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SAMMANFATTNING:  
 
I och med konkurrensen från lågkostnadsländer har den svenska konfektionsindustrin 
stagnerat. Många svenska klädföretag i detaljhandelsbranschen väljer istället att outsourca sin 
produktionsverksamhet till utlandet där kostnaderna för tillverkning är lägre. Detta medför 
hinder i form av bland annat längre ledtider och större risk för fel då företagets designidéer 
ska omsättas i produkten. Ett sätt för företagen att motverka dessa problem och att på så vis 
skapa en bättre produkt är välja ut rätt leverantörer för samarbetet.  
 
Studien bygger på en kvalitativ fallstudie av fyra företag: Indiska Magasinet, Filippa K, 
Företag X och Polarn. O Pyret och syftar till att analysera och utvärdera utifrån vilka kriterier 
dessa företag väljer ut sina leverantörer och hur tillfredsställelsen i relationen påverkas av 
kriterierna. 
 
Författarna har valt att utgå ifrån teorier som behandlar inköpsprocessen som en 
värdeskapande aktivitet. Därefter har teoretikernas påståenden om hur relationer kan vara 
konstruerade undersökts och hur attityderna till detta påverkar företagets strategier. Till sist 
har författarna undersökt teorier som beskriver olika beteenden hos leverantören som påverkar 
relationen köpare- leverantör.  
 
De variabler som identifierats i teorierna och som sedan används i den teoretiska 
referensramen är: 
Inköpsprocessen som värdeskapande aktivitet, relationer konstruerade i nätverk, grad av 
involvering beroende på köp och relations- och transaktionsperspektivet samt nio stycken 
urvalskriterier som delats upp i hårda och mjuka kriterier: pris, kvalitet, leveranssäkerhet och 
produktprestation respektive rollintegritet, flexibilitet, ömsesidighet, solidaritet och 
socialt ansvar. 
 
Det empiriska materialet grundar sig främst på semistrukturerade djupintervjuer som gjorts 
med inköpsansvariga på respektive företag. Även sekundärdata från böcker, artiklar och 
hemsidor har använts för denna uppsats. 
 
Våra slutsatser är att de företag som undersökts inser inköpsfunktionens vikt för företagets 
framgång och att relationens konstruktion påverkas av situationer och faser i samarbetet. De 
variabler som definierats som viktiga utifrån de teorier som använts påverkar i olika hög grad 
valet av leverantör. Slutsatsen visar vidare att de hårda variablerna är de främsta 
urvalskriterierna för majoriteten av företagen men att de mjuka ofta påverkar relationens 
fortsatta utveckling.   
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1.0 INLEDNING: 
 
1.1 Förord:  
    
I detta inledande kapitel återfinns bakgrunden till vårt problemområde. Denna följs av den 
problemställning vi har för avsikt att besvara, syftet med vår uppsats samt en definition av 
viktiga begrepp.  
Författarna önskar undersöka ämnet eftersom det relaterar till den utbildning de läst, 
Ekonomi, teknik och design på Södertörns Högskola. Programmets innehåll har förutom 
företagsekonomi som huvudämne även bestått av bland annat designmetodik och 
produktionsteknik. Författarnas önskan är att nu få möjlighet att implementera sina 
kunskaper. 
 
 
1.2 Problembakgrund: 
 
Textil- och konfektionsindustrin i Sverige är en bransch som har genomgått mycket stora 
förändringar (Statens Industriverk 1991:8). Inom konfektionsindustrin har förändringarna 
inneburit att man gått från inhemsk industriell tillverkning av kläder och ett stort antal aktörer, 
till att de höga kostnaderna för produktion gjort att klädföretagen inom 
detaljhandelsbranschen numera väljer att outsourca sin produktion i lågkostnadsländer. 
(Proteko 1997:7-8) 
 
Ursprungligen framställdes kläder och textilier i Sverige för hand, men under 1850-talet 
började svenska producenter tillverka kläder med hjälp av mekaniserad vävning. Detta 
innebar att man kunde producera långt mer än tidigare och sammanföll med en högkonjunktur 
som gjorde att fler människor fick bättre ekonomi. Tyg och kläder blev inte längre något som 
enbart kunde köpas av välbeställda, vilket varit fallet tidigare (Jonsson 2002:46). 
 
Centrum för kläd- och textiltillverkningen låg i Borås och området däromkring, 
Sjuhäradsbygden (Johansson 2003:7). Från en långsam utveckling med främst så kallad 
knallehandel, då enskilda personer, knallar, åkte runt i landet och sålde sina varor till 
lanthandlare, blev det med hjälp av ångbåtar och järnvägen möjligt att transportera varor till 
större delen av landet (Jonsson 2002:45-49).  
 
Industrin blomstrade och växte stadigt. På 1940- och 50- talen var efterfrågan stor, 
produktionen gick på högvarv och konkurrensen om arbetskraften var intensiv (Andersson 
2002:60-61).  
 
På grund av överkapacitet och höga kostnader för produktion (Ericson 1978:6-7) var industrin 
mycket sårbar, men få insåg detta (Andersson 2002:60-61). När frihandeln infördes under 
1960- talet och importen blev mindre restriktiv än tidigare började företagen först märka av en 
ökad konkurrens, vilket sedan växte till en stor kris inom textil- och konfektionsindustrin 
under 1970-talet (Weidung 1987:39). Krisen förstärktes av högre kostnader för råvaror och 
arbetskraft, men den främsta anledningen var den ökade konkurrensen från lågprisländerna, 
som med avsevärt billigare kostnader för bland annat arbetskraft kunde konkurrera med 
liknande produkter till ett lägre pris (Ericson 1978:3). 
 
Åttiotalet präglades av en fortsatt nedgång inom både textil- och konfektionsindustrin. Inom 
konfektionsindustrin var krisen särskilt märkbar, och vissa år uppmättes en tioprocentig 
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minskning av produktionen (Statens Industriverk Pm 1990:2:15). Staten försökte stävja krisen 
med hjälp av olika insatser och program (Weidung 1987:10-11), men kritiker ansåg att detta 
endast resulterade i att företag som kämpade för sin överlevnad och fortfarande var lönsamma 
blev utkonkurrerade av de företag som erhöll statligt stöd (Andersson 2002:61). 
 
Under 1990- och 2000- talet har ytterligare förändringar skett då medlemmarna i World Trade 
Organisation, där Sverige och ett nittiotal andra länder ingår, fått anpassa sig till allt fler 
restriktioner över hur stor del man får importera tagits bort. Tidigare har många länder där den 
inhemska industrin hotats av alltför stor import tillåtits ha kvoter, men från och med 1:a 
januari 2005 ska enligt The WTO Agreement on Textiles and Clothing, ATC, alla 
restriktioner tas bort helt och hållet (http://www.wto.org 2005-04-25 14:00). 
 
Sedan konfektionsindustrins gradvisa stagnation ser arbetssituationen för svenska klädföretag 
i detaljhandelsbranschen annorlunda ut. Från att ha producerat sina produkter med hjälp av 
konfektionsindustrin i landet, planeras och designas nu kollektionerna i Sverige och 
ritningarna skickas sedan utomlands till utländska producenter i lågkostnadsländer (Statens 
Industriverk 1991:17). Kläderna sys sedan upp och skickas tillbaka för försäljning i Sverige 
(Proteko 1998:7-8). Den tillverkning av textilier som finns kvar i Sverige producerar sällan 
kläder utan rör för det mesta exempelvis hygienartiklar eller mycket högt specialiserade 
produkter för användning inom industri (Andersson 2002:61-69). 
 
Den fysiska tillverkningen av produkterna blir således outsourcad, vilket resulterar i mer 
komplexa leverantörsnätverk och strukturer. Outsourcing innebär även att kostnaderna för 
inköp blir en väsentlig och ökande post för företagen (Cebi m fl 2003:395). 
 
Inför framtiden gäller ytterligare och mer avancerade krav på klädföretagen, då trenden går 
mot mer kräsna kunder och ökad konkurrens (www.affärsdata.se 2005-04-15 13.00). 
Outsourcing är en metod att bli effektivare, dels genom att reducera kostnader men också 
genom att få leveranser fortare för att kunna möta kundernas snabbt växlande krav 
(www.mah.se 2005-04-15 13:30). 
 
Den outsourcing som företagen har genomfört innebär att de har blivit mer beroende av att ha 
fungerande och effektiva leverantörsrelationer (Gonzalez & m fl 2003:492). Därför blir valet 
av rätt leverantör mycket viktigt, eftersom det kan ge en rad fördelar, bland annat genom 
reducerade inköpskostnader och högre kvalitet (Gonzalez & m fl 2003:492). På så sätt skapas 
konkurrensfördelar för företaget (Ghodsypour m fl 2001:14). 
 
En annan aspekt som påverkar importerande företag och deras verksamhet är det sociala 
ansvar som förväntas av dem när det gäller kontroll av leverantörernas verksamhet. 
Klädföretag har ofta kritiserats för att, i sin jakt på låga priser, inte ta hänsyn till exempelvis 
att barnarbete förekommer eller att de anställda tvingas till extrema arbetsmängder under 
dåliga förhållanden (Lindberg, S., Dagens Nyheter 2005-02-07).  
 
 
1.3 Problemdiskussion: 
 
Tidigare har det varit tillräckligt för företagen att outsourca sin produktion för att på så sätt 
tillverka sina produkter till så lågt pris som möjligt. Eftersom de flesta svenska klädföretag 
numer arbetar på samma sätt krävs det ytterligare insatser för att skapa en ännu mer effektiv 
organisation. Outsourcing av tillverkningen innebär ett ökat beroende av fungerande 
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leverantörsrelationer (Gonzalez m fl 2003:492). Det är därför en central fråga för många 
företag hur de bättre ska kunna välja ut rätt leverantör för de uppdrag de vill ha utförda. 
Förutom krav på produkten har kunden ofta ett intresse i att veta att företaget handlar etiskt 
och tar ansvar för hur deras leverantörer agerar i produktionslandet (Lindberg, S., Dagens 
Nyheter 2005-02-07). Detta innebär att företagen måste lägga tid och energi på att kontrollera 
att leverantörernas verksamhet uppnår en viss standard. 
 
De tidigare undersökningar som utförts inom området koncentrerar sig i de flesta fall på 
företag inom tillverkningsindustrin där produkter förädlas i olika steg, och där komponenter 
köps in för vidare behandling av företaget självt. Dessa undersökningar grundar sig till stor 
del på utländska företag. Därför anser författarna att det är intressant att undersöka hur 
svenska klädföretag gör sitt urval då detta inte undersökts i någon stor utsträckning.  
 
 
1.4 Problemfrågeställning: 
 
Vilka kriterier är viktiga för företag i klädbranschen när det kommer till urval av leverantörer 
för att uppnå en värdeskapande inköpsprocess? 
 
 
1.5 Syfte: 
 
Syftet är att i en kvalitativ fallstudie analysera och utvärdera utifrån vilka kriterier Indiska 
Magasinet, Filippa K, Företag X och Polarn O. Pyret väljer leverantörer. 
 
 
1.6 Definition av värdeskapande: 
 
Ritter och Achim menar att på grund av värdeskapandets grundläggande betydelse för 
affärsverksamhet är det av största vikt för företag att förstå hur värdeskapandet fungerar och 
vad det kan användas till (Ritter m fl 2003:353). 
 
Värdeskapande diskuteras även av Marr m. fl. som refererar till Penrose (Penrose 1959). De 
menar att: 
�Organizations perform well and create value when they implement strategies that 
respond to market opportunities by exploiting their internal resources and capabilities.� (Marr 
m fl 2004:312).  
Värdeskapande egenskaper definieras även som �Crucial organisational capabilities, giving 
the firm competitive advantage.� (www.lse.co.uk 2005-05-10 12:00). 
 
Målet för företaget är att utveckla produkter som innehåller ett värde för kunden, så att de 
upplever värdet på produkten som högre än vad de betalar (Kotler m fl 2004:398-399). 
 
Författarna har valt att definiera värdeskapande utifrån dessa perspektiv, som ett sätt för 
organisationer att genom att förbättra sin organisation bli mer effektiva. 
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1.7 Disposition: 
 
1.7.1 Inledning:  
Inledningen skildrar bakgrunden till det problemområde uppsatsen avser att avhandla. Här 
beskrivs hur utvecklingen har sett ut, varför problemet har uppstått samt vilka fenomen som 
är fortsatt viktiga inom området. Därefter presenteras den problemfrågeställning och det syfte 
som författarna valt att utgå ifrån.   
 
1.7.2 Metod: 
Metodkapitlet redogör för vilka val författarna gjort under uppsatsens gång och varför. Här 
förklaras metoder och förhållningssätt, hur företag och respondenter valts ut, samt hur 
insamling av data har gått till.  
 
1.7.3 Teori: 
I teorikapitlet redovisar författarna de teorier som avsetts lämpliga för att belysa uppsatsens 
problemfrågeställning och syfte. Dessa teorier används sedan som utgångspunkt för arbetet 
med uppsatsen. Kapitlet innehåller även en motivering till varför just dessa teorier valdes.  
 
1.7.4 Empiri: 
I empirikapitlet finns kort sammanfattande bakgrundsinformation om de deltagande företagen 
och de personer som intervjuats samt utdrag från de intervjuer som författarna utfört med 
respondenterna (med kompletterande information). Här redovisas även en sammanfattning av 
det kompletterande frågeformuläret. 
 
1.7.5 Analys: 
I detta kapitel analyserar författarna utifrån undersökningens empiriska material och drar 
paralleller till utvalda teorier.  
 
1.7.6 Resultat: 
I kapitlet redovisar författarna de resultat de kommit fram till utifrån analysen. 
 
1.7.7 Slutsats och slutdiskussion: 
I detta kapitel diskuterar författarna de slutsatser som framkommit utifrån arbetet med 
analysen och resultatet samt resonerar kring hur deras slutsatser kan relateras till vidare 
begrepp och sådant som inte omfattas av det empiriska materialet. 
 
1.7.8 Källkritik: 
I detta avslutande kapitel diskuterar författarna uppsatsens validitet och reliabilitet. De  
framför kritik till valda källor och teorier och ger förslag på framtida forskning inom det 
studerade ämnet. 
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2.0 METOD: 
 
2.1 Inledning till metodkapitlet:  
 
I detta avsnitt förklaras de arbetssätt och val som författarna gjort under arbetet med 
uppsatsen. Här klarläggs vilka perspektiv författarna antagit, hur undersökningsobjekt valts ut 
samt hur insamlingen av primär och sekundär data genomförts. 
 
 
2.2 Vetenskapligt förhållningssätt: 
 
Utformandet av arbetet med uppsatsen påverkas av vilket vetenskapligt förhållningssätt 
forskaren använder sig av. Två vanliga förhållningssätt är positivism och hermeneutik (Patel 
m fl. 2003:26). Positivismen bygger på strikt logik, kvantitativ metod samt objektivitet 
(Eriksson m fl. 2001:221). Hermeneutiken används för att tolka och skapa förståelse. Inom 
detta förhållningssätt används vanligtvis den kvalitativa metoden, där forskarens egna 
erfarenheter och kunskap tillåts färga insamlandet av information och analys (Patel m fl. 
2003:29). Då det var viktigt att klarlägga de bakomliggande relationer som spelar roll i 
urvalsprocessen valde författarna att utgå från det hermeneutiska förhållningssättet. 
 
 
2.3 Val av metod:  
 
Rosengren & Arvidsson anger tre möjliga ansatser vid författandet av en uppsats: explorativ, 
deskriptiv och explanativ ansats. Valet av ansats beror på vilket typ av fenomen som 
forskaren avser att utforska och hur mycket som redan är känt inom området (Rosengren 
2002:59). Den explorativa ansatsen antas då den information som finns är knapphändig. De 
deskriptiva och explanativa ansatserna används när information redan finns tillgänglig men 
forskaren vill beskriva alternativt förklara varför ett fenomen existerar (ibid sid. 59). Då det 
sedan tidigare fanns viss forskning som behandlar det område som uppsatsen avser att ta upp 
valde författarna att utföra en deskriptiv undersökning då intresset låg i att beskriva vilka 
kriterier som är viktiga i urvalet av leverantörer. 
 
Med det hermeneutiska förhållningssättet och den deskriptiva ansatsen som utgångspunkt 
valde författarna att vidare använda sig utav det deduktiva angreppssättet.  
Den deduktiva ansatsen tar sitt avstamp i redan befintliga teorier som sedan testas med hjälp 
av empiriska undersökningar av verkligheten för att se om teori och verklighet 
överensstämmer. Det är den befintliga teorin som ligger till grund för vilken information som 
samlas in och hur den informationen sedan ska tolkas. Patel och Davidsson kallar detta 
arbetssätt för bevisandets väg (Patel m fl 2003:23). Detta angreppssätt valdes då redan 
existerande forskning, kunskap och teorier kring problemområdet fanns tillgänglig och ansågs 
kunna användas för att skapa en tillfredställande kunskapsplattform. 
 
 
2.4 Kvalitativ och kvantitativ undersökning: 
 
Beroende på vad undersökningen eftersträvar att klarlägga måste en specificering av den typ 
av data som ska användas ske. Undersökningen kan antingen ske via kvalitativ eller 
kvantitativ metod. Skillnaden metoderna emellan ligger i hur den data som samlas in uttrycks 
och analyseras. I kvalitativ forskning analyseras och omvandlas de data som insamlats till 
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texter medan den kvantitativa forskningen sammanställs som numeriska data som kan 
analyseras med hjälp av statistiska modeller (Lekvall m fl 2001:210-213).  
 
Vid kvalitativ forskning fokuserar undersökningen på ett fåtal undersökningsobjekt där ett 
försök att nå en djupare kunskap görs. Med hjälp av kvalitativ metod kan en mer detaljerad 
och beskrivande bild ges av det problem som undersöks. När denna metod används har 
forskaren själv en mer aktiv inblandning i undersökningsarbetet och forskarens egen kunskap 
och erfarenhet spelar roll i de tolkningar som görs under arbetets gång (Denscombe 2000: 
204-207).  
 
Då merparten av de tidigare undersökningar som hittats var utförda i andra länder eller i andra 
branscher ville författarna ge en djupare bild utifrån vilka kriterier som svenska företag inom 
klädbranschen väljer sina leverantörer. Eftersom både sociala element och erfarenheter samt 
affärsmässiga argument spelar roll i urvalet ansåg författarna att det var av mer intressant att 
studera ett fåtal företag mer ingående för att få en klarare bild av vilka kriterier som låg till 
grund för deras val och hur de valde att agera i olika situationer. Den kvalitativa ansatsen 
betraktades därför som mest lämplig vilket även passade det hermeneutiska förhållningssätt 
som författarna utgått ifrån.  
 
 
2.4.1 Fallstudie:  
 
I fallstudier undersöks ett eller ett fåtal objekt för att på så vis få en djupare kunskap om ett 
fenomen (Denscombe 2000:41). Denscombe menar att fallstudien är ett bra sätt att undersöka 
de bakomliggande relationer och processer som påverkar en situation. Fallstudien ger 
möjlighet att både granska ett resultat och varför det uppkommit. Användandet av fallstudier 
och intervjuer möjliggör även utforskande av undersökningsområdet i sin naturliga miljö 
(Denscombe 2000:42). För att kunna klarlägga de sociala och personliga egenskaper och 
relationer som medverkar i urvalet av ett företags leverantörer ansågs den kvalitativa metoden 
och fallstudien som de lämpligaste alternativen. Då författarna betraktade dessa variabler som 
betydelsefulla för förståelsen av urvalsprocessen föll valet på fallstudie. Denna 
undersökningsform upplevdes även bidra med andra fördelar. Genom att koncentrera sig på 
ett färre antal respondenter fanns möjligheten att följa upp intressanta spår som skulle kunna 
uppkomma under datainsamlandets gång. Dessa spår skulle då kunna undersökas och bidra 
till en fördjupad kunskap.  
 
 
2.4.2 Urval av undersökningsobjekt:  
 
Denscombe skiljer på två sorters urvalsmetoder: sannolikhetsurval och icke sannolikhetsurval.  
Vid användandet av sannolikhetsurval görs ett slumpmässigt urval av de medverkande 
undersökningsobjekten. Meningen är att urvalet skall vara karaktäristiskt för den population 
som ska undersökas. I motsats till sannolikhetsurval bygger icke-sannolikhets urval inte på att 
alla i den tänkta populationen har samma möjlighet att komma med i urvalet utan här har 
forskaren friare händer att själv påverka urvalet (ibid s. 19-23). 
Urvalet av de medverkande företagen i denna undersökning genomfördes via ett icke-
sannolikhetsurval. 
 
Icke-sannolikhetsurval användes för att författarna ville få en bra spridning av de 
medverkande företagen. Genom att använda ett subjektivt urval kunde företag väljas för att 
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komplettera varandra (ibid s. 23). Författarna önskade undersöka svenska företag inom 
klädbranschen som har sina huvudkontor och större delen av sin försäljning i Sverige men 
köper in produkter från externa leverantörer. Författarna ville även att företagen skulle vara 
väletablerade samt ha ett rikstäckande nätverk av butiker. Utifrån denna specifikation valdes 
fyra företag ut för medverkan i undersökningen, dessa var Indiska Magasinet, Polarn O. Pyret, 
Filippa K samt Företag X. De utvalda företagen säljer alla egna damkläder men skiljer sig i 
inriktning, företagsstorlek, prisläge och antal år i branschen.  
 
Då antalet medverkande företag är litet och urvalet skedde med hjälp av icke-
sannolikhetsurval påverkades uppsatsens generaliserbarhet (Patel m fl. 2003:54)  
För att öka generaliserbarheten hade fler företag kunnat ingå i undersökningen men en 
utökning av antalet medverkande företag hade gjort undersökningen för omfattande rent 
materialmässigt för den tid som fanns till förfogande. Urvalet hade även kunnat ske via 
sannolikhetsurval men författarna ansåg att detta förfarande inte skulle tillföra 
undersökningen någon väsentlig fördel. I och med att fallstudien valts skulle antalet 
medverkande företag ha varit fortsatt litet.  
 
 
2.5 Metod vid datainsamling: 
 
2.5.1 Primärdata: 
 
Data som forskaren själv samlar in kallas primärdata, då informationen hämtas direkt från 
källan. Inhämtandet av primärdata kan ske genom observation, enkäter eller intervjuer 
(Lekvall m fl. 2001:257-265). I och med att fallstudien visat sig bäst lämpad för att klarlägga 
undersökningens syfte och frågeställning var det naturliga valet att samla in den största delen 
av den nödvändiga informationen via intervjuer eftersom dessa kan ge djup, relevant 
information samt bidra till insikter om respondenternas handlande och åsikter (Denscombe 
2000:161-162). 
 
 
2.5.2 Intervjuer: 
 
Intervjuer kan utformas och struktureras på olika sätt beroende på vilken information som 
eftersträvas. I detta fall gjorde frågeställningen att urvalet av passande respondenter på varje 
företag var begränsat. För att få tillgång till den nödvändiga informationen var det viktigt att 
rätt personer utfrågades. Därför valdes personer med bred kunskap om sitt företags inköps- 
och urvalsprocess, som själva satt på positioner med inflytande i urvalet eller hade god inblick 
i hur företagets policy såg ut i dessa frågor. Därefter genomfördes personliga intervjuer med 
dessa nyckelpersoner. 
 
Intervjupersonerna kontaktades via telefon och intervjuerna utfördes hos respektive företag 
för att på så sätt få en större inblick och insyn i vilken miljö företagen verkar. Att besöka 
företaget i deras egna lokaler prioriterades då detta möjliggjorde tillgång till extra information 
om företagskultur, generella intryck samt kroppsspråk som hade gått förlorad i en intervju via 
telefon eller mail. Intervjuerna spelades in på band och kompletterades med fältanteckningar 
för att kunna kompensera möjligt informationsbortfall från inspelningarna.  
Författarna var medvetna om att inspelade intervjuer kunde påverka respondenternas 
uppfattning och inställning till intervjusituationen samt influera vilka svar som de var villiga 
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att ge men tog beslutet att spela in intervjuerna då de ansåg att detta bidrog till att höja 
uppsatsens validitet.  
 
För att uppnå en likvärdig intervjusituation för alla de deltagande företagen utförde samma 
person utfrågningen av alla respondenter medan den andra personen antecknade. Efter att 
intervjuerna var genomförda skrevs både fältanteckningar och ljudupptagningar ut för att 
användas som underlag i det fortsatta arbetet med uppsatsen.  
 
Innan intervjuerna påbörjades fick alla respondenter en presentation av vad uppsatsen ämnade 
belysa och gavs därefter möjlighet till anonymitet. Det gjordes för att de medverkande 
personerna skulle känna sig väl till mods med intervjusituationen och med vad materialet 
sedan skulle användas till. Ett av företagen valde att vara anonyma vilket medförde att 
författarna utelämnade företagets namn och istället kallade företaget för företag X. Förutom 
företagsnamnet utelämnades även annan information som kunde leda till att företaget 
identifierades. Respondenten på företag X medverkar därför under ett fingerat namn. Övriga 
företag som medverkade i undersökningen benämns med sina riktiga namn. Valet att låta de 
övriga företagen benämnas med namn gjordes då det ansågs vara relevant för läsaren att få 
information om vilka företag som ingick i studien. Att utelämna namnen på alla medverkande 
företag ansågs göra uppsatsen mindre intressant då företagen var välkända, respekterade och 
representativa för branschen.  
 
 
2.5.3 Frågeformulär: 
 
Efter att intervjuerna genomförts ombads respondenterna att även fylla i ett frågeformulär. 
Denna ytterligare åtgärd vidtogs då författarna främst utifrån teorierna om nätverk och 
involvering ville komplettera den information som inkommit i intervjuerna. 
I alla fall utom ett var det samma respondent som medverkade i intervjun som svarade på 
frågeformuläret. I ett fall var den respondent som intervjuats inte tillgänglig. Därför fylldes 
frågeformuläret i av en annan anställd på det företagets inköpsavdelning.   
Enkäter eller frågeformulär används ofta vid survey-undersökningar med syftet att samla in 
information ifrån ett större antal respondenter (Patel m fl. 2003:53). I detta fall användes 
frågeformuläret inte som ett kvantitativt mätinstrument då bara fyra personer medverkade. 
Det var heller aldrig meningen att frågeformuläret skulle klassas som kvantitativ utan det sågs 
endast som ett kompletterande sätt att samla in den information som behövdes. 
Då somliga av respondenterna inte lämnade fullständiga svar uteslöts de frågor där 
ofullständiga svar inkommit. 
 
 
2.5.4 Utformandet av frågor: 
 
Intervjuer kan enligt Denscombe vara strukturerade, semistrukturerade eller ostrukturerade. I 
strukturerade intervjuer vill forskaren ha stor kontroll över hur frågorna ställs och vilka svar 
som ges. Vid användandet av denna intervjuform låter forskaren respondenten välja bland 
redan färdigformulerade svarsalternativ. I semistrukturerade intervjuer lättar forskaren upp 
kraven och utgår ifrån en lista med områden och frågor som ska behandlas och låter 
intervjupersonen själv svara fritt på frågorna. Den ostrukturerade intervjun är ännu mer 
flexibel och låter respondenten samtala och svara helt öppet om ämnet (Denscombe 
2000:134-135).     
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Då relationer och personliga erfarenheter var en viktig del av vad som skulle behandlas och 
analyseras valde författarna att använda semistrukturerade intervjuer. På detta sätt styrdes 
respondenterna inte allt för mycket av frågorna utan kunde prata fritt om de faktorer som de 
ansåg var viktiga. Samtidigt gav denna form författarna möjlighet att styra in respondenterna 
på rätt område om diskussionen hamnade för långt ifrån de ämnen som var intressanta för 
uppsatsen.   
 
Frågornas utformades och sammanställdes i en mall som sedan användes vid alla intervjuer 
(bilaga 2). Några frågor ändrades beroende på vilken information som redan fanns tillgänglig 
om företaget. Mallen fanns där som stöd och följdes mer eller mindre sekventiellt beroende på 
hur öppet intervjupersonen svarade. Det frågeformulär som författarna utformade för att 
komplettera den insamlade informationen från intervjuerna var strukturerad. Metoden valdes 
då författarna ville ha konkreta svar om hur företagen arbetade inom just dessa områden.   
 
 
2.5.5 Sekundärdata: 
 
Data som redan är insamlad och sammanställd av någon annan än forskaren och därmed finns 
tillgänglig kallas sekundärdata (Lekvall m fl. 2001:212). Huvuddelen av den information som 
användes i undersökningen var primärdata och samlades in speciellt för detta tillfälle. I de fall 
då sekundärinformation krävdes inhämtades den via hemsidor, böcker, tidskrifter, 
forskningsartiklar, årsredovisningar samt ur internt material från företaget. 
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3.0 TEORI: 
 
3.1 Inledning till teorikapitlet: 
 
Författarna vill med denna teorigenomgång belysa teorier som de ansåg vara relevanta för 
undersökningen av problemområdet. Valet av teorier gjordes utifrån att besvara 
frågeställningen: 
�Vilka kriterier är viktiga för företag i klädbranschen när det kommer till urval av 
leverantörer för att uppnå en värdeskapande inköpsprocess?� 
 
 
3.2 Motivation av val av teorier: 
 
För att besvara frågeställningen måste valet av leverantörer ses som en del i en större helhet. 
Valet av leverantörer kan därför inte plockas ur sitt sammanhang utan behöver en förklaring 
till hur det hänger ihop med andra aktiviteter inom företaget. För att illustrera detta 
sammanhang har författarna valt att använda sig av teorier som studerar fenomenet från olika 
nivåer. 
 
För att klarlägga hur ett företag är strukturerat och vikten av alla delars inflytande på resultatet 
har författarna valt att utgå ifrån Michael E Porters koncept om värdekedjan. Värdekedjan 
betonar att alla aktiviteter som utförs av ett företag är källor till värdeskapande. Därför måste 
företag vara medvetna om vilka värdeskapande aktiviteter som finns i just deras företag och 
hur dessa ska utnyttjas (Porter 1998:33). En av dessa aktiviteter som kan skapa värde är 
företagets inköpsprocess. Författarna valde därför att använda sig av Arjan J. Van Weele för 
att belysa inköpsfunktionens betydelse samt vikten av rätt urval av leverantörer (Van Weele 
2005:9-12).  
Men ett företag kan inte enbart ses som separata enheter, utan hänsyn måste även tas till andra 
aktörer på marknaden. Håkansson och Gadde belyser med hjälp av nätverksteorin de 
kopplingar som finns inom det nätverk som företaget och dess samarbetspartners bildar och 
menar att de påverkar varandras beteenden och beslut (Håkansson m fl 1998:109-112). 
Företag agerar olika i inköpsprocessen beroende på vilken grad av risk och involvering de 
upplever att köpet innebär. Involveringsteorin valdes därför för att klargöra hur företag 
agerar beroende på om köpet medför en hög eller låg risk (Fill 2002:96-106).  
 
Därefter valde författarna att gå vidare genom att undersöka vilken roll företags strategival 
spelar under inköpsprocessen. Två olika synsätt kan utrönas: transaktionsperspektivet och 
relationsperspektivet (Grönroos 1992:154). 
Vilket synsätt som företaget väljer att använda sig av har stor inverkan på vilken inställning 
företaget har till sina leverantörer. Väljer företaget transaktionsperspektivet läggs fokus på 
kortsiktigt handlande och prispress för att uppnå lägsta möjliga pris (Gummesson 2002:31-
32). Om istället relationsperspektivet väljs ligger långsiktigt handlande och relationsskapande 
som grund för företagets strategier (Grönroos 1992:154).  
 
Ovanstående teorier användes för att skapa en grund för den för studien mest relevanta nivån 
som består av teorier som behandlar olika typer av urvalskriterier. 
Författarna valde att använda sig av redan beprövade kriterier som enligt Ivens och Tracey & 
Tan leder till en mer effektiv och tillfredställande relation (Ivens 2004:300-309, Tracey m fl 
2001:174-188). Dessa delades sedan in i mjuka respektive hårda variabler. Även ett socialt 
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ansvar som ett sätt att förbättra företagets prestation inkluderades i de mjuka faktorerna 
(Schiebel m fl 2003:116-117). 
De hårda variablerna är: pris, kvalitet, leveranssäkerhet och produktprestation. De mjuka 
variablerna är: rollintegritet, flexibilitet, ömsesidighet, solidaritet, långsiktighet och socialt 
ansvar. De hårda och de mjuka variablerna fick sedan ligga som huvudsaklig grund för den 
undersökning som genomfördes. 
 
 
3.3 Värdekedjan: 
 
För att företag effektivt skall kunna konkurrera på marknaden måste de utveckla 
konkurrensfördelar gentemot sina konkurrenter. För att hjälpa företag att lokalisera de 
aktiviteter som kan göra dem mer konkurrenskraftiga introducerar Porter värdekedjan (bilaga 
1)(Porter 1998:119). 
 
Värdekedjan är uppbyggd på ett sekventiellt tänkande där ett företag kan delas in i 
värdeskapande aktiviteter som antingen är primära eller stödjande. De primära aktiviteterna 
har direkt inblandning i tillverkning, försäljning och marknadsföring av produkterna i fråga 
medan de stödjande bistår både de primära aktiviteterna och sig själva med nödvändiga 
resurser (Porter 1998:38). Genom att analysera och strukturera dessa värdeskapande 
aktiviteter kan företaget se var möjligheterna att utveckla konkurrensfördelar finns (ibid. 
s.33). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Porters värdekedja 
Återskapad från www.unm.edu/~rattner/picmet97.pdf 2005-04-05 10:00 
 
 
Arjan J. Van Weele utgår ifrån Porters värdekedja och beskriver inköpets roll som en 
värdeskapande funktion. Inköp är en av de stödjande funktionerna som stöttar själva 
produktionen eller primärfunktionerna (Van Weele 2005:9).  
 
Enligt Van Weele är målet med inköpsfunktionen att så effektivt som möjligt hantera den 
externa input som företaget använder sig av för att upprätthålla både sina primära och sina 
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stödjande funktioner (ibid. s. 12). Att välja rätt leverantör blir därför ett av de viktigaste 
besluten i inköpsprocessen (ibid. s. 32). 
 
 
3.4 Nätverksteorin: 
 
Håkansson och Gadde menar att en av de viktigaste aspekterna av leverantörsrelationer är att 
de ingår i nätverk. Aktörerna i nätverket kan inte ses som separata, oberoende enheter utan är 
länkade med varandra via sina relationer med andra aktörer. Detta nätverk gör att aktörernas 
beteenden både påverkar och gör dem beroende av de andra aktörerna i nätverket. 
De relationer som uppstår genomgår ofta en gradvis fördjupning som leder till en intensivare 
relation och en ökning av samarbetet mellan aktörerna (Van Weele 2005:43-44). 
 
 
3.5 Involveringsteorin: 
 
Den grad av involvering en kund känner för en produkt eller inköpsprocess har stor betydelse 
för vilket val kunden slutligen kommer att göra (Fill 2002:96). Graden av involvering är 
beroende av vilken risk köpet medför. En ny, dyr eller komplex produkt för med sig en hög 
risk vilket bidrar till en hög involvering hos kunden (ibid. s.100). Beteendet vid köp av låg- 
och höginvolverade varor skiljer sig därför i vissa avseenden. Vid hög involvering kräver 
kunden mycket information för att minska den upplevda risken innan ett köp kan genomföras 
(ibid. s. 100). Vid låg involvering är den upplevda risken låg och därför spelar ofta priset en 
avgörande roll vid valet av produkt (ibid. s.103).   
 
 
3.6 Relations- och transaktionsmarknadsföringsperspektivet: 
 
Enligt Philip Kotler går relationsmarknadsföring ut på att skapa, sköta om och förbättra 
relationer med kunder och andra intressenter. Relationsmarknadsföringen antar ett långsiktigt 
perspektiv med målet att skapa långsiktigt nöjda kunder (2001:406). 
 
Transaktionsmarknadsföring definieras i motsats till relationsmarknadsföring som 
engångsförsäljning (Kotler m fl. 2001:410). Vid användandet av denna strategi försöker 
företaget inte aktivt skapa några varaktiga relationer med kunden (Grönroos 1990:155).     
 
Relationsmarknadsföring och transaktionsmarknadsföring kontrasteras ofta och kan ses som 
två motpoler på en marknadsstrategiskala (Grönroos 1990:155, Gummesson 2002:32). 
Gummesson ser de båda begreppen som motsatser båda i syfte och förhållningssätt. Där 
relationsmarknadsföringen betonar långsiktigt samarbete och lojalitet har 
transaktionsmarknadsföringen det lägsta priset som viktigaste utgångspunkt (Gummesson 
2002:31-32). Trots att dessa strategier kan ses som motpoler finns det inget som hindrar 
företag att använda sig av en kombination av både transaktions- och 
relationsmarknadsföringsperspektivet (Grönroos 1991:155).   
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3.7 Urvalskriterier: 
 
3.7.1 Hårda variabler: 
 
Michael Tracey och Chong Leng Tan menar att ett företag kan, genom att välja ut rätt 
leverantörer och genom att involvera dem i företagets arbete, uppnå högre nivåer av 
kundtillfredsställelse. Detta påverkar i sin tur hur väl firman presterar (Tracey m fl 2001:174-
188). 
 
Tracey och Tan utformar antaganden utifrån vilka de sedan gör sin undersökning. Enligt dessa 
finns det fyra kriterier utifrån vilka företag kan välja sina leverantörer: 
 
! Kvalitet 
! Leveranssäkerhet 
! Produktprestation 
! Konkurrentmässigt pris 

(ibid. s. 176-177) 
 
Studien visar att de tre första påståendena för urval av leverantörer; kvalitet, leveranssäkerhet 
och produktprestation överensstämmer med de resultat de fått fram.  
Emellertid visar Tracey och Tans undersökning att många företag tenderar att fortfarande 
välja leverantörer efter pris, trots att det enligt resultaten inte har något positivt resultat på 
prestationen (ibid. s. 185). 

 
 
3.7.2 Mjuka variabler: 
 
Bjorn Svend Ivens menar att: 

�[�]a customer�s perception of his/her supplier and of the relationship not 
only depends on variables such as product quality, price, or logistical issues. 
Along with these �hard� issues �soft� factors play an important role.�  

(Ivens 2004:300) 
 
Ivens beskriver faktorer i leverantörers beteende som har en effekt på hur kunden upplever 
relationen. I sin studie finner Ivens att det finns fem stycken mjuka variabler i leverantörers 
beteenden som är viktiga för att köparen ska uppleva relationen positivt (ibid. s. 300). 
 
 
De är: 
! Rollintegritet:  

Den variabel som enligt Ivens är speciellt viktig är hur väl leverantören uppfyller de 
förväntningar som ställs på dem. Enligt Ivens skapas, i takt med att relationen 
utvecklas, vissa förväntningar på hur aktörerna ska bete sig (ibid. s. 305). 

! Flexibilitet: 
Enligt Ivens förändras omgivningen ofta och så fort att skrivna kontrakt och andra 
överenskommelser blir irrelevanta. Därför är det en viktig aspekt av en fungerande 
relation att leverantörerna kan vara flexibla och anpassa sig efter de förändrade krav 
som ställs på dem (ibid. s. 305). 

! Ömsesidighet: 
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Parterna inser att om det går bra för den andra skapar det fördelar även för det egna 
företaget. Det finns ett ömsesidigt intresse av att skapa en bra relation och inte bara 
gagna sig själv (ibid. s. 306). 

! Solidaritet: 
Denna del av förhållandet rör hur väl leverantörer förstår företagets situation. Det visar 
sig ofta genom beteenden som bidrar till att relationens underhålls, exempelvis då 
problem uppstår. Beteendet visar enligt Ivens hur viktig den andra parten anser att 
relationen är för dem (ibid. s. 306). 

! Långsiktighet: 
Enligt Ivens är det mycket viktigt att relationerna är riktade mot ett långsiktigt 
perspektiv (ibid. s. 306). 

 
 
3.7.3 Corporate Social Responsibility, CSR: 
 
Enligt Schiebel och Pöchtrager börjar fler och fler företag förstå vikten av att visa ett ansvar 
för sin verksamhet gentemot sin externa miljö. Genom att inkludera ett sådant socialt ansvar i 
sin verksamhet kan företagen uppnå ökad prestation. I den externa miljön inkluderas ofta en 
rad intressenter, till exempel kunder, affärspartners och anställda. 
Förutom ekonomisk prestation som drivmedel att frivilligt utveckla CSR som en del av 
företagskulturen sätter intressenterna ofta press på företagen att göra detta, vilket ytterligare 
har ökat användandet av CSR bland företag (Schiebel m fl 2003:116-117). 
 
 
3.8 Teoretisk referensram: 
 
Utifrån teorierna valde författarna att ta ut de variabler som ansågs viktiga för att kunna svara 
på undersökningens syfte: 
 
�Syftet är att i en kvalitativ fallstudie analysera och utvärdera utifrån vilka kriterier Indiska 
Magasinet, Filippa K, Företag X och Polarn O. Pyret väljer leverantörer.� 
 
 
3.8.1 Värdekedjan: 
 
Den variabel som ansågs central i relation till uppsatsen var inköp som värdeskapande 
aktivitet.  
 
 
3.8.2 Teorier om nätverk och involvering: 
 
Utifrån nätverksteorin ansågs de mest intressanta variablerna vara de relationer som fanns 
inom företagens nätverk och i vilka situationer inköp skedde inom och utanför nätverket.  
Ett företags nätverk och relationer påverkas av vilket typ av risk ett köp medför. 
De variabler från involveringsteorin som därför undersöktes var om det fanns skillnader i 
företagens agerade beroende på om varan var en hög- eller låg involverad produkt, och om 
det i sin tur påverkade hur mycket leverantören ingår i nätverket. 
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3.8.3 Relations- och transaktionsmarknadsföring: 
 
Utifrån relations- och transaktionsperspektivet låg intresset i att undersöka om köparen var 
villig att skapa en relation med sin leverantör. Centrala variabler att utreda var därför om 
företagen anammade ett transaktionsperspektiv eller ett relationsperspektiv i arbetet med 
leverantörerna. 
 
 
3.8.4 Urvalskriterier:  
 
För att kunna svara på uppsatsens syfte ansågs dessa urvalskriterier vara de allra viktigaste 
variablerna att undersöka. Utifrån teorierna delades kriterierna in i hårda och mjuka 
urvalskriterier.  
Hårda kriterier: pris, kvalitet, leveranssäkerhet och produktprestation (Tracey m fl 
2001:174-188) 
Mjuka kriterier: rollintegritet, flexibilitet, ömsesidighet, solidaritet, (Ivens 2004:300-309) 
samt socialt ansvar (Schiebel m fl 2003:116-117). Intresset låg i att utreda i vilka situationer 
företagen ansåg att relationer och mjuka värden var att föredra och i vilka situationer hårda 
urvalskriterier fick styra urvalet. Då långsiktighet är en variabel som kan anses vara mycket 
nära besläktad med begreppen i relationsmarknadsperspektivet uteslöts den. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
 
 
 
 
 
 
 
 

Pris 
Kvalitet 
Leveranssäkerhet 
Produktprestation 

Roll integritet
Flexibilitet 
Ömsesidighet 
Solidaritet 
Socialt ansvar 

Hårda variabler Mjuka variabler
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4.0 EMPIRI: 
 
4.1 Inledning till empirikapitlet: 
 
I detta kapitel redovisas kortfattad bakgrundinformation om de medverkande företagen samt 
utdrag från de genomförda intervjuerna. Här redovisas även en sammanfattning av det 
kompletterande frågeformuläret. 
 
 
4.2 Indiska Magasinet: 
 
Indiska Magasinet är ett aktiebolag som ägs av familjen Thambert. Åke Thambert är 
styrelseordförande och hans barn Anders Thambert och Christina Baines är VD respektive 
Vice VD (Årsredovisning Indiska Magasinet AB, (www.affarsdata.se 2005-04-09 20:00). 
Företaget heter Indiska Magasinet men benämns ofta endast Indiska, vilket också är namnet 
som skyltas i butikerna. 
 
Företagets affärsidé är enligt hemsidan: 
�Med inspiration från Indien och Orienten genom egna butiker saluföra ett prisvärt modernt 
sortiment av kläder, accessoarer, heminredning och bruksartiklar.� 
(http://www.indiska.se 2005-05-09 20:00). 
 
Den första butiken öppnades år 1901 och 1950 togs företaget över av Åke Thambert. Idag 
finns det 69 butiker, de flesta i Sverige men även åtta i Finland, tre Norge och en i Danmark. 
En av dem är franchise. Företaget har 600 anställda och de flesta av dem arbetar i butikerna. 
Indiskas huvudkontor är placerat i Värtahamnen i Stockholm (http://www.indiska.se 2005-05-
09 20:00). Företaget har även ett inköpskontor i Indien med ett 30-tal anställda (Intervju med 
Christina Baines 2005-04-08). 
 
Koncernen består främst av Indiska Magasinet AB, samt olika dotterbolag. 
De olika bolagen som ingår i Indiskas koncern har en årsomsättning på cirka 700 miljoner 
kronor (http://www.indiska.se 2005-05-09 20:00). 
För bokslutsåret 2003-2004 redovisade Indiska Magasinet AB ett resultat på 9,8 miljoner 
kronor (Årsredovisning Indiska Magasinet AB, www.affarsdata.se 2005-04-09 20:00). 
 
Företaget säljer dam- och barnkläder och accessoarer. De har även ett inrednings sortiment 
som består av bland annat möbler, textilier och prydnadssaker. Det finns cirka 200 
leverantörer totalt för alla områden, men ett 30-40 tal huvudleverantörer med vilka arbetet är 
mer intensivt och där stora delar av sortimentet produceras. 
Indiska Magasinet arbetar främst med Indien som tillverkningsland men har även produktion i 
Kina, andra delar av Asien. Viss tillverkning sker även i Europa, bland annat i Turkiet. 
Inköpsprocessen är konstruerad utifrån en designavdelning med tio designers som jobbar med 
formgivning av produkterna. Denna designavdelning, som styrs av en designchef fungerar 
som en designpool för inköparna. Fem av designerna arbetar med klädformgivning och ges en 
egen kollektion som de får arbeta fram. Inköparna har i sin tur en inköpsassistent som hjälper 
dem i inköpsarbetet. Ett team består ofta av designer, inköpare, måttkonstruktör och 
inköpsassistent, med variation beroende på hur stor del av sortimentet produktområdet upptar. 
Inköpsbesluten är separata för varje avdelning men man samarbetar dels med en 
inköpscontroller och med inköpschefen, som sitter med i alla avdelningar. I princip allting 
designas av Indiska själva.  
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Utvärdering av leverantörer sker varje säsong med hjälp av datorprogram där information om 
exempelvis leveranser, kvalitetsproblem, reklamationer från butikerna etc. förs in. Sedan 
kontrolleras statistiken och rapporteras sedan vidare till leverantörerna där en jämförelse görs 
mot hur det har gått tidigare (Intervju med Christina Baines 2005-04-08). 
 
 
4.2.1 Presentation av Christina Baines, VVD Indiska Magasinet: 
 
Christina Baines arbetar som Vice VD på Indiska Magasinet. Ursprungligen är hon utbildad 
musiklärare, men 1974 började hon arbeta för Indiska. Christina har tidigare arbetat som 
inköpschef och har bland annat varit med och utvecklat inredningssortimentet, som med tiden 
vuxit sig allt större. (Intervju med Christina Baines 2005-04-08). 
 
 
4.2.2 Intervju och stödjande material: 
 
Christina Baines menar att arbetet med leverantörsrelationer är ett arbete som pågår 
kontinuerligt och där företaget aldrig blir riktigt nöjt. Företaget har arbetat hårt med att 
förbättra inköpsprocessen och fokus har legat på det området sedan 70-talet.  
Då Christina ombeds beskriva vilka faktorer som hon anser att företaget är minst nöjda med i 
nuläget, när det kommer till arbetet med leverantörerna, är det främst kvalitetsproblem men 
även problem med leveranssäkerheten.  
 
Leveranssäkerheten är enligt Christina ett område där arbete med förbättringar fortfarande 
krävs. Det sker ofta förseningar i leveranser, och enligt Christina är det viktigt få 
leverantörerna att förstå att mode är en färskvara och att man måste få ut det i butikerna vid 
det tillfälle som är planerat, annars skadar det försäljningen. 
Inom detta område anser Christina att det viktigaste är att leverantören är ärlig, att de talar om 
vad som sker så att företagen tillsammans kan lösa problemen. Det har hänt att leverantörer 
inte berättar att en leverans är försenad förrän den dag som produkterna väntas komma, vilket 
innebär stora problem för Indiska eftersom deras sortiment då inte är komplett. 
 
Kvaliteten har tidigare kontrollerats mycket av Indiska själva, men nu sätter företaget press på 
sina leverantörer att de själva ska sköta kvalitetskontrollerna. Dock är det fortfarande ett 
problem att kvaliteten inte är upp till den nivå som förväntas.  
Christina anser att ett långsiktigt samarbete kan göra att kvalitetsarbetet förbättras. På så sätt 
kan man kommunicera till leverantören vad det är man vill ha och vilka krav man ställer på 
kvaliteten på produkterna (Intervju med Christina Baines 2005-04-08). 
Att långsiktighet är centralt för företaget menar även VD:n Anders Thambert i en publikation 
av Indiska, och skriver att �Vår filosofi grundar sig i långsiktiga affärsrelationer.� 
(http://www.indiska.com 2005-05-07 10:00).  
 
En annan aspekt av kvalitetsarbetet är att Indiska ibland väljer leverantör utifrån den kvalitet 
som kan produceras av just den leverantören. En del leverantörer i exempelvis Turkiet anlitas 
för att producera en viss typ av tyger och material (Intervju med Christina Baines 2005-04-
08). 
 
Christina anser att det är vad som står i kontraktet som är det centrala i samarbetet. Uppfylls 
alla de villkor som står specificerade där så är Indiska nöjda med hur relationen fungerar. Inte 
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desto mindre anser hon att det finns mycket som inte går att skriva ned men som ändå 
påverkar relationen och arbetet. 
 
När det gäller pris är det något som Indiska lägger fokus på beroende på vad det är för 
produkt. En prisstrategi från deras sida är att eliminera antalet mellanhänder, så att det inte 
blir en prisökning då produkten flyttas mellan olika producenter som gör ett prispåslag. När 
det handlar om mer unika produkter, till exempel handtillverkade textilier som köps från byar 
i Indien, gör Indiska en avvägning och betalar den extra kostnad som mellanhänderna innebär, 
för att få den produkt det vill ha. Här väljer man även att frångå sin policy om att inte använda 
sig av mellanhänder. På andra sidan av skalan, när det gäller enkla basplagg som Indiska vill 
ha fram snabbt och billigt, så tar de kontakt med en stor producent som kan få fram deras 
produkter till ett lågt pris. Det gäller ofta varor som är konkurrensutsatta och där liknande 
modeller finns i andra butiker. Där finns det ett fokus på priset. Christina anser emellertid att 
pris inte är en avgörande faktor i arbetet med leverantörerna. Indiska är enligt Christina inte 
ett företag som konkurrerar med pris utan fokus ligger på att produkterna är prisvärda. Därför 
arbetar man inte med att få ner priset så mycket det går. 
Vidare anser Christina att priset även är länkat till det sociala ansvaret som Indiska har. 
Eftersom företaget ställer höga krav på leverantörerna när det gäller sådant anser de att de inte 
kan ha för stor prispress på dem. Man förhandlar inte heller fram priser som innebär att 
leverantören går med förlust. Indiska väljer också att i de flesta fall inte arbeta med 
underleverantörer, utan begär att hela produktionskedjan ska utföras av en leverantör från 
början till slut. 
 
Att leverantörerna anpassar sitt arbete och är flexibla för att passa Indiskas krav är enligt 
Christina nära sammanvävt med deras sociala ansvar. Indiska ställer krav på leverantören 
utifrån deras Code of Conduct, som är ett antal regler för tillverkarnas verksamhet som ska 
överensstämma med koden för att samarbetet ska fortsätta, eller ens påbörjas (Intervju med 
Christina Baines 2005-04-08).  
Indiskas Code of Conduct eller Uppförandekod utformades 1998. Den handlar bland annat 
om att kunna påverka Indiskas leverantörer även om företaget menar att de inte kan bestämma 
allt i leverantörernas verksamhet. Företaget skriver: �I långvariga förhållanden byggs en 
ömsesidig respekt upp som kan göra det lättare att ta upp svåra saker med sin affärspartner.� 
(http://www.indiska.com 2005-05-07 10:00). 
 
Christina beskriver arbetet med socialt ansvar som en process där leverantören får tidsfrister 
innan saker ska vara åtgärdade. Vissa krav ställer man dock från början och på alla 
leverantörer, inte bara de som man har ett nära samarbete med. Dessa krav är exempelvis att 
säkerhetskrav i fabriken ska vara uppfyllda, att barnarbete inte får förekomma och att 
minimilön och övertidsersättning utbetalas.  
Enligt Christina finns det leverantörer som aldrig anpassar sig utan bara är ute efter att tjäna 
pengar snabbt, men Indiska arbetar inte längre med dessa. Christina menar att man kanske 
försöker några gånger men om ingen anpassning sker ger man upp och avslutar samarbetet. 
 
När det kommer till solidaritet i relationen anser Christina att det är oerhört viktigt att man 
förstår varandra och att man arbetar mot samma mål. Om en leverantör hela tiden ljuger och 
hittar på ursäkter för fel och misstag som skett upplever hon att det är mycket svårt att bygga 
något slags samarbete på det. Christina menar att rakhet och ärlighet är de viktigaste inslagen 
i relationen, samt att man förstår varandras problem. 
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Ömsesidighet är även det ett mycket viktigt inslag i relationen, och brister i ömsesidigheten 
kan orsaka relationen stor skada. Ett exempel på bristande ömsesidighet var en väntad 
leverans från en leverantör som bara tillverkar den produkten. Då leveransdatum närmade sig 
fick Indiska information om att produkterna inte skulle levereras. Utifrån den information 
som gavs tolkade Indiska det som att leverantören hade blivit erbjuden ett bättre pris och valt 
att sälja Indiskas produkter till någon annan. Enligt Christina innebär detta att den bristande 
ömsesidigheten från leverantörens sida kommer att innebära att samarbetet avslutas. 
 
Ett problem för Indiska i dagsläget när det gäller leverantörer är att företagets produkter 
kopieras av andra svenska företag i samma bransch. Detta, tror Christina, beror på att 
leverantörer visar upp de produkter som är i produktion hos dem på mässor där andra svenska 
klädföretag också är med. Det kan även hända att leverantörer hjälper andra leverantörer 
genom att visa vad som är i produktion hos dem, så att saker kopieras den vägen.  
Man försöker komma tillrätta med de här problemen genom att ha med restriktioner i 
kontrakten, men Christina anser att det är svårt att få med allt, och att det dessutom är svårt att 
ställa både leverantörer och andra svenska företag till svars för kopieringen. Hon anser dock 
att det är ett ganska allvarligt brott i solidaritet och ömsesidighet när det gäller relationen, 
eftersom det trots allt är affärshemligheter som avslöjas. 
 
Involvering av leverantörerna i arbetet med Indiska är enligt Christina någonting som sker 
från början. Säsongen börjar med kommunikation mellan företagen där nya produkter och 
material granskas. Indiska kan till exempel söka en ny typ av produkt och tar då kontakt med 
sina leverantörer för att se om de kan producerad den. Det kommer även information från 
leverantörerna, båda gamla och nya, om nya färger, material och kvaliteter som de kan 
tillverka. Därefter börjar arbetet med att planera kollektioner och prover och tyger och annan 
information skickas fram och tillbaka tills produkten levereras och skickas vidare till butik. 
 
Nätverk och hur närmare relationer skapas enligt Christina ofta med en relativt ytlig kontakt. 
Det kan handla om ett företag som Indiska får upp ögonen för eftersom de kanske har bra 
design eller en ny teknik som ger bra produkter. Den leverantören blir då ofta en 
uddaleverantör till en början, som bara levererar några få produkter. Här menar Christina att 
det inte finns någon lojalitet från Indiskas sida utan att orders kan placeras eller samarbetet 
avslutas när som helst. 
Fungerar samarbete tillfredsställande och leverantören kan tillföra något kan Indiska besluta 
att samarbetet utökas. Det kan till exempel röra att Indiska upplever att leverantören har en 
väl fungerande och effektiv produktion, att investeringar görs och nya produkter utvecklas. 
Då placeras det mer budgetpengar på den leverantören och börjar en diskussion om de krav 
som leverantören måste uppfylla för att få ingå i Indiskas ordinarie leverantörsnätverk. Då 
man tidigare kontrollerat vissa aspekter av verksamheten kräver nu företaget enligt Christina 
att man ska få ordentlig insyn i allt, �[�] här vill vi ha riktig insyn i företaget för att tycka att 
det här är intressant att bygga upp en relation med. Det ska vara glasklart, transparant.� 
(Intervju med Christina Baines 2005-04-08). 
 
(Allt material från intervju med Christina Baines 2005-04-08 om ej annat anges.) 
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4.3 Filippa K: 
 
Företaget Filippa K startade 1993 av Filippa Knutsson och hennes dåvarande man Patrik 
Kihlborg. Båda hade tidigare arbetat på det framgångsrika klädföretaget Gul och Blå, som 
ägdes av Filippas pappa (Karin Svensson, Dagens industri 03-08-22). 
Filippa K säljer herr- och damkläder i en prisklass som är mellan till hög. Deras kläder ska 
enligt företaget andas stil, enkelhet och kvalitet (www.filippa-k.com 2005-05-01 12:00) 
 
Företaget har expanderat snabbt och har idag egna butiker i Sverige, Norge, Danmark och 
Nederländerna. Dessutom finns företaget representerat hos 600 andra detaljhandlare i Norden, 
Europa och även i Nordamerika (www.filippa-k.com 2005-05-01 12:00). 
I dagsläget har koncernen som tillsammans säljer Filippa K cirka 120 anställda totalt och en 
årlig omsättning på omkring 20 miljoner euros, alltså cirka 180 miljoner svenska kronor 
(www.filippa-k.com 2005-05-01 12:00).  Filippa K AB redovisade för bokslutsåret 2003-
2004 ett resultat på cirka 10,5 miljoner kronor (Årsredovisning Filippa K AB, 
www.affarsdata.se 2005-05-11 10:00). 
 
På huvudkontoret som är placerat i Stockholm och där allt arbete med inköp sker arbetar 
omkring 40 personer. Ungefär hälften är involverade in produktframtagningen. Det finns  
avdelningar för design, mönsterkonstruktion, inköp, ekonomi, logistik, och marknadsföring. 
Företaget har även anställda som arbetar med försäljning och som är involverade i butikerna, 
med design och underhåll av dessa (Intervju Maj-La Pizzelli 2005-05-09).  
 
Sammanlagt har Filippa K 25-30 leverantörer. Det största produktionslandet är Portugal men 
man har även produktion i Italien, Estland, Litauen, Turkiet, Indien och Kina. Olika typer av 
produkter sys upp beroende på vilket land som producerar. 
 
Inköpsprocessen är uppdelad in en kollektionsprocess och en produktionsprocess. 
Kollektionsprocessen tar sin början cirka ett år innan produkten når butik. En av 
kollektionerna som planeras började i december med att ägaren, Filippa Knutsson, visade 
riktlinjerna för kollektionen för designern. Designerna skissar sedan upp en kollektion som 
lämnas till produktionen. De letar sedan efter rätt leverantörer, tyger eller liknande 
produktionsmaterial som kan behövas. Fram till mitten av mars skickas fortfarande 
information ut till leverantörerna om hur Filippa K vill att produkten ska se ut. Därefter görs 
prototyper som skickas tillbaka till företaget. 
 
Från prototyperna görs kollektioner för försäljning till de detaljhandlare som säljer Filippa K: 
s kläder. Under sommaren planeras produktionen och i september läggs de slutliga 
beställningarna på kollektionen. Därefter arbetar man med uppföljning och ser till att allting 
fungerar som det ska med leveranserna (Intervju Maj-La Pizzelli 2005-05-09). 
 
Arbetet med kollektionerna överlappar varandra, och man arbetar med två större kollektioner 
samtidigt. Dessutom har man varor som inte följer det vanliga mönstret i en planerad 
kollektion utan där man köper in under säsongens gång. 
 
Filippa K utvärderar sina leverantörer genom att göra en bedömning. Denna bedömning har 
under åren har varierat. En summering över varje säsong görs där de tittar på hur mycket varje 
leverantör har haft i ordrar, kvantiteter, täckningsbidrag i genomsnitt och reklamationer. 
Sedan undersöks hur stor del leverantören haft av företagets totala omsättning både i pris och 
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kvantitet. Det genomförs även interna utvärderingar löpande av vad som har fungerat 
respektive inte har fungerat, och vad som kan göra bättre. 
 
 
4.3.1 Presentation av Maj-La Pizzelli, produktchef på Filippa K: 
 
Maj-La Pizzelli arbetar som produktchef på Filippa K och har jobbat inom företaget i tio år. 
Rollen som produktchef innebär att hon är inköps- och produktionschef samt ansvarar för 
konstruktionsavdelningen och designavdelningen. Innan hon började på Filippa K arbetade 
hon bland annat på Gul&Blå som inköpare i nio år. 
 
 
4.3.2 Intervju och stödjande material: 
 
Maj-La menar att många av Filippa K:s leverantörer återkommer från säsong till säsong. 
Valet av leverantörer baseras därför väldigt mycket på historik och erfarenhet av vad man 
gjort tidigare. Hon menar att den erfarenheten baseras på väldigt många olika saker, främst 
kvalitet, leveranssäkerhet, flexibilitet av fabriken, hur duktiga de är på att förverkliga 
designens idé samt prissättning.  
 
Inköpsaktiviteten anser Maj-La har en avgörande betydelse för företagets framgång. Hon 
menar att man kan�[�] designa en fantastisk produkt men om inköparen inte klarar av att 
förhandla med rätt tid, rätt pris eller rätt kvalitet så är det ju inte någon produkt.� (Intervju 
Maj-La Pizzelli 2005-05-09). 
 
I de fall en ny leverantör ska anlitas utgår företaget från vissa kriterier. Alla nya leverantörer 
ska godkännas av Maj-La som besöker dem för att se vad det är för en slags fabrik. Förutom 
detta krävs hög kvalitet, flexibilitet, att ha en förmåga att leverera snabbt samt att de kan 
acceptera små kvantiteter men ändå kunna klara större kvantiteter. 
�Man kan ju inte begära av en fabrik att de ska klara 50-50.000 enheter men i alla fall ett visst 
spann, att de har den flexibiliteten. Jag brukar oftast gå på någon sorts referens, det är lite som 
att anställa folk, att våra leverantörer är som att ha ytterligare ett skikt av anställda.� (Intervju 
Maj-La Pizzelli 2005-05-09). 
 
Filippa K är dock väldigt försiktiga med att byta ut sina leverantörer. Av de totalt 25-30 
leverantörerna som företaget har idag är ungefär femton av dem de samma som för 10 år 
sedan. Maj- La menar att detta kan bero på att det är en väldigt lång inkörsport eller 
inkörsperiod för att få en ny leverantör att fungera.  
 
Filippa K är i dagsläget väldigt nöjda med sina leverantörsrelationer. Maj-La kan anser att det 
möjligtvis är två leverantörer som de har rena problem med och där samarbetet troligtvis 
kommer att avslutas. En av leverantörerna har stor potential men har för tillfället svårigheter 
att förstå Filippa K:s verksamhet, anser Maj-La. I just detta fall förstår leverantören inte 
varför Filippa K behöver ha så utförlig information. När kommunikationen brister kan detta i 
sin tur leda till problem i produkten och till missförstånd.  
 
Det största problemen är enligt Maj�La kvaliteten och leveransförseningar och dessa områden 
arbetar företaget hårt med. Ofta är det tygerna från underleverantörer som är försenade och 
när de väl levereras måste många tester göras hos Filippa K:s leverantör. Upptäcks några fel 
på produktionstyget måste detta göras om vilket drar ut på tiden ytterligare. Maj- La menar att 
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det är dessa oförutsedda saker som kan vara problematiska men att företaget ändå är kända för 
att ha en väldigt hög leveranssäkerhet samt väldigt låg reklamations nivå. 
 
Andra faktorer som kan leda till att företaget väljer att avsluta en relation är problem med 
kvaliteten, leveranser eller prissättning.  
�Det kan vara en fabrik som är jättebra men som konstant ger oss för höga priser, det funkar 
inte. Eller en fabrik som ger oss rätt priser men som konstant ger oss leveransproblem. Jag 
brukar inte ge upp på en gång.� (Intervju Maj-La Pizzelli 2005-05-09). 
En annan orsak som kan påverka relationen är hur väl leverantören lyckas leva upp till de 
sociala krav och miljökrav som företaget har. Är fabriken smutsig och stökig vill Filippa K 
inte arbeta med den leverantören. En fabrik som drivs under dessa förhållanden har heller 
ingen kontroll på sina produkter, vilket kan bidra till att fel slinker igenom i produktionen, 
menar Maj-La. 
 
Hur engagerad och involverad en leverantör är i arbetet är upp till leverantören ifråga. Filippa 
K uppmuntrar sina leverantörer till ett engagemang då de anser att det behövs för att få fram 
den bästa produkten. Ju mer involverade leverantörerna är desto bättre produkter, menar Maj- 
La. � Och vi uppmuntrar hela tiden till det, vi säger att vi vill ha kommunikation, vi vill att ni 
säger om någonting är konstigt eller fel eller att man skulle kunna göra det på ett bättre sätt 
eller en bättre lösning.� (Intervju Maj-La Pizzelli 2005-05-09). 
Många av företagets leverantörer är involverade i Filippa K:s arbete, dock inte i designen av 
produkterna. Ambitionen från Filippa K:s sida är att alla leverantörer ska vara engagerade och 
ingå i nätverket till lika stor grad men i dagsläget gör alla inte det. Det beror främst på 
leverantörens egen vilja, men distans och hur länge företagen jobbat ihop spelar också in.  
 
Långsiktighet är en av Filippa K:s grundvärderingar. Detta gäller inte enbart för arbetet med 
leverantörer utan företaget jobbar långsiktigt på många områden, både inom och design och 
kvalitet. 
 
Maj-La menar att det alltid finns aspekter av relationerna att utveckla och förbättra. Om en 
leverantör lyckas uppfylla det som är specificerat i kontraktet är företaget nöjda med hur 
relationen fungerar i sig men det medför inte att företaget är helt nöjt med allt.  Hon anser 
även att det är väldigt svårt att uppfylla alla krav som ställs och att nästan ingen gör det, men 
de gånger det sker blir det en mycket positiv effekt. En sådan situation har uppstått med 
företagets idag största trikåfabrik. 
 

�[�] det är idag våran största trikåfabrik, för att hon som person förstod precis 
vad Filippa K behövde, hon är otroligt lyhörd, [�] hon lyssnar och förstår när det 
är någonting som inte är bra och jobbar på att förbättrar det. Och idag har vi ett 
omvänt problem att hon får för mycket. Helt plötsligt är det ingen annan som 
verkar lika bra som hon när vi ska välja leverantör.� (Intervju Maj-La Pizzelli 
2005-05-09). 

 
Förutom att leverantörerna måste uppfylla företagets krav på kvalitet, leveranser och pris så 
anser Maj-La att det är viktigt att leverantören visar solidaritet, lever upp till den förväntning 
som företaget har samt visar ett ömsesidigt intresse i att bibehålla relationen. Maj-La 
fokuserar på att bibehålla och förbättra relationerna så långt det är möjligt och försöker få 
samarbetet att fungera så långt det går, men ibland fungerar samarbetet inte. Då diskuteras 
detta igenom och företaget utvärderar som skett och vad som måste förbättras. Om inga 
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förändringar sker måste samarbetet avslutas vilket ofta båda parter är medvetna om, menar 
Maj-La. 
 
För Filippa K handlar flexibilitet om att kunna tillmötesgå deras behov, först och främst i 
form av kvantiteter. Detta är mycket viktigt eftersom företaget inte relativt små kvantiteter. 
Maj-La menar att många fabriker tycker att allting under 500 produktenheter är ganska 
ointressant. �Men de fabriker som vi jobbar med idag, de tycker inte det, de ser inte till 
enstaka ordrar utan de ser till helheten, därför att de är flexibla� (Intervju Maj-La Pizzelli 
2005-05-09). 
Hon anser även att det är viktigt att leverantörerna är flexibla när det gäller att lösa problem, 
hur man löser det och hur tillmötesgående de är för att försöka lösa det. �Man måste vilja 
lösa, och då menar jag inte bara ett problem som ett kvalitetsproblem, utan det kan vara att 
lösa en designidé, att vilja, vilja gå oss till mötes. Vissa fabriker vill inte det, alls. De tror att 
vi är där för deras skull� (Intervju Maj-La Pizzelli 2005-05-09). Att leverantören kan anpassa 
sig till de krav som företaget ställer är enligt Maj-La avgörande eftersom Filippa K inte vill 
kompromissa på sina krav. 
 
I de fall då företaget märker att leverantören inte är lojal kan detta leda till att relationen sägs 
upp eller förändras. Detta har hänt i ett fall då en stor leverantör sedan många år tillbaka tog in 
ett annat företags order när det uppstod ett glapp på grund av en försening av tygerna. Att 
leverantören tog den andra ordern gjorde att Filippa K:s order blev ytterligare försenad. Detta 
ledde till att Filippa K plockade bort hela sin produktion från den leverantören. � Jag kan säga 
såhär också, det här med ömsesidig lojalitet, om de känner att vi är lojala och vi känner att de 
är lojala så blir samarbetet så mycket enklare när alla vill att det ska fungera.[�] nästan alla 
våra leverantörer känner sig som en del av Filippa K familjen, de är otroligt stolta att få jobba 
med oss� (Intervju Maj-La Pizzelli 2005-05-09). 
 
När det kommer till priset roll har företaget en klar strategi vilken de kallar Value for Money. 
Denna innebär att de inte är ute efter att göra det billigaste men inte heller det dyraste. 
Företaget försöker titta på produkten i fråga och utefter det bestämma vad den ska kosta. Maj-
La menar att det ibland är bättre att låta produkten kosta lite mer i produktionsfasen, för då 
kan företaget också ta lite mer betalt och kunden känner att produkten är mer prisvärd för den 
har någonting extra.  
Även om produkten som ska tillverkas är av ett enklare slag väljs inte leverantören enbart 
efter pris. Filippa K anser att de inte gör enkla produkter och Maj-La menar att de har vissa 
basplagg men att även de ska ha hög kvalitet. De har en baskvalitet, soft cotton lycra, som de 
tillverkar i väldigt stora volymer i Portugal. Där har de stött på ett problem med att fabriken 
stänger i augusti vilket försvårar ombeställningar på hösten. Därför har de försökt att göra den 
kvaliteten i Kina eller i Turkiet för att kunna fylla upp med ombeställningar under säsongen 
vilket inte har lyckats. Det menar Maj-La inte har med pris att göra. �När de börjar närma sig, 
då kommer de upp i samma pris som Portugal, och då har de inte ens lyckats. Den är inte lika 
fin.� (Intervju Maj-La Pizzelli 2005-05-09). 
Maj-La anser att de är ganska hårda förhandlare och att det handlar om att få ut mest, bäst 
möjliga pris, för produkten. De försöker pruta ner priset om de känner att varan inte kommer 
att kunna säljas i de kvantiteter som företaget är ute efter om inköpspriset behålls. Men hon 
menar att pruta också kan innebära att de accepterar ett pris men att de då vill ha ett visst tyg, 
en viss finish eller vissa knappar istället. Dock anser hon inte att företaget förhandlar helt 
urskiljningslöst. 
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Socialt ansvar är en viktig och svår fråga enligt Maj-La, och menar att Filippa K har en fördel 
jämfört med andra företag att en stor del av deras produktion finns i Europa. Emellertid finns 
delar av deras produktion i Kina och Turkiet där det finns mycket mer problem. Företaget har 
en Code of Conduct med vissa krav som ska efterlevas men då organisationen är liten och 
avstånden stora kan det vara svårt med uppföljning. Just nu håller företaget på med att 
framarbeta ett dokument, en slags frågeställning som varje leverantör ska få fylla i och som 
skall komplettera deras Code of Conduct. Eftersom Filippa K arbetar med kvalitetsprodukter 
och måste betala ett högre pris behöver de inte arbeta med de fabriker som är mest 
prispressade.  
�Sen är det klart att det kan ju finnas de fabriker som gör det ändå, för att tjäna lite mer 
pengar. Det är ju absolut det svåraste, men vi har en relation med alla fabriker vi jobbar 
med[�]�(Intervju Maj-La Pizzelli 2005-05-09). 
Ett av de största problemen i Kina är att det är förbjudet att organisera sig fackligt vilket i 
dagsläget är svårt att komma åt, men Maj-La menar att ju fler som producerar där desto större 
möjlighet har västvärlden att påverka detta.  
 
 
4.4 Företag X: 
 
Företag X AB är ett företag i klädbranschen som säljer damkläder och accessoarer. 
Inköpsorganisationen är strukturerad i team med en inköpsansvarig, huvudinköpare och 
assisterande inköpare. Dessutom finns designers och designassistenter på företaget. Det finns 
även anställda på en textilavdelning som ansvarar för att kontrollera och testa kläderna. 
Företag X designar inte alla sina produkter själva, utan beroende på vad leverantören har att 
erbjuda, till exempel i form av kreativa produkter, så beställer företaget även färdiga saker 
från dem. Klädernas mönsterkonstruktion och storlekar skapas av även det av leverantörerna 
(intervju Maria Andersson 2005-04-13). 
 
Inköpsprocessen tar mellan två månader och tre veckor beroende på prisbild, vad det är för 
typ av produkt man beställer och vart i världen leveransen kommer ifrån. Företaget arbetar 
med tre säsonger samtidigt och mycket arbete överlappar. 
 
Leverantörsstrukturen består av både gamla och nya relationer. Totalt finns ett 30-tal 
leverantörer som arbetar med Företag X i dagsläget. Leverantörerna finns bland annat i Asien 
och Europa. 
 
Utvärdering av leverantörerna sker en gång i månaden då butikerna rapporterar in 
reklamationer och annan information vilket sedan sammanställs och rapporteras vidare till 
leverantörerna. Produkterna testas även vid leverans för att se om de håller standarden 
(intervju Maria Andersson 2005-04-13). 
 
 
4.4.1 Presentation av Maria Andersson, inköpsansvarig på Företag X:  
 
Maria Andersson arbetar som inköpsansvarig för på Företag X. Hon har tidigare varit egen 
företagare och arbetat som leverantör inom klädbranschen (intervju Maria Andersson 2005-
04-13). 
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4.4.2 Intervju och stödjande material: 
 
Företag X gör ofta sitt urval av leverantörer beroende på produkten, eftersom de anser att det 
är den som ska vara i fokus. En urvalsprocess börjar med vilken typ av produkt som de söker. 
Till en början söker man efter leverantörer inom sitt nätverk, för att se om någon där kan 
tillverka produkten. Finner de ingen som kan det ger de sig ut så snabbt som möjligt och 
försöker hitta en ny leverantör som kan producera den vara de söker. Dessutom försöker man 
varje säsong finna någon ny leverantör att samarbeta med, för att testa och se vad det kan ge. 
Detta tror Maria att företaget är ganska unika med, och att det kan bero på att de är ett företag 
som är nyfikna och vill testa ny mark (intervju Maria Andersson 2005-04-13). 
 
Maria menar att rätt typ av inköp är av avgörande betydelse för företaget, och att det i sin tur 
för företaget framåt. Även anpassning och flexibilitet är viktiga delar av leverantörernas 
beteenden anser Maria.  
 
I dagsläget är företaget i stort mycket nöjda med sina leverantörsrelationer. Maria tror att det 
kan ha att göra med att företaget går bra, att det påverkar stämningen och speglas hos 
leverantören.  
De främsta problem som kan uppstå som påverkar om Företag X upplever relationen som 
tillfredsställande eller ej är främst leverans- och kvalitetsproblem. Kvaliteten kan påverkas 
genom de är felsydda eller att de krymper när företaget testar leveransen. 
 
I relationen med leverantörerna anser Maria att de viktigaste aspekterna av deras beteende är 
ärlighet och deltagande i relationen. Hon menar även att det skulle vara negativt om 
leverantörerna  �[�]sitter och hugger åt sig eller att det finns rackarspel� (intervju Maria 
Andersson 2005-04-13). Det är också mycket viktigt med kommunikation, för att om 
leverantörerna kommunicerar och talar om att de har problem så kan det lösas tillsammans, 
istället för att det blir ytterligare problem. Företaget har trots allt har ett behov av att få in 
varan. Blir det problem finns det vissa villkor, till exempel att Företag X får rabatt, eller om 
det rör sig om en undermålig produkt kan den skickas tillbaka till leverantören. I grunden 
finns dock en förväntning om att samarbetet ska fungera som planerat, och Maria menar att  
�[�]man förutsätter ju att det ska funka. Och fullföljs det inte då är det klart att då blir det 
strul och då får man försöka lösa det. Men i vissa fall kan det ju vara take it or leave it.� 
(intervju Maria Andersson 2005-04-13). 
 
När det gäller långsiktighet är det någonting som enligt Maria faller sig naturligt om 
relationen fungerar tillfredsställande. Dock anser hon att om relationen skulle försämras och 
bli mer otillfredsställande så skulle den avslutas.  
 
Maria anser att det är mycket viktigt med ömsesidighet i relationen. Företaget arbetar ibland 
med mycket stora tillverkare, och det blir en källa till tillfredsställelse om de upplever att de 
inte är försumbara utan att de får uppmärksamhet. Maria menar att det är viktigt att man 
upplever att man inte bara är en kund utan att det även finns en förståelse mellan parterna.  
En sak som skulle påverka relationen mycket negativt är om en tillverkare valde att ta en 
order istället för att hjälpa Företag X om de behövde det. Då tror Maria att det skulle få dem 
att avsluta samarbetet och söka sin någon annanstans. 
 
Enligt Maria är det centrala i relationen produkten, allt annat får man bortse ifrån om 
produkten blir bra. Även om personkemin inte stämmer och man inte upplever leverantören 
som särskilt rolig att arbeta med så menar Maria att om förtroendet för leverantören finns och 
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man får en bra produkt i rätt tid så det viktigaste. Då väljer man att fortsätta samarbetet även 
om relationen i sig inte är så bra. 
 
När det gäller prisstrategi tycker företaget att de erbjuder ett bra värde för vad produkten 
kostar mot kunden. Prispressen påverkar dock produkten och Maria kan känna att hon ibland 
skulle vilja lägga till detaljer eller göra produkten i ett annat material för att den skulle få ett 
bättre utseende, men att hon inte kan för att det skulle göra produkten för dyr. Inom det 
området får de göra eftergifter på utseendet för att få ner priset. Priset spelar också en stor roll 
beroende på vilken leverantör de väljer. Trots det anser Maria att det ofta är så att 
leverantören vet vilken nivå Företag X ligger på, och att de vet att de inte kan lägga sig över 
den nivån eftersom det skulle innebära att företaget skulle vända sig till någon annan.  
 
Det sociala ansvaret menar Maria att företaget vet mycket om, och att de försöker se var de 
placerar sina ordrar. De reser mycket och ser de att någon fabrik är undermålig så väljer de att 
inte lägga sin produktion där. Maria anser att Företag X inte kan ha ansvaret för hur den 
sociala situationen ser ut i exempelvis länder i Asien, och att man ska se till vad de som lever 
där har för valmöjligheter. Företaget har inga regler eller föreskrifter för hur de ska agera men 
Maria tror att en sådan kan komma att utvecklas.  
 
Maria menar att involveringen av leverantörerna är stor på Företag X. Leverantörerna 
kommer in tidigt i processen och kommunikationen dem emellan är tät under hela perioden 
tills produkten befinner sig i butik. Involveringen av leverantörerna är mycket hög på Företag 
X eftersom de inte bara producerar kläderna hos tillverkarna utan även skapar 
mönsterkonstruktionen för klädernas passform och storlekar hos leverantören. Maria menar 
att involvering av leverantörerna även är ett kännetecken för branschen, eftersom 
inköpsprocessen är en sådan central del av arbetet. Det handlar inte bara om att få en produkt 
levererad utan även om att få rätt produkt, rätt kvantiteter och rätt färg och att det är en lång 
procedur som kräver mycket korrespondens mellan företagen för att det ska bli rätt. 
Involveringen kan emellertid även innebära en risk för företaget, anser Maria, i de fall då 
konkurrenter till Företag X tillverkar produkter hos samma leverantör. Upptäcker de att något 
annat företag också befinner sig hos den leverantören kan det innebära att de drar in en order 
från den. 
 
 
4.5 Polarn O. Pyret: 
 
Polarn O. Pyret är ett av Sveriges ledande varumärken inom barnkläder. De startade sin 
försäljning av babyartiklar på 1940-talet (Årsredovisning Retail and Brands, www.rnb.se 
2005-04-12 08:00). 1979 skiftade företaget fokus från babyartiklar till att sälja kläder för både 
barn och vuxna. Polarn O. Pyret ägs och drivs av Retail and Brands koncernen och består av 
56 butiker varav 19 av dem är franchise. År 2003/2004 visade kedjan en nettoomsättning på 
248 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 16,8 miljoner. Polarn O. Pyret har påbörjat en 
utlandsexpansion och finns numer även representerade i Norge och på Island (Årsredovisning 
Retail and Brands, www.rnb.se 2005-04-12 08:00). 
 
Polarn O. Pyrets affärsidé är: �PO.P ska genom tydliga värderingar erbjuda föräldrar och 
deras barn ett modernt bassortiment av kvalitetskläder och en positiv 
upplevelse.�(www.polarnopyret.se 2005-05-01 13:30) 
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Företaget designar i stort sett alla produkter själva och styr hela inköpsprocessen från 
huvudkontoret i Stockholm. Inköpsavdelningen består sammanlagt av femton personer, bland 
annat inköpare, inköps assistent, designer, design assistent samt med varufördelning.  
 
Polarn O. Pyret delar in året efter två säsonger och två huvudkollektioner, vår och sommar 
samt höst och vinter. Utöver dessa huvudkollektioner tillkommer även en eller flera 
delkollektioner. Arbetet med alla kollektioner sker kontinuerligt och överlappar varandra.  
 
Hela processen och skapandet av en ny kollektion startar ungefär ett år innan varorna ska vara 
ute i butik. Det börjar med att designerna sätter sig in i vilka färger, former och kvaliteter som 
de anser kommer att vara populära och påbörjar skisser och förslag på produkter. Samtidigt 
börjar inköparna komma med i arbetet genom diskussioner om hur mycket som ska köpas in 
och var produkterna ska produceras. Ordnarna placeras sedan löpande beroende på hur långa 
ledtiderna är, på vilken inköpsmarknad produkterna produceras och när under säsongen ett 
plagg som ska komma in. På så sätt byggs sortimentet upp tills kollektionen är färdig.  
 
Företaget har ingen planerad utvärdering som sker varje år eller efter varje kollektion utan den 
görs kontinuerligt i och med att företaget hela tiden jobbar och därmed har kontakt med 
leverantörerna. Ibland genomförs dock mer noggranna utvärderingar där företaget kontrollerar 
hur det gått, vilka som gjort ett bra jobb och vilka luckor som finns i leverantörsbanken.  
Inköpsavdelningen är i huvudsak ansvariga för alla inköpsbeslut men är naturligtvis beroende 
av vilken inköpsbudget som anslås samt vilka strategiska satsningar som företaget avser att 
göra.  
 
I dagsläget arbetar företaget med ett 40-tal leverantörer där ett 10-15 tal står för en stor del av 
den totala produktionen. Ungefär hälften av produktionen sker i Asien, då främst i Kina men 
tillverkning förekommer även i Korea och Thailand. Den andra hälften sker i Europa, i 
Baltikum, Turkiet och Portugal (Intervju Claes Heurlin, 2005-04-27). 
 
 
4.5.1 Presentation av Claes Heurlin, inköpschef på Polarn O. Pyret: 
 
Claes Heurlin är inköpschef på Polarn O. Pyret och är därmed ansvarig för sortimentet, 
erbjudandet till kund samt inköpen och utvecklingen av produkterna. Han är civilekonom i 
grunden och har under hela sitt yrkesliv arbetat inom områden som kläder, inköp och logistik 
(Intervju Claes Heurlin, 2005-04-27). 
 
 
4.5.2 Intervju och stödjande material: 
 
Claes menar att leverantörer inte kan väljas utan att utgå ifrån företaget affärsidé. Då Polarn 
O. Pyret står för hög kvalitet är det första urvalskriteriet att leverantörerna måste kunna 
leverera denna kvalitet och de produkter som företaget vill ha.  
I deras fall ser de gärna att leverantören har erfarenhet av att ha jobbat med barn och 
babyprodukter då barnprodukter inte är riktigt samma hantverk som att jobba med dam eller 
med herr. Viktiga när det gäller urvalet är därför rätt kvalitet, pris, rätt storlek och erfarenhet. 
Claes anser även att samarbetet med leverantören spelar stor roll exempelvis hur väl man 
förstår varandra samt hur flexibla och snabba de är på att anpassa sig och göra de ändringar 
som företaget kräver. 
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Företagets VD, Cecilia Tufvesson Marlow, menar att företagets inköpsprocess är en central 
del av värdekedjan, och att arbetet med förbättringar är fortlöpande (www.rnb.se 2005-05-06 
10:00). Claes bedömer att inköp har en väsentlig effekt på företagets framgång, eftersom en 
lyckad kollektion påverkar försäljningen. 
 
När företaget ska välja leverantörer inför en ny säsong börjar man inte om med ett blankt 
papper utan ofta finns en bra relation med ett antal leverantörer som kan tillfrågas. Dessa får 
samma skiss eller underlag och ombeds att kvotera ett pris och skicka prover på vilken typ av 
produkt de kan erbjuda. Sedan jämförs dessa erbjudanden och det mest lämpliga väljs ut. Ofta 
innehåller någon eller några av produkterna något nytt element. Det kan vara någon ny typ av 
produkt eller en svår kvalitet som ingen har lyckats hitta. Företaget är ofta medvetet om vad 
de leverantörer som de jobbar med kan och inte kan och om de inte är nöjda måste någon ny 
leverantör hittas. Detta kan ske genom att någon gammal leverantör som man har jobbat med 
innan kontaktas eller att företaget har hört talas om något ny leverantör. 
 
Det går snabbare i branschen än tidigare då kunderna förväntar sig mer, att det ska komma 
nya produkter oftare och att saker inte ska hänga kvar i butiken alltför länge. Företaget skulle 
därför vilja att det var lättare att göra ombeställningar, då det skulle innebära att man skulle 
kunna ha mindre lager och snabbare tillfredsställa kundernas behov. Dock är det svårt då 
många produktionsmarknader ligger långt borta. Att kunna fylla på snabbt skulle vara en 
fördel men samtidigt en risk då man inte vet hur stort behov som finns. 
 
I dagsläget är Polarn O. Pyret relativt nöjda med sina leverantörsrelationer. Claes menar att 
om man klumpar ihop alla och tar hänsyn till pris, kvalitet och samarbetsförmåga blir betyget 
ungefär en fyra av fem möjliga. Det missnöje som kan uppstå återfinns i samband med den 
mix av leverantörer som företaget har. Det kan vara att de saknar någon leverantör som är 
duktig på ett specifikt område eller saknas kanske ett bra prisalternativ för en viss 
produktgrupp.  
 
Claes förklarar att vissa problem som kan uppstå i inköpsprocessen beror på att kläder är 
tillverkade av levande material. Detta faktum medför svårigheter vid beställandet av en 
produkt. Inköparen måste få klämma och känna på materialet och se hur skissen blev i 
förhållande till provet som skickades. �Det är mindre vetenskap och mer känsla jämfört med 
andra branscher� (Intervju Claes Heurlin, 2005-04-27). Han menar även att precisionen i 
leveranser och i kvalitet skulle kunna bli mycket bättre. Man har dock förståelse för vissa 
förseningar och kommer produkterna inom en vecka efter leveransdatum är man nöjd. 
 
Långsiktighet i relationerna är i sig inte ett självändamål för företaget. Claes ser inga fördelar 
med att binda upp varandra utan möjlighet att avbryta samarbetet. Han menar att det måste 
finnas en flexibilitet som medför att samarbetet snabbt skall kunna avbrytas ifall någonting 
förändras i företagets verklighet, exempelvis att en viss typ av produkt tas ur sortimentet. 
Därför vill företaget gärna ha en rätt flexibel leverantörsbank. Han betonar dock att man får ut 
mycket av att ha en relation som bygger på respekt, ärlighet och öppenhet där man får tid 
jobba tillsammans. Detta gör att saker och ting går mycket fortare, enklare och flexiblare. 
  
Att kunna vara rak, öppen och ärlig är egentligen det absolut viktigaste i en relation anser 
Claes. Att en transparents emellan företagen existerar, där företagen känner att de kan vara 
ärliga mot varandra och vet vad de kan förvänta sig. Andra faktorer som är viktiga i en 
relation är att leverantörerna kan anpassa och förändra sig, att leverantörerna fullföljer sina 
åtaganden samt att företaget kan lita på leverantören. 
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Att hjälpa en leverantör som råkat ut för ett problem är något som Polarn O. Pyret tar ställning 
till beroende på vilket typ av problem det gäller, vad som hänt, vad de kan bistå med, vad som 
är rimligt samt vilken relation företaget har med leverantören.  
�Det är en svår fråga att svara på men det är klart att vi är måna om våra produkter och vi är 
måna om våra relationer med duktiga leverantörer som vi vill jobba vidare med [�].� 
(Intervju Claes Heurlin, 2005-04-27). 
 
I detta sammanhang kan kommunikation sägas vara extra viktigt. Claes understryker vikten 
av att ha en god kommunikation och menar att om en leverantör säger som det är och 
förekommer problemet har företaget ofta förståelse och kan hjälpa till.  
 
Att en leverantör är engagerad och involverad i relationen är viktigt och det är något man 
känner av menar Claes. Han menar att om leverantören är snabb, visar förståelse och lär sig 
av relationen upplever Claes att företaget är en viktig kund för leverantören och att de 
intresserar sig för relationen.  
 
Dock är leverantörerna inte involverade i att planera kollektionerna då Polarn O. Pyret själv 
gör designen från början med väldigt noggranna specifikationer på kvalitet, färg, 
kvalitetskrav, måttlistor osv. Ibland kan leverantören komma in med förslag men då beror det 
oftast på att produkten inte går att producera på det sätt som var tänkt från början. Sedan kan 
de även hända att företaget tar hjälp av leverantören när det gäller att hitta en ny typ av 
kvalitet eller behöver hjälp med mönsterkonstruktion. Claes ser inga problem med att släppa 
in en leverantör är det gäller utveckling av nya kvaliteter men då måste företagen ha en bra 
relation för att undvika att en konkurrent också får ta del av det som utvecklas. 
 
Om en leverantör skulle välja att skjuta Polarn O. Pyrets order åt sidan för att istället anta en 
order som ger mer pengar skulle det påverka relationen negativt, menar Claes. Han förstår 
dock att alla vill fatta smarta affärsmässiga beslut och att det hör till spelets regler. 
�Men det är klart att vi letar ju efter leverantörer som är måna om oss som kund och som 
tycker det är viktigt att vi är deras kund. Och då får man det där lilla extra, man får hjälp när 
det behövs�.  
 
När det kommer till pris som urvalskriterium anser Claes att Polarn O. Pyret inte har några 
relationer som bara baseras på pris. Han menar att det förutom pris krävs att produkten har 
rätt kvalitet och utseende. Ska samarbetet sedan fungera och samarbetet öka måste en relation 
utvecklas. I början när företaget provar en ny leverantör kan företaget ha en rätt kortsiktigt 
och icke känslomässig/relationsmässig relation. Företaget kan ha fått in ett bra prov och ett 
bra pris men vet inte hur samarbetet kommer att fungera. I och med att arbetet med den nya 
leverantören påbörjas så kan även leverantören och en möjlig relation utvärderas. 
 
Att välja ett billigare pris men som kanske medför en ojämnare kvalitet är inget alternativ för 
Polarn O. Pyret eftersom de eftersträvar att uppnå en viss kvalitetsnivå. Claes anser att 
företaget gör det bästa jobbet ifall de varken ligger under eller över den kvalitetsnivå som 
företagets kunder är beredda att betala. Kunderna ska få värde för pengarna och få lite högre 
kvalitet än hos konkurrenterna eftersom Polarn O. Pyret är litet dyrare. Därför måste 
företagets leverantörer uppfylla den kvalitetsnivå de kräver för att vara intressanta att 
samarbeta med. Däremot är priset alltid en förhandlingsfråga.  
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Polarn O. Pyret håller för tillfället på att ta nya tag i frågan om socialt ansvar. Företaget är på 
väg att ansluta sig till en samarbetsorganisation för svenska och europeiska klädföretag där 
bland annat Lindex, Kapp-Ahl och JC medverkar. Denna organisation har gemensamma 
uppförandekoder vilket är ett gemensamt verktyg och regelverk för att hantera och jobba med 
leverantörer. Att vara med i detta samarbete ser Polarn O. Pyret som en enorm styrka. 
Samarbetet medför att företagen delar på inspektioner och kan jobba snabbare utifrån samma 
spelregler. Detta är även fördelaktigt för leverantörerna som slipper att varje enskilt företag 
har sina helt unika regelverk och sätt att jobba med de sociala frågorna. I dagsläget har Polarn 
O. Pyret inget Code of Conduct dokument men de har punkter i sin kvalitetsmanual samt 
leveransinstruktioner som leverantörerna förväntas följa. Men Claes menar att det kommer bli 
mer förfinat i och med detta samarbete. 
 
I nuläget genomförs kontroller av leverantörerna genom att företaget reser runt och träffar 
leverantörerna och på så sätt även kontrollerar fabrikerna. 
Denna kontrollform har fungerat då företaget inte jobbar med att försöka uppnå det lägsta 
priset som det viktigaste urvalskriteriet. Därför inte behöver välja de leverantörer som pressar 
sina kostnader så mycket det går och eventuellt kompromissar det sociala ansvaret.  
 
(Allt material från intervju med Claes Heurlin, 2005-04-27 om ej annat anges.) 
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4.6 Kompletterande frågeformulär: 
 
Hur viktiga är variablerna? På en skala från 1-5. 
 
 Pris Kvalitet Leveransäkerhet Flexibilitet Solidaritet Ömsesidighet Rollintegritet Socialt 

ansvar 
Polarn O. P 4 5 4 4 4 3 4 4 
Filippa K   4 5 5 5 5 5 4 5 
Företag X 4 5 4 4 3 4 3 3 
Indiska 4 5 5 5 5 5 3 5 
 
 
Frågor: 
 
 Polarn O. 

Pyret 
Filippa K   Företag X Indiska 

Vi arbetar mer 
intensivt och är mer 
involverade med 
leverantören när 
produkten är 
komplicerad? 

Stämmer Stämmer Stämmer 
inte 

Stämmer 

Oberoende på produkt 
frågar vi alltid 
leverantören inom vårt 
nätverk om de kan 
producera den, innan 
vi kontaktar nya 
leverantörer? 

Stämmer 
inte 

Stämmer Stämmer 
inte 

Stämmer 
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5.0 ANALYS: 
 
I analysen knyter författarna empirin i föregående kapitel till den teoretiska referensram som 
presenterades i slutet av teorikapitlet. 
 
 
5.1 Värdekedjan: 
 
5.1.1 Indiska Magasinet: 
 
Indiska Magasinet har sedan 1970-talet kontinuerligt arbetat med att bygga upp och 
effektivisera företagets inköpsfunktion. Företaget har en stor leverantörsbas och arbetar 
fortlöpande med att utvärdera och förbättra den. Utvärdering av hur samarbetet med 
leverantörerna fungerat sker säsongsvis. I dagsläget tar Indiska själva ett stort ansvar för att 
kontrollera att produkterna lever upp till företagets kvalitetsmål. Testerna utförs av Indiskas 
produktionskontor i Indien men medför stora kostnader och är tidskrävande. För att kunna 
sänka sina kostnader och effektivisera organisationen ytterligare arbetar företaget med att låta 
leverantörerna överta ett större ansvar för kvalitetstester.  
 
 
5.1.2 Filippa K: 
 
En effektiv inköpsprocess för att få fram rätt typ av inköp är en central aspekt av företagets 
verksamhet. Filippa K menar att rätt inköp är avgörande för om det plagg som designats 
överhuvudtaget skall blir en produkt som går att sälja vidare till kunden. Utvärderingen av 
leverantörerna sker säsongsvis med hjälp av en summering inom områden såsom finans och 
logistik. Den interna utvärderingen sker löpande för att kontrollera vad som fungerar och vad 
som kan förbättras. 
 
 
5.1.3 Företag X: 
 
Företag X menar att rätt inköp är helt avgörande för företagets framgång. Fokus ligger på 
produkten. Företaget anser att rätt sorts produkter främjar företagets utveckling och driver det 
framåt. Leverantörernas expertis är en avgörande faktor för samarbetet då Företag X i vissa 
fall köper in färdiga produkter utöver sin egendesignade kollektion. Dessutom överlåter 
företaget även arbetet med mönsterkonstruktionen till leverantörerna. Utvärderingen av deras 
arbete sker varje månad utifrån information som skickas in från butikerna.  
 
 
5.1.4 Polarn O. Pyret: 
 
Företaget arbetar praktiskt med värdekedjan och är medvetna om konceptet. Polarn O. Pyret 
anser att inköp har stor betydelse eftersom det påverkar försäljningen av produkterna, och 
arbetar kontinuerligt med att förbättra processen. 
Utvärdering sker fortlöpande under arbetets gång, även om inget planerat schema följs. 
 
Alla företagen anser att inköp har en stor betydelse för företagets resultat och arbetar med att 
förbättra inköpsprocessen och de delar som ingår i den. Således arbetar de utifrån Porters och 
Van Weeles teorier om inköpsprocessen som en värdeskapande aktivitet. Företagen inser att 
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effektivt inköp leder till bättre produkter och försäljning, vilket enligt teorierna både slutkund 
och företag vinner på.  
 
 
5.2 Nätverk och Involvering, Relations- och transaktionsperspektivet: 
 
5.2.1 Indiska Magasinet: 
 
Indiska arbetar med olika urvalsmetoder beroende på vilken produkttyp och vilka 
produktegenskaper som eftersträvas. Rör det sig om en billig produkt som är enkel att 
tillverka och som dessutom är en konkurrensutsatt vara väljer Indiska att främst reducera 
tillverkningspriset. De väljer då inte en av sina ordinarie leverantörer utan anlitar leverantörer 
med lägre priser som de inte vanligtvis samarbetar med.  
Involveringsteorin gör gällande att en låg-engagemangsprodukt ofta får ett fokus på pris. 
Indiskas agerande visar att företaget använder sig av pris som ett urvalskriterium vid köp av 
låg involverade produkter och att transaktionssynsättet i dessa fall gör sig gällande.  
Vid köp av en ny eller komplex produkt eller en speciell kvalitet genomförs research bland de 
ordinarie leverantörerna. Om de inte kan hitta en lämplig leverantör i nätverket ser företaget 
sig om efter andra leverantörer. Enligt involveringsteorin är köp av en vara som innebär en 
hög risk för det köpande företaget medför ett högre engagemang och involvering. I de fall en 
vara medför en högre risk utgår Indiska främst från leverantörer inom sitt existerande nätverk 
och är mer involverade i processen.  
 
Involveringen av leverantörerna i Indiskas inköpsprocess är hög. Redan i kollektionens 
planeringsfas pågår ett stort informationsutbyte mellan företagen. Då urvalet skett och 
produktionsprocessen påbörjats skickas material och prototyper mellan företagen.  
 
Om Indiska upplever att leverantören har möjlighet att tillfredsställa företagets krav kan 
samarbetet fördjupas. I takt med att samarbetet utvecklas blir företaget mer involverade i 
leverantörernas arbete.  
Långsiktighet är en mycket viktig aspekt för Indiska och de väljer till och med att grunda hela 
sin handelsfilosofi på den (www.indiska.se 2005-04-21 10:30). Indiskas verksamhet är därför 
inriktad mot att skapa långsiktiga relationer med sina leverantörer, och fokus ligger på 
problemlösning och förbättrat samarbete. Indiska använder sig av ett transaktionsperspektiv 
vid köp av låginvolverade produkter samt i början av ett samarbete. I det övriga arbetet är 
företaget inriktat på ett relationsperspektiv. 
 
 
5.2.2 Filippa K: 
 
Nätverksteorin betonar vikten av att känna till sitt nätverk samt att företaget påverkas och är 
beroende av andra aktörer inom nätverket. Filippa K är väl medvetna om sitt nätverk och har 
en ambition om att alla leverantörer ska ingå i nätverket till lika stor grad. I dagsläget är detta 
inte fallet men företaget arbetar för att uppnå starka relationer med de andra aktörerna. 
 
Filippa K har stort fokus på att skapa långsiktiga och väl fungerande relationer med sina 
leverantörer. Företaget menar att de arbetar med att bibehålla relationerna så långt det är 
möjligt. Detta visar sig bland annat genom att mycket få leverantörer har bytts ut under de år 
företaget har varit verksamt. Företaget baserar mycket av sitt urval på erfarenheter och 
historik. Oberoende av produkt utgår företaget alltid ifrån sitt existerande nätverk innan de 
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kontaktar nya leverantörer. Företaget är mer involverade i arbetet med leverantören om 
produkten är komplex. 
 
Ökad involvering skapar enligt företaget en bättre produkt och kommunikation är viktigt 
under hela arbetet för att inköpsprocessen ska fungera. Enligt involveringsteorin krävs mycket 
information och engagemang vid köp av högrisk- produkter. Inköpen är enligt företaget 
avgörande för dess framgång och innebär därför en hög risk där mycket information måste 
utbytas för att den upplevda risken ska reduceras. Även där företaget ska tillverka produkter 
som är av ett enklare slag väljs inte leverantören ut enbart efter pris. Filippa K är mycket 
inriktat på ett relationsperspektiv och företagets arbetssätt överensstämmer med vad 
relationsperspektivet förespråkar. Transaktionsperspektivet som förespråkar pris och 
kortsiktighet är inte aktuellt i något sammanhang.  
 
 
5.2.3 Företag X: 
 
Företaget anser att inköpsprocessen är komplicerad och att mycket kommunikation krävs för 
att allt ska bli rätt. Involveringen mellan företaget och leverantörerna är därför hög under hela 
processen. Leverantörerna konstruerar mönster och storlekar och har därför ett stort ansvar för 
produktionen på Företag X. Det innebär en högre risk och medför en ökad involvering. Valet 
att använda sig av en leverantör inom eller utanför nätverket är beroende på produkt och 
situation. Företaget använder sig gärna av nätverket men drar sig inte för att prova en ny 
leverantör. Varje säsong anlitas en ny leverantör för att se vad samarbetet kan ge. Företag X:s 
nätverk kan därför sägas vara föränderligt. 
 
Priset och produkten spelar en stor roll och styr urvalet av leverantörer. Företaget anser att 
långsiktighet är något som utvecklas naturligt då relationen fungerar, men börjar problem 
uppstå väljer företaget att avsluta den. Transaktionsperspektivet är mer dominerande och man 
fokuserar mer på priset och produkten framför relationsbyggande. 
 
 
5.2.4 Polarn O. Pyret: 
 
Sökning av leverantörer utanför det ordinarie nätverket sker främst då man behöver hjälp med 
att producera en ny produkt eller svår kvalitet som de tidigare leverantörerna inte kan 
tillverka. Om produkten är komplex och företaget anser att leverantörernas expertis inte 
räcker till går man utanför sitt nätverk. Företaget anser att samarbetet blir mer intensivt i de 
fall produkten är komplex. 
 
Enligt företaget innebär köp alltid en risk eftersom det är svårt att veta vad som ska gå bra 
samt att arbetet med levande material som tyger bidrar till svårigheter i processen. Involvering 
mellan företaget och leverantörerna är därför alltid hög och det krävs mycket information för 
att leverantören ska förstå vad företaget vill uppnå.  
 
Transaktionsperspektivet används främst då leverantören är ny och företaget fortfarande inte 
vet vad samarbetet kommer att innebära. I nya relationer måste pris, kvalitet och utseende 
fungera innan en djupare relation kan utvecklas. Detta perspektiv bibehålls tills samarbetet 
påbörjats och kan utvärderas. Om samarbetet går bra kan istället ett relationsperspektiv ta 
över i det fortsatta samarbetet.  
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Långsiktighet i relationerna är dock inte ett självändamål för företaget, då de inte ser 
fördelarna med att binda upp varandra. Det anser att det måste finnas valmöjligheter att 
avsluta relationen om den inte fungerar. Uppsättningen av leverantörer måste därför vara 
flexibel. Inga av företagets relationer baseras enbart på pris, utan produkten måste vara rätt. 
Företaget arbetar således både med ett relations- och transaktionsperspektiv beroende på 
situation och fas i samarbetet. 
 
 
5.3 Urvalskriterier: 
 
Urvalskriterierna listas i den ordning de definierats som viktiga och vilket fokus de givits av 
respondenterna under intervjun och i det kompletterande frågeformuläret. 
 
 
5.3.1 Indiska Magasinet: 
 
Ett socialt ansvar som en del av sin verksamhet är ett kriterium för om Indiska över huvud 
taget ska påbörja relationen med leverantören. Enligt företaget hör denna aspekt även ihop 
med det ett långsiktigt perspektiv. Då samarbetet fördjupas kan företaget lättare påverka den 
andra parten att göra förändringar (www.indiska.se 2005-05-01 12:00).  
Det är viktigt att leverantörerna är flexibla och kan anpassa sig till företagets krav. Detta är 
ofta länkat till socialt ansvar och sociala krav. Utan anpassning kan relationen inte utvecklas 
och följer leverantören inte Indiskas krav på socialt ansvar så avslutas relationen. 
Kvalitet är en viktig faktor som ofta påverkar relationen, men även leveranssäkerheten har 
stor betydelse då företaget menar att mode är en färskvara. 
Indiska använder beroende på situation pris som ett urvalskriterium för vilken leverantör de 
väljer att arbeta med.  
När Indiska söker en ny vara eller en produkt som har en speciell materialegenskap blir 
produktprestation ett kriterium för vilken leverantör som väljs. Den leverantör som har 
expertisen att leverera den önskade produkten väljs då ut framför andra. 
Situationer då leverantören visar på bristande solidaritet är bland annat då information 
om företagets produkter läcker ut till konkurrenter. Indiska anser att det är viktigt att 
leverantören och företaget förstår varandra och arbetar mot samma mål. Utan dessa aspekter 
är det svårt att bygga en relation.  
Ömsesidighet är enligt företaget även det ett mycket viktigt kriterium för att relationen ska 
fungera, främst i de situationer då leverantören väljer att gagna sig själv framför att gynna 
relationens utveckling, kan det leda till att relationen avbryts.  
Förväntningar på leverantörernas beteenden som byggs upp då relationen utvecklas och som 
Ivens benämner rollintegritet anser Indiska inte vara särskilt viktig för relationen. Uppfylls 
de kriterier som specificeras i kontraktet är företaget nöjda.  
 
 
5.3.2 Filippa K:  
 
Att leverantören kan producera den kvalitet som eftersträvas är ett mycket viktigt 
urvalskriterium för Filippa K då företaget lägger ett stort fokus på att deras produkter ska vara 
av hög kvalitet. Kvalitetens betydelse reflekteras även i deras affärsidé (www.filippa-k.com 
2005-04-05 20:30) Företaget kan välja att avbryta ett samarbete på grund av kvalitetsproblem.  
Även flexibilitet anser företaget vara ett mycket viktigt kriterium för att leverantören ska 
väljas ut. Det gäller främst kvantiteter, då företaget inte gör så stora beställningar. Att 
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företaget kan anpassa sig generellt är ett avgörande kriterium för relationen då Filippa K anser 
att de är kunden och att leverantören måste anpassa sig till de krav de har, annars väljer de 
någon annan. 
Leveranssäkerhet listas även det som en viktig faktor och företaget arbetar intensivt med att 
förbättra den.  
När det gäller produktprestationen gäller främst att leverantörerna ska kunna förverkliga 
Filippa K:s designidéer, och att produkten ska hålla vad den lovar. 
Pris är ett av de kriterier som företaget utgår ifrån. Pris är en av de faktorer som kan påverka 
om Filippa K väljer att avsluta en relation. Sätter leverantören konstant ett för högt pris väljer 
företaget att avsluta relationen. 
Socialt ansvar är en påverkande faktor. Företaget anser att det är en viktig fråga men de 
väljer att utvärdera leverantörens sätt att arbeta under relationens gång. Upplever företaget att 
leverantören inte sköter sin produktion utifrån det sociala ansvaret, kan det leda till att 
leverantören väljs bort. 
Ömsesidighet är mycket viktigt i de situationer då leverantören kan välja att främja sina egna 
intressen framför företagets. Då detta uppstår kan det ha mycket negativa konsekvenser och 
leda till att samarbetet avbryts. 
Då det uppstår problem som måste lösas anser företaget att det är viktigt att leverantörerna är 
tillmötesgående och intresserade av relationen. Filippa K anser att leverantörerna visar 
solidaritet genom att se sig själva som en del av Filippa K familjen samt genom att ta emot 
mindre ordrar.  
Leverantörerna måste kunna leva upp till de förväntningarna som ställs av företaget. 
Rollintegritet är därför en viktig del av verksamheten. Uppfylls inte förväntningarna arbetar 
företaget med att utvärdera vad som gått fel och förbättra. Om det inte fungerar under en 
längre tid kan det resultera i att Filippa K avslutar relationen. 
 
 
5.3.3 Företag X:  
 
Kvalitet är enligt frågeformuläret och den information som framkommit i intervjun ett viktigt 
urvalskriterium och ett område området där det ofta blir fel, vilket enligt Tracey & Tan  leder 
till missnöje med relationen (Tracey m fl 2004:174-188).  
Produktprestation är ett annat viktigt urvalskriterium för Företag X. Man utgår ifrån 
produkten och bortser från eventuella negativa aspekter i relationen så länge produkten blir 
bra.  
Även pris ges stort fokus under intervjun och Företag X anser att det är ett viktigt 
urvalskriterium. Företaget är beredda att offra detaljer och materialegenskaper för att få det 
produktionspris de söker.  
Att företagets leverantörer kan anpassa utifrån Företag X:s krav sig och visa flexibilitet är 
enligt företaget en viktig aspekt av relationen. Förbättringar inom leveranssäkerhet skulle 
leda till en bättre relation anser företaget.  
Solidaritet är enligt företaget en aspekt av relationen som kan vara viktig. Då företaget 
arbetar med en del stora producenter upplever de relationen som mer tillfredsställande om de 
får uppmärksamhet. Enligt företaget är det även mycket viktigt med öppenhet och ärlighet, 
begrepp som kan länkas till att man är solidarisk mot den andra parten i relationen. 
Bristande ömsesidighet, till exempel att ta en order istället för att hjälpa Företag X med 
produktionen skulle kunna resultera i att samarbetet avbryts. Det är således ett viktigt 
kriterium för bibehållande av relationen.  
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Det finns vissa förväntningar på rollintegritet från leverantörens sida då man förutsätter att 
samarbetet ska fungera. Dock är det kontraktet och produkten som styr relationen och 
fungerar de aspekterna bortser man från andra eventuellt negativa delar av relationen. 
Socialt ansvar är någonting som företaget är medvetna om men som de inte lägger stort 
fokus på i sin verksamhet. Upplever de att en leverantör inte riktigt sköter sin verksamhet 
väljer de att inte lägga någon produktion hos leverantören. 
 
 
5.3.4 Polarn O. Pyret: 
 
Bland urvalskriterierna är kvalitet mycket viktigt och något som företaget utgår ifrån i sitt 
urval, då detta ingår i företagets affärsidé (www.polarnopyret.se 2005-05-01 13:30). Höga 
krav ställs på att leverantören ska kunna leverera produkter till den kvalitetsnivå som 
företaget eftersträvar.  
Urval utifrån produktprestation sker kontinuerligt i processen. Prover skickas på produkter 
som eventuellt ska produceras och utifrån det väljer man det som ser bäst ut och den 
leverantör som kan producera det. För Polarn O. Pyret handlar produktprestation om att 
leverantören måste kunna tillverka barnkläder då företaget anser att detta kräver ett visst 
hantverk. 
Då företaget ofta ändrar sina produkter under processens gång blir flexibilitet en mycket 
viktigt egenskap från leverantörernas sida. De måste kunna genomföra de anpassningar som 
företaget kräver. 
Leverantören måste ha ett pris som är affärsmässigt för att leverantören ska kunna väljas ut. 
Företaget anser dock att det är sammanvävt med andra kriterier. Pris är alltid en 
förhandlingsfråga men får aldrig gå ut över produktens kvalitet.  
Företaget har ingen Code of Conduct, som rör socialt ansvar, utan arbetar efter vissa regler 
som leverantörerna förväntas följa. Det är en process som enligt företaget är under utveckling 
men i nuläget används det inte som ett urvalskriterium.  
Leveranssäkerhet används som urvalskriterium då företaget söker en produkt som ska 
levereras snabbt. Då söker man på en närmarknad för att få korta ledtider. Förbättringar i 
leveranser från leverantörerna skulle kunna förbättras, men det finns en viss tolerans för 
förseningar. 
Bristande solidaritet tar man hänsyn till beroende på situation. Man väljer att agera utifrån 
flera faktorer. Är leverantören ärlig visar företaget förståelse och är villiga att hjälpa till. 
Företaget menar att leverantören kan visa solidaritet genom att vara snabba och lära sig av 
relationen. 
Rollintegritet, förväntade beteenden, är viktigt då företaget vill veta vad de kan förvänta sig 
från leverantörernas sida. Rakhet, öppenhet och ärlighet är de viktigaste egenskaperna. 
I variabeln ömsesidighet ingår att leverantören, om relationen ska fungera, inte ska gagna sig 
själv framför företaget. Enligt Polarn O. Pyret är det viktigt att företaget upplever att 
leverantören anser att företaget är viktiga för dem, och att de då får hjälp när det behövs. Dock 
anser företaget att det tillhör det spelets regler att fatta affärsmässiga beslut. 
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6.0 RESULTAT: 
 
I detta kapitel presenteras kortfattat de resultat som kan utläsas ur analysen och uppsatsens 
syfte besvaras: 
�Syftet är att i en kvalitativ fallstudie analysera och utvärdera utifrån vilka kriterier Indiska 
Magasinet, Filippa K, Företag X och Polarn O. Pyret väljer leverantörer.� 
 
 
6.1 Värdekedjan: 
 
Utifrån analysen blir tolkningen att inköp som värdeskapande aktivitet används av alla företag 
som undersökts. 
 
 
6.1.1 Indiska Magasinet: 
 
Indiska utgår från sitt nätverk främst då varan är komplicerad och därför innebär en hög risk, 
och är då mer involverade i processen. Involveringen och graden av nätverkstillhörande ökar i 
takt med fördjupat samarbete men kan vara låg då varan är enkel och leverantörer söks 
utanför nätverket.  De anammar ett transaktionsperspektiv och går utanför nätverket i de 
situationer då varan är en låginvolverad produkt eller i början av ett samarbete. I alla andra 
situationer har företaget ett relationsperspektiv. 
 
Det främsta urvalskriteriet för Indiska är ett socialt ansvar hos leverantören. Utan detta 
påbörjas inget samarbete. Socialt ansvar hör nära samman med den anpassning som måste ske 
från leverantörens sida och kan därför även flexibilitet anses vara ett av de främsta 
kriterierna. Därefter följer leveranssäkerhet och kvalitet som båda påverkar relationen i hög 
grad. Pris, produktprestation, solidaritet och ömsesidighet är alla situationsberoende 
variabler som blir viktiga för företaget då särskilda situationer uppstår och som då påverkar 
urvalet. Rollintegritet anses inte särskilt viktig då det som är specificerat i kontraktet är det 
som  styr relationen. 
 
 
6.1.2 Filippa K: 
 
Fokus ligger på nätverket och är oberoende av produkt. Då produkten är komplicerad ökas 
graden av involvering men den kan anses hög även i andra relationer. Företaget har ett 
relationsperspektiv och transaktionsperspektivet är inte aktuellt i något sammanhang. 
 
Utifrån analysen blir tolkningen att kvalitet är det viktigaste kriteriet för företaget. Därefter 
följer flexibilitet och leveranssäkerhet som i hög grad påverkande faktorer tillsammans med 
produktprestation. Pris finns med i bilden men används inte enbart som urval då produktens 
kvalitet är viktigare är priset. Socialt ansvar är ett urvalskriterium då företaget har regler i 
kontrakten, men det är inte centralt för samarbetet då utvärdering sker under relationens gång 
och då inte utefter specificerade regler. Ömsesidighet är en variabel som påverkar urvalet 
främst då speciella situationer uppstår. Solidaritet från leverantörens sida påverkar hur 
företaget ser på relationen.  Rollintegritet specificeras inte som särskilt viktig då kontraktet är 
vad som styr hur nöjda företaget är med relationen. 
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6.1.3 Företag X: 
 
Arbetar inom eller utanför nätverket beroende på produkt och situation. Nätverket är löst 
sammansatt och förändras ofta då det centrala är att få fram rätt produkt. Involveringen är 
extra hög då konstruktionsarbete sker hos leverantören. Transaktionsperspektivet dominerar i 
detta företag då fokus främst ligger på pris och produkt framför skapande och upprätthållande 
av långsiktiga relationer. 
 
De viktigaste urvalskriterierna för företaget är främst kvalitet och produktprestation och 
därefter följer pris, flexibilitet samt leveranssäkerhet. Solidaritet och ömsesidighet är 
variabler som främst påverkar olika situationer då brister i leverantörens sätt att visa dessa blir 
tydliga. Rollintegritet ansågs påverka relationen men inte i stor utsträckning då produkten är 
viktigare än leverantörens beteenden. Socialt ansvar är inte ett centralt urvalskriterium då 
företaget inte har några krav på det i kontraktet utan utvärderar först vid besök och då främst 
på en känsla att allt inte fungerar som det ska. 
 
Intressant är att företagets svar i intervjun respektive i det kompletterande frågeformuläret 
varit motsägelsefulla. I intervjun beskrevs pris och produkt som viktigt medan 
frågeformuläret definierade kvalitet som det främsta urvalskriteriet. Detta kan bero på att det 
var olika respondenter då den som intervjuades inte var tillgänglig då frågeformuläret skulle 
fyllas i. 
 
 
6.1.4 Polarn O. Pyret: 
 
Sökning av leverantörer sker utanför nätverket vid ny eller komplicerad produkt. 
Involveringen är hög oavsett produkt men ökas ytterligare då produkten är komplicerad. 
Transaktionsperspektiv i nya relationer, därefter ett relationsperspektiv, dock utan fokus på 
långsiktighet. 
 
Företaget listar kvalitet som det främsta urvalskriteriet då bra kvalitet på produkten är det 
centrala för företaget. Andra viktiga kriterier är produktprestation och flexibilitet. Rätt pris 
anses vara viktigt men hör nära samman med kvaliteten och är därför inte ensamt ett kriterium 
vid urvalet. Regler finns rörande socialt ansvar men är inte centralt för att företaget ska välja 
att samarbeta med leverantören. Leveranssäkerhet och solidaritet är situationsberoende. 
Rollintegritet och ömsesidighet är viktigt men inte en central del av samarbetet.  
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7.0 SLUTSATS OCH SLUTDISKUSSION: 
 
I detta kapitel besvaras uppsatsens frågeställning �Vilka kriterier är viktiga för företag i 
klädbranschen när det kommer till urval av leverantörer för att uppnå en värdeskapande 
inköpsprocess?.� Dessutom resonerar författarna kring hur deras slutsatser kan relateras till 
vidare begrepp och sådant som inte omfattas av det empiriska materialet. 
 
 
7.1 Slutsats: 
 
Generellt kan inköp inom klädbranschen sägas vara en typ av köp som kräver mycket hög 
involvering från köparens sida. Då köparens idéer om produktens utformning, exempelvis 
färg, tillskärning och mönster måste kommuniceras till leverantören krävs mycket 
informationsutbyte för att leverantören ska förstå vad inköparen menar och köpet bli lyckat. 
Det resulterar i att inköpsprocessen för de företag som undersökts blir en lång, komplicerad 
och tidskrävande process, där stora möjligheter till förbättring och effektivitetsökningar finns. 
Om produkten är komplex eller en ny relation etableras blir involveringen och 
informationsutbytet än högre.  
 
De företag som undersökts är alla relativt framgångsrika när det gäller tillväxt och lönsamhet. 
En tolkning utifrån teorier om värdeskapande processer skulle det innebära att företagen 
alla insett vikten av inköpets funktion för att skapa värde, och att det i sin tur är anledningen 
till deras framgång och överlevnad. 
 
Nätverksteorin och dess idéer om relationer som är sammanbundna i nätverk och som 
fördjupas i takt med att relationen utvecklas stämmer inte till fullo inom de företag som 
studerats. Det kan relateras till inköpsprocessens komplicerade natur. Dock utgår de flesta 
företag från sitt redan existerande nätverk vid val av leverantör, och det är främst då en ny 
produkt söks och leverantörernas kompetens inte räcker till som företagen söker sig utanför 
nätverket.  
 
Ett transaktionsperspektiv finns hos en del av företagen då produkten är enkel eller då 
samarbetet är nytt. Indiska Magasinet och Polarn O. Pyret har olika fokus på 
relationsbyggande beroende på bland annat situation och fas i samarbetet. Filippa K arbetar 
enligt vår studie endast ur ett relationsperspektiv, medan Företag X främst arbetar från ett 
transaktionsperspektiv.  
 
Hur viktiga de urvalskriterier som tidigare definierats är varierar något från företag till 
företag, men tydligt är att det är vanligt att de hårda kriterierna är de främsta urvalskriterierna. 
Det kan bero på att om de praktiska delarna i produktens framtagning inte fungerar kan inte 
företagen erbjuda en värdefull produkt till sina kunder. Kvalitet och leveranssäkerhet är de 
kriterier som orsakar störst problem för företagen. Därför läggs mycket fokus på att de 
aspekterna ska fungera, och de är en källa till otillfredsställelse och hög grad av ineffektivitet 
när de inte gör det. 
 
Pris har egentligen en grundläggande påverkan eftersom produkten inte kan köpas in om 
priset är för högt. Företagen som undersökts menar i stort att pris inte är en avgörande faktor 
för urvalet och att andra faktorer ofta spelar in förutom pris. Pris är ändå ofta ett viktigare 
urvalskriterium än mjuka faktorer, trots att Tracey och Tans i sin studie finner att pris inte har 
en positiv effekt på företagets prestation (Tracey m fl 2004:174-188). 
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Kanske väljer företagen att tona ner prisets vikt. Det måste trots allt finnas en anledning till att 
företagen väljer att lägga sin produktion utomlands trots de hinder och problem det medför. 
Vore inte priset en viktig faktor skulle företagen lika gärna kunna lägga sin produktion i 
Sverige. 
 
Av de mjuka faktorerna är flexibilitet den viktigaste aspekten. Detta kan relateras till den 
miljö som företagen verkar i, då kundernas krav på produkten ständigt ändras och man 
ständigt måste kunna förändra sina beställningar snabbt för att besvara och tillfredsställa 
kundernas behov. 
 
Mjuka faktorer som urvalskriterier nämns inte i lika hög grad av företagen. Detta kan bero på 
att aspekter som exempelvis solidaritet och ömsesidighet utvecklas och kan utvärderas först 
under relationens gång. 
Många av kriterierna har visat sig vara situationsberoende, där omständigheterna avgör hur 
mycket en variabel påverkar relationen. Solidaritet och ömsesidighet blir urvalskriterier 
främst då någon specifik situation uppstår som kräver något speciellt av leverantörens 
beteenden eller där leverantören brister i sin förmåga att visa dessa. 
 
Förväntningar på leverantörernas beteenden som byggs upp då relationen utvecklas och som 
Ivens benämner rollintegritet visade sig vara den minst viktiga variabeln, trots att Ivens i sin 
studie funnit den speciellt viktig för hur företagen han undersökte upplevde relationen (Ivens 
2004:300-309). En trolig anledning till detta kan vara att respondenterna inte förstod 
variabelns innebörd och valde att fokusera på sådana begrepp som de lättare kunde tolka. 
 
Ett socialt ansvar hos leverantören är endast avgörande kriterium hos ett av företagen. Utgår 
man från Schiebel och Pöchtragers teorier om att företag som utvecklar ett socialt ansvar 
gentemot sina intressenter uppnår fördelar (Schiebel m fl 2003:116-117) blir den rimligaste 
tolkningen att de övriga företagen, då de inte fokuserar på dessa aspekter, inte är så socialt 
medvetna som de skulle behöva vara för att uppnå detta. Ett motargument är att de företag 
som undersökts alla är lönsamma, speciellt som Företag X som är framgångsrikt även har 
minst fokus på det sociala ansvaret. Teoretikernas argument skulle kunna vara att prestationen 
kunde höjas ytterligare om medvetenheten om socialt ansvar var större. Det är också 
intressant att se att trots all uppmärksamhet som speciellt klädbranschen fått kring just socialt 
ansvar så väljer en del av de företagen vi undersökt att utvärdera leverantörens sociala ansvar 
�på känsla�.   
 
 
7.2 Slutdiskussion: 
 
Företag i klädbranschen i Sverige verkar i en mycket speciell miljö, där konsumenternas krav 
konstant förändras och nya produkter hela tiden måste utvecklas för att tillfredsställa de 
föränderliga behoven. Osäkerheten är mycket hög då man inte i förväg kan förutse trenderna, 
vilket gör att de produkter som tillverkas antingen kan ha en strykande åtgång eller bli kvar i 
butiken till säsongens slut. 
Detta ställer mycket höga krav på inköpsprocessen och dess förmåga att omsätta designerns 
idéer om vad som kommer att sälja till rätt produkt. 
 
Klädbranschens outsourcing av inköp till andra länder ökar ledtider och skapar även andra 
hinder i form av exempelvis kommunikationsproblem, vilket ytterligare ökar kraven på 
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inköpsfunktionen att hantera hela processen på ett effektivt sätt. Väl fungerande relationer 
med leverantörerna är en del av detta. 
 
De företag som bäst kan hantera inköpsprocessen och dess olika dimensioner har också stora 
chanser att kunna tillfredsställa kundernas behov och kan på så sätt uppnå ökad lönsamhet och 
framgång. De företag som inte klarar det löper således stor risk att halka efter i den allt mer 
kravfyllda miljön och långsiktigt inte klara sig i konkurrensen. 
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8.0 KRITISK GRANSKNING:  
 
För att ge läsaren en möjlighet att utvärdera denna studie diskuterar författarna här uppsatsens 
validitet, reliabilitet, generaliserbarhet samt framför kritik till valda teorier och källor. Här 
inkluderas även förslag på framtida forskning. 
 
 
8.1 Validitet och reliabilitet: 
 
Problem kan uppstå när information ska inhämtas och analyseras. De instrument som 
forskaren väljer att använda sig av kan ha stor inverkan på om resultatet anses vara 
tillförlitligt och giltigt. Fel i mätningarna kan uppstå då de metoder och instrument som 
undersökningen grundar sig på inte används på rätt sätt. Två relevanta begrepp i detta 
sammanhang är undersökningens validitet och reliabilitet (Lekvall m fl. 2001:304). 
 
Validitet syftar till mätinstrumentets förmåga att mäta det som avses (Eriksson m fl. 2001:38). 
Överensstämmelsen mellan det som ska mätas och vad som egentligen mäts måste vara hög 
för att validiteten ska vara god. Utifrån de teorier som forskaren valt att basera 
undersökningen på ska lämpliga variabler väljas ut och översättas till frågor som kan 
användas i undersökningen. För att god innehållsvaliditet ska uppnås måste frågorna täcka 
hela området och vara översatta på ett sätt så att frågorna speglar teorierna korrekt (Patel m fl. 
2003:99-100).    
 
Reliabilitet syftar till hur tillförlitligt mätinstrumentet är. Lekvall & Wahlbin menar att god 
reliabilitet uppnås om mätinstrumentet inte påverkas av tillfälligheter i intervjusituationen. Ett 
mätinstrument med hög reliabilitet skall därför visa ett liknande resultat varje gång mätningen 
upprepas (Lekvall m fl 2001:306). 
 
Författarna arbetade med att förbättra innehållsvaliditeten genom att först försöka plocka ut de 
mest relevanta variablerna från teorierna och sedan översätta dem på ett så korrekt och 
lättfattligt sätt som möjligt. Att översätta variablerna till lättförståeliga frågor visade sig dock 
vara komplicerat i några av fallen. Detta berodde på att det i vissa av variablerna låg en 
möjlighet till tolkning från respondentens sida. I intervjusituationen fick därför dessa variabler 
förklaras mer ingående. Dock kvarstod problemet att människor har egna tolkningar av 
begrepp som exempelvis flexibilitet och solidaritet vilket minskade undersökningens 
innehållsvaliditet.  
Andra sätt som användes för att stärka validiteten var att författarna spelade in intervjuerna på 
band för att på så sätt kunna grunda sin analys och slutsats på korrekt återgiven information. I 
och med detta förfarande minskade författarna risken för feltolkningar som skulle ha kunnat 
uppstå om bara fältanteckningar gjorts. Kompletterande fältanteckningar gjordes dock som en 
extra försäkring för att kunna kompensera möjligt informationsbortfall från de inspelade 
intervjuerna. De renskrivna intervjuerna mailades till respondenterna för att utesluta möjliga 
missförstånd.  
 
Författarna arbetade med att stärka reliabiliteten genom att samma person genomförde 
samtliga intervjuer för att försäkra att frågorna ställdes på ett liknande sätt samt minska den 
effekt som den intervjuande personen hade på situationen. Alla företag utfrågades även utifrån 
samma frågemall. Uppsatsens reliabilitet kan emellertid sägas vara låg. Hade undersökningen 
utförts av andra personer eller vid en annan tidpunkt skulle andra svar ha kunnat ges vilket 
hade påverkat resultatet.   
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Uppsatsens generaliserbarhet kan även den sägas vara låg då undersökningen grundar sig på 
ett litet antal företag och urvalet skedde med hjälp utav icke-sannolikhetsurval. Resultatet kan 
därför inte sägas vara generellt för branschen utan är representativt för just dessa fyra företag.  
 
 
8.2 Källkritik: 
 
Den information som framkom via de utförda intervjuerna kan diskuteras då alla respondenter 
inte var lika öppna med sina svar och att vissa uppgifter ansågs vara av känslig eller 
svårförklarad natur. Valet av intervju som undersökningsform gav emellertid författarna en 
chans att förklara de frågor som kunde uppfattas som svåra och möjlighet att gå varsamt fram 
i de fall informationen ansågs känslig vilket inte hade varit möjligt via en enbart kvantitativ 
undersökning.  
 
En del teoretiker kritiserar Porters värdekedja och menar att konceptet med en stegvis 
värdeökning och linjärt tänkande är förlegat (Normann 1995:16-21). 
Van Weele menar dock att värdekedjan är ett sätt att tänka som fortfarande används i många 
affärsstrategier, och han utgår därför från den för att beskriva inköpsfunktionen (Van Weele 
2005:3-9). 
 
Tracey och Tan beskriver inte närmare de variabler de använder i sin undersökning vilket i 
vissa fall har gjort dem svåra att tolka (Tracey m fl 2001:174-188). Exempelvis kvalitet och 
produktprestation är mycket nära besläktade begrepp som respondenterna ofta uppfattade som 
lika varandra. Därför valde vi att i relation till denna studie tolka begreppet produktprestation 
som någon form av egenskap hos produkten som gjorde att den presterade något specifikt och 
som kunden, i detta fall de inköpande företaget, uppfattade som unik. 
 
Ivens begrepp om rollintegritet, flexibilitet, ömsesidighet och solidaritet kan anses vara något 
oklara. Människor har ofta olika uppfattningar om vilka dimensioner dessa begrepp kan 
innehålla och tolkar informationen de ges utifrån dessa konstruktioner. I intervjuerna 
förklarades begreppen utifrån Ivens definitioner för att öka förståelsen, så att respondenterna 
bättre skulle förstå hans tolkning. 
 
Författarna valde att inte spalta upp det empiriska materialet utifrån teorierna, då många av 
variablerna blev sammanvävda i det respondenterna svarade. I analysen valde författarna att 
koppla samman en grupp av teorier, eftersom de är nära sammankopplade och många av 
begreppen som teorietikerna använder sig av är lika varandra. Författarna ville även visa 
länkarna mellan dessa teorier, vilket bäst gjordes genom att beskriva dem under samma 
rubrik. 
 
 
8.3 Förslag på framtida forskning: 
 
Framtida forskning kan exempelvis utöka eller omkonstruera de variabler som använts i 
studien för att få andra perspektiv på urvalskriterier. Ytterligare ett perspektiv skulle kunna 
ges genom att undersöka länkar mellan hårda och mjuka variabler, eller hur de olika 
variablerna i sin tur kan påverkar andra dimensioner i verksamheten. 
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BILAGA: 
 
Bilaga 1: Frågor ställda till företagen: 
  
Börja med information om intervjupersonen 
Vad har du för roll i företaget? 
Vad har du gjort tidigare? 
 
Organisation: 
Beskriv hur företagets organisation ser ut. 
Hur ser inköpsprocessen på företaget ut?  
Vem ansvarar för vad i inköpsprocessen? 
Designas allt av er eller köper ni även in färdiga produkter? 
Vad styrs från huvudkontoret och vad sker utomlands? 
Hur ser året ut när det gäller inköp? 
Hur lång tid tar en leverans? 
Vilka avdelningar är inblandade i inköpsbeslut?  
Har man någon arbetsgrupp, hur många medverkar? 
Varför har ni valt att lägga verksamheten där ni är? 
 
Leverantörsstruktur: 
Kan du berätta lite om leverantörsstrukturen på företaget? 
Vilka länder arbetar ni med?  
Hur stor del upptar respektive land? 
Hur många leverantörer arbetar ni med i genomsnitt?  
Hur fungerar anpassning av sortiment och produkter alltefter säsongens gång? 
När och hur ofta tar ni emot leveranser? 
Vad finns det för problem gällande leveranserna? 
Förutom leveranser vilka andra problem kan uppstå? � (kvalitetsproblem, 
kommunikationssvårigheter, kulturella skillnader gällande arbetssätt och syn på saker och 
ting.) 
 
Information om urvalskriterier: 
Hur ser urvalsprocessen av leverantörer ut? 
Hur nöjda är ni med era nuvarande leverantörsrelationer? 
Vilka faktorer är det som mest influerar hur tillfredsställda ni är med deras arbete? 
Vilka faktorer skapar mest missnöje? 
Vilka kriterier är viktiga för er när ni väljer/utvärderar leverantörer?  
Hur viktiga, vilka är viktigast?  
Vilken betydelse har rätt inköp för företagets framgång, tror du? 
Påverkar den hur bra företaget presterar? 
                                                                                                                                                    
Mjuka faktorer: 
Skulle du säga att det är viktigt att era leverantörer: 

- fullföljer sina åtaganden. 
- kan anpassa och förändra sig utifrån de krav ni har. 
- att ni kan lita på varandra utifrån de normer ni satt upp för relationen. 
- att ni hjälper varandra, t.ex. när den ena parten råkar ut för problem. 
- att relationen blir långsiktig. 

Vad gör ni om någon av era leverantörer har svårt att fullfölja sina åtaganden? 
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Vad sker om någon av er inte uppfyller kontraktets villkor? 
Skulle du säga att det även finns andra aspekter av relationen som inte står i kontraktet men 
som även är viktiga och förväntas uppfyllas?  
Vilka är dessa? 
Vad sker om dessa inte uppfylls? 
Är det viktigt att leverantörer uttrycker ett engagemang i relationen? 
Hur viktigt är det med anpassning? Ex med sortiment 
Under vilka förhållanden är det viktigast att ha förtroende för leverantören? 
Vad sker om er leverantör eller er själva skulle få problem? (cash flow, sena leveranser etc) 
Hur långt går ni för att hjälpa leverantören om de har problem? 
Hur viktigt är det att leverantören ser till relationens bästa framför att gagna sig själva? (ex: ta 
en order ni behöver åt er istället för en order åt någon annan som kanske ger mer pengar)  
Hur ser ni på långsiktighet i leverantörsrelationer? 
Är vissa långsiktiga medan andra är kortsiktiga, är det en strategi från företaget?  
Relation vs transaktion? 
Vilken roll spelar leverantörens beteende generellt?  
Vilka aspekter är ni mest nöjda med eller missnöjda med i samarbetet? 
 
Hårda faktorer: 
Hur viktigt är leveranssäkerheten? Beskriv! 
Vilka åtgärder gör ni om leveranserna inte kommer i tid? 
Hur viktigt är kvalitet på produkten? 
Vad har ni för prisstrategier för produkter? (hur viktigt är priset?) 
Skulle ni hellre ha en leverantör som levererade högre kvalitet med i gengäld kostade mer, än 
en som var ojämn men billigare? 
Tror ni att ni skulle kunna få bättre produkter eller andra fördelar om ni valde en leverantör 
med högre pris? 
Vilken roll spelar prispressen? 
Får ni göra några eftergifter för att nå ett så lågt pris som möjligt? 
Väljer ni leverantörer utifrån pris? Varför/ varför inte? 
Finns det en risk att man inte byter leverantör för att kostnaderna är för höga? 
 
Socialt ansvar: 
Hur arbetar ni med det sociala ansvaret? 
Hur kontrollerar ni era leverantörer? 
Vem är ansvarig? 
Har ni några fasta riktlinjer eller regler som ni går efter? 
Hur lång tid har de sedan på sig att ändra de saker som är fel? 
Vad har hänt sedan starten? 
En artikel vi har läst i DN uttalar sig en expert som säger att det inte räcker med besök. Vad 
anser du om det? Artikeln säger att man måste involvera.) fabriksledningen, detta ska ej vara 
med i frågan men kan vara bra att veta beroende på vad hon svarar. 
Hur kontrolleras underleverantörerna? 
Barnarbete har uppmärksammats mycket just inom textilbranschen. Vad har ni för 
erfarenheter inom det? 
 
Utvärdering: 
Hur går ni tillväga för att utvärdera arbetet med era leverantörer?  
Finns något system, återkommande varje år eller i slutet på ett kontrakt? 
Hur involverade är leverantörerna i företagets arbete med att exempelvis planera kollektioner? 


