelastningen göra 
dataanalyser för att förbättra sitt inköpsarbete. Till dess att företaget har råd att köpa in 
ett IT-system som kan genomföra automatiska analyser och prognoser bör företaget 
istället arbete mer aktivt med Excell. Genom att använda Excell för att göra enkla 
manuella analyser av tidigare års data anses detta kunna förbättra situationen med 
höga lager nivåer tills det att ett IT-system köps in.  
 
De samhälleliga och etiska aspekterna av detta arbete handlar främst om att företaget 
genom de förändringar som rekommenderas kan förbättra sin ekonomiska situation för 
att skapa en hållbar verksamhet genom effektivare resursanvändning. Att flytta 
produktionen till Europa innebär också att företagets miljöpåverkan skulle förändras 
genom kortare transporter. Att göra ett aktivt val och flytta verksamheten från Kina till 
Europa innebär också att företaget väljer att inte ställa sig bakom de kränkningar av 
mänskliga rättigheter som förknippas med Kina.  Dessutom bör det bli enklare att 
kontrollera fabrikernas arbete med sociala förhållanden och mänskliga rättigheter i och 
med att fabrikerna skulle ligga närmare till hands.  
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BILAGA 1 – INTERVJUFRÅGOR, FÖRSTA INTERVJUN 
 

• Vad har Ahlvar för bakgrund? 
• Hur går det för företaget? 
• Hur ser ledningen av företaget ut? 
• Vilka är de främsta problem som företaget upplever? 
• Hur ser planeringen inför en ny kollektion ut? 
• När börjar planeringen för en ny kollektion? 
• Vem designar produkterna? 
• Vad händer efter det att designerna är klara? 
• Vad har Ahlvar för Leverantörer? 
• Hur ser arbetsfördelningen ut mellan leverantörer och Ahlvar ut? 
• Arbetar Ahlvar med prototyper och säljprover? 
• Hur arbetar Ahlvar med införsäljning av en kollektion? 
• Hur bestämmer Ahlvar hur mycket som ska köpas hem? 
• Vilka aktörer är förutom leverantörerna inblandade i inköpsprocessen? 
• När når den slutgiltiga beställningen Ahlvar? 
• Hur tas varor hem? 
• Vart lagras varor? 
• Hur distribueras varorna från lager till kund? 
• Hur ser arbetet med returer ut? 
• Hur marknadsför sig Ahlvar? 
• Har Ahlvars något affärssystem som de arbetar i? 
• Övriga frågor 
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BILAGA 2 – INTERVJUFRÅGOR, ANDRA INTERVJUN 
 

• Vad är skillnaderna på en säljprovskollektion och pre-production samples? 
• Hur mycket up charge behöver företaget betala om de beställer mindre än 300 

artiklar av en vara? 
• När ska prototyperna betalas? 
• När ska provkollektionen betalas? 
• När ska pre-production samples betalas? 
• När ska den kommersiella kollektionen betalas? 
• När ska mönsterkonstruktören betalas? 
• Hur mycket kostar mönsterkonstruktören? 
• Hur mycket kostar prototyper och säljprover? 
• Hur mycket kostar den kommersiella kollektionen? 
• Vad har företaget för siffror på föregående säsongers ordervärde? 
• Hur ser förhållandet ut mellan kostnader och intäkter? 
• Vad har företaget för omsättning? 
• När får företaget kostnadsförslag från fabriken? 
• Övriga frågor 
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BILAGA 3 – PROCESSBILD 1 AV 3 
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BILAGA 4 – PROCESSBILD 2/3 
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BILAGA 5 – PROCESSBILD 3/3 

 


