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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Valet av ämne grundar sig i vårt intresse för logistik och de fördelar som kan uppnås med en 
helhetssyn och ständig förbättring. Dessutom upplever vi modebranschen som ett spännande 
område där logistikens roll spelar en allt större roll då marknaden präglas av en osäker 
efterfrågan och ett krav på snabba ledtider. Modebranschen har under en lång tid präglas av 
hög konkurrans där företag med ett svagt kundfokus och bristande logistikkompetens har 
svårt att ta marknadsandelar. 
 
Under de senaste 20 åren har allt fler företag använt sig av, och utvecklat sin logistik för att 
skapa konkurrensfördelar. Från att ha handlat om transport eller hantering av lager är idag 
logistiken ett viktigt strategiskt samt taktiskt arbetssätt för ökad lönsamhet. Logistik påverkar 
hela företaget och är ett effektivt sätt att bland annat vinna marknadsandelar genom god 
leveranspålitlighet eller genom att reducera kostnader via liten lagerhållning. Då kraven från 
kunden konstant ökar tvingas leverantörerna höja sina krav på ett snabbt och korrekt flöde. 
Många lyckas inte vilket kan innebära att kunden söker sig till en annan leverantör eller 
återförsäljare som kan uppfylla dess behov.1 
 
Lågkonjunkturen som idag råder har lett till att små som stora företag tvingas hitta nya 
kreativa lösningar för att minska kostnader och skapa försäljningstillfällen. Detta gäller inte 
minst företagens logistik som måste bli mer konkurrenskraftig. Allt fler företag erbjuder 
heltäckande logistiklösningar för att hjälpa företag att minska kostnader och effektivisera 
försäljningen under den rådande globala krisen.2 Samtidigt väljer många företag att reducera 
sina logistikresurser som ett led i sina kostnadsbesparingar. Tvärtom till denna inställning bör 
inköp och logistikprocessen nu lyftas fram mer än någonsin när både tid och fokus finns 
tillgängligt påpekar ordförande i Sveriges Inköps- och Logistikförbund Hans-Gunnar 
Gustavsson. Vidare menar Gustavsson att ett effektivt inköps- och logistikarbete under 
rådande lågkonjunktur är avgörande för vilka företag som går segrande ur krisen.3 
 
Stora multinationella företag har insett vikten av att investera i ett gediget inköps- och 
logistikarbete för att kunna tillfredställa sina kunder snabbt, enkelt och billigt. Exempel på 
svenska företag som nått stora framgångar internationellt tack vare ett gediget logistikarbete 
är möbeljätten IKEA och klädkedjan H&M. Utmärkande för dessa två företag är innovativa 
logistiklösningar och att logistik ses som en naturlig del av företagens strategi 4. Detta gäller 
inte i samma utsträckning hos små och medelstora företag (SMF) där varken tid eller fokus i 
samma utsträckning kan läggas på ett logistiskt helhetstänk. Emellertid har det visat sig att 
SMF har ett sporadiskt engagemang för logistiska frågor när detta krävs från leverantörer och 
återförsäljare. Företagen tar med andra ord inte egna initiativ till logistiska förbättringar utan 
ser det mer som tillfälliga problem som måste lösas.5 Istället bör SMF se logistik som en 
självklar del av verksamheten som ständigt behöver uppdatering och förbättring. Möjligheten 
att se över sin logistik och skapar unika fördelar för sina kunder är något som inte minst SMF 
bör fokusera på under kristider. Mindre båtar är lättare att svänga sägs det enligt det kinesiska 
ordspråket och detta är något som SMF både bör och kan dra nytta av under en svag ekonomi. 
                                                 
1 Håkan Aronsson, Bengt Ekdahl och Björn Oskarsson (2003) Modern Logistik – för ökad lönsamhet, Liber AB 
2 http://www.logisticsworld.com/news.asp?article=809 
3 Gustavsson Hans-Gunnar, Inköp + Logistik, No 1, 2009, s.7 
4 Transportnet.se (2007-10-16), Logistikpris till H&M,. Besökt 2009-05-06 
5 Alain Halley, Alice Guilhon, (1997) Logistics behaviour of small enterprises: performance, strategy and 
definition, International Journal of Physical Distribution and Logistics Management, Vol 27, No. 8, pp. 475-495 
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Svenskt mode har kallats det svenska modeundret och svenska klädkedjor ökar sin försäljning 
både inrikes och utrikes. En av anledningarna tros vara att svenskt mode är lättburet, har en 
tilltalande design utan att bli för extrem. En annan faktor bakom framgångarna kan vara den 
höga miljövänligheten. Efter de stora modejättarnas såsom H&M och Acne kommer fler av de 
mindre modedesignföretagen som exempelvis Hope och Weekday. Även dessa aktörer ökar 
sin försäljning både in- och utrikes. Mycket beror på att Sverige har en så pass liten marknad 
och modedesignföretag kräver en viss produktionsmängd för att fungera.6Den svenska 
modeindustrin omsatte under 2004 cirka 64,4 miljarder kronor och antalet modebutiker 
uppgick till omkring 8200 stycken. Andelen företag med högst fyra anställda uppgick till 
cirka 75 procent av företagen vilket innebär att modebranschen till största delen består av små 
och mellanstora företag.7  
 
Dessvärre är det endast omkring hälften av de nystartade svenska modeföretagen som 
överlever längre än sju år vilket främst kan förklaras av bristande arbete med finansiering och 
effektiv logistik.8 Modebranschen karakteriseras av ett mindre antal företag som blir allt 
större. De mindre modeföretagen har därmed ett ogynnsammare utgångsläge med dyrare 
avtal, längre ledtider och krav på allt större order. Modedesignföretag bidrar till en ökad 
sysselsättning och starkare ekonomisk utveckling i Sverige. Därför är viktigt att små svenska 
modedesignföretag fungerar väl och utvecklas. Det logistiska kunnandet hos små 
modedesignföretag är idag lågt. Orsaken förklaras av att dessa små företag oftast startas av 
kreatörer med begränsat startkapital som i sin tur agerar designer, säljare, inköpare, 
produktionsansvarig och logistiker på samma gång. När verksamheten och antalet anställda 
växer prioriteras design, textilinköp och försäljning framför kompetens inom finansiering och 
logistik.9  
 
Med en ökad försäljning ställs även ett ökat krav på att modedesignföretagens logistikflöde 
ska fungera tillfredställande. Detta innebär att modedesignföretagens transporter mellan 
fabrik, leverantör, lager och återförsäljare noga måste planeras för att uppnå effektivitet. För 
att uppnå ett kostnadseffektivt flöde ställs höga krav på dels kunskapen om logistik och på 
vilket sätt det måste planeras, utvärderas och hanteras för att inte generera högtstående 
kostnader. Ett tecken på bristande kunskap inom logistik och som medfört höga kostnader för 
ett företag är denna studies uppdragsgivare. Uppdragsgivaren som önskar vara anonym 
genom hela granskningen är ett litet svenskt modedesignföretag som räknas till kategorin 
svenska modeunder. Vid tillfället då författarna kontaktade företaget stod det direkt klart att 
behovet av kunskap inom logistik var stort då företagets transpostkostnader var alarmerande 
höga.  
 
Det valda företagets problematik är mycket intressant dels på grund av att det är ett litet 
modedesignföretag och att det inom dessa i högre utsträckning finns brist på kunskap om 
logistik vilket tyder på ämnets aktualitet. Tidigare forskning och dokumentation om mode och 
logistik tenderar till att enbart se till de stora jättarna där logistik spelar en mer central roll. 
Det gör att de flesta logistiklösningar utgår från en mycket stor produktionsvolym, vilket 
gjorde att vi såg det som en utmaning att studera uppkomsten av ett kostnadseffektivt 

                                                 
6 svensk mode intar världen, 2007-02-02 07:48, 
http://di.se/Nyheter/?page=%2fAvdelningar%2fArtikel.aspx%3fO%3dIndex%26ArticleID%3d2007\02\02\2198
07 
7 Sundberg Göran (2007) Framtidsinsatser för svenskt mode,  
8 Modiga modemiljonärer, Affärsvärlden 2008-02-01. (Besökt 2009-04-06) 
9 Sundberg Göran (2006) Mode Svea. Statens Offentliga Utredningar KU 2004:02. 
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transportflöde hos ett litet modedesignföretag. Med ovan nämnda som bakgrund 
konstruerades undersökningens problemformulering samt syfte.  

1.2 Problemformulering 
På vilket sätt kan SMF inom modedesignbranschen öka sin kontroll över logistikkostnader? 

1.3 Syfte 
Studiens syfte är att utreda varför logistikkostnaderna i ett litet modedesignföretag är höga 
och kontrollen över logistikarbetet är bristfällig. För att svara på detta ämnar vi att bringa 
klarhet i den grundläggande orsaken till problemet. Undersökningen har genomförts på ett 
modedesignföretag som vi kommer att referera till som uppdragsgivaren och resultatet 
kommer emellertid att spegla de speciella förutsättningar som råder för företaget. Studien 
genomförs för att modeföretaget upplevt situationen med höga kostnader och låg kontroll över 
sitt logistikarbete som ett stort problem. Uppsatsens delsyfte ämnar ge ett litet 
modedesignföretag direktiv till hur och varför deras logistikarbete kan effektiviseras. Den 
förklarande inriktningen har använts för att kartlägga uppdragsgivarens logistikproblematik 
vilket innebär att ett delsyfte är att beskriva hur logistikflödet ser ut och analysera varför det 
ser ut som det gör. 

1.4 Avgränsningar 
För att kunna utforska denna problematik på djupet har vi tvingats göra vissa avgränsningar i 
studien för nå en hög kvalitet och ett relevant resultat. Då studiens syfte är att förklara varför 
logistikkostnaderna är höga och logistikkontrollen låg kommer avgränsningen innebära att 
studien inte ämnar mäta hur mycket kostnaderna kan minskas. Syftet med urvalet och studiens 
resultat är således inte att generalisera utan snarare att analysera. Detta har gjorts för att 
prognostisera vilka förändringar som skulle kunna förändra det givna förhållandet. 

1.5 Definitioner 
Logistikkostnader: Direkta kostnader från köpta externa tjänster, direkta materiella 
logistikkostnader, indirekta logistikkostnader såsom administration och lagerhållning.  
 
Transportkostnader: Totalkostnaden för att transportera en produkt. 
 
Speditör: Ett företag som för annans räkning tar emot och sänder och sänder gods, samt 
ibland svarar för samlastning, omlastning, försäkring och lagring.10  
 
Tredjepartslogistik/ Logistic Service Provider (LSP): En tredje part åtar sig att utföra hela 
eller delar av de logistiktjänster som krävs för att säkerställa materialflöden mellan ett företag 
och dess kunder. Vanligen utför tredjepartsföretaget transporterna till kunderna eller svarar 
för fysisk lagerhållning eller administration, så kallat lagerhotell.11  
 
Incoterms: Regler för fördelning av kostnader och ansvar för en leverans mellan köpare och 
säljare. Ges ut av International Chamber of Commerce.12 
 
Små och medelstora företag (SMF): Termen ”Small- and medium sized enterprise” används 
internationellt. Enligt EU’s definition från 2005 av små och medelstora företag samt 
                                                 
10 Mats Abrahamsson (2008) Svensk - Engelsk Logistikordbok. Fagerblads AB. 
11 Mats Abrahamsson (2008)  
12 Mats Abrahamsson (2008)  
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mikroföretag är det fristående företag eller företag som tillsammans med partnerföretag eller 
anknutna företag sysselsätter mindre än 250 personer. Årsomsättningen överstiger inte 50 
miljoner euro eller 43 miljoner euro per år när det gäller balansomslutningen.13 
 
Modedesignföretag: Definitionen syftar till företag som ansvarar för design, produktion, 
marknadsföring och distribution av kläder, skor och accessoarer till egna butiker och/eller 
återförsäljare.   

                                                 
13 EU’s definition av SMF/ SME. Sidan uppdaterad 2009-04-16. Hemsida besökt 2009-04-23. Ansvarig utgivare 
Jeanette Randén. 
http://www.tillvaxtverket.se/huvudmeny/programfortillvaxt/cipeusprogramforkonkurrenskraftochinnovation/eus
definitionavsmfsme.4.21099e4211fdba8c87b800017125.html 
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2. Metod 
I detta kapitel redogör vi för vår förförståelse och kunskapssyn och ställer oss frågande inför 
vår tillvaro och hur den påverkar användandet av olika vetenskapliga metoder. Syftet med 
detta kapitel är att på ett systematiskt sätt visa hur vi har gått tillväga för att uppnå studiens 
resultat så att detta kan kontrolleras av läsaren. Vidare redovisas motivering och 
tillvägagångssätt för de empiriska data som bestått av kvalitativa intervjuer.  

2.1 Förförståelse 
Personliga värderingar och åsikter inverkar på forskningsprocessen och detta är något som de 
flesta författare är överens om. En forskares värderingar kan exempelvis påverka 
datainsamlingen i den mån att vissa respondenter intervjuas istället för andra. Detta har i sin 
tur en påverkan på studiens resultat.  Däremot kan man öka kännedomen om dess inverkan 
genom att reflektera över detta faktum.14 Varje författare påverkas av såväl medvetna som 
omedvetna blockeringar som i sin tur påverkar forskningsprocessen. Paradigmer sägs vara det 
som påverkar dessa blockeringar mest och är ett framträdande tillvägagångssätt och ett visst 
tänkande inom en vetenskap under en viss tidsperiod.15 Vi har valt att dela in området 
förförståelse i teoretisk och allmän förståelse samt kunskapssyn så att det tydligt framgår vilka 
antaganden som ligger till grund för studiens utformning.  

2.1.1 Teoretisk förförståelse 
Författarnas teoretiska förförståelse har sin grund i tre års akademiska studier inom 
civilekonomi med inriktning på handel och logistik vid Handelshögskolan i Umeå. Kurser 
som behandlats under utbildningen har varit inriktade på just detaljhandelsföretag och deras 
logistik. En inledande kurs i logistik samt C-kurser inom logistik och statistik har behandlat 
case-baserade övningar från modeföretag eftersom det är bra exempel på branscher där 
snabba ledtider och flexibilitet måste uppfyllas inom ramen för logistik. Med bakgrund av vår 
teoretiska förförståelse har vi god kännedom om modebranschens komplexitet och de 
logistiska förutsättningarna som råder. Något som kan ses som unikt gällande den teoretiska 
bakgrund vi erhållit är föreningen av ekonomi och logistik. Tidigare utbildningar inom 
logistik har sammankopplats med civilingenjörer och fokus har då varit på den tekniska 
aspekten av logistik. Vi utesluter inte möjligheten till att vi genom vår utbildning har relativt 
enkel syn på hur logistikproblem kan lösas samt att alla små modeföretag inser vikten av en 
effektiv logistik. Med detta menas att teorier och case ofta exemplifierar företag där stora 
resurser ges till logistiklösningar och förändring välkomnas med öppna armar. Detta kan 
påverka studien på så sätt att våra förslag till kostnadsreducerande åtgärder inom logistik inte 
får det gehör hos uppdragsgivaren som vi förväntat oss. Vi är således medvetna om att vår 
utbildning fokuserar på teorier och exempel där ett effektivt logistikarbete är grunden till en 
fungerande försörjningskedja och detta har vi haft som utgångspunkt vid skrivandets start.  

2.1.2 Allmän förförståelse  
Objektivitet är svåruppnåeligt och inte alltid önskvärt, men detta innebär ändå att vi måste 
granska oss själva för att tydliggöra hur vår allmänna förförståelse för mode och logistik kan 
påverka studien. Vår förförståelse för modebranschen grundar sig i den erfarenhet vi har som 
kunder till modedesignföretag men även den tidigare arbetslivserfarenhet som den ena 
författaren har i form av säljare och inköpare i klädbutiker.  
 
                                                 
14 Alan Bryman & Emma Bell (2005) Företagsekonomiska forskningsmetoder. Liber, Malmö. s.43 
15 Knut Halvorsen (1992) Samhällsvetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund. s. 34-35 
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Vi har självmant kontaktat ett antal företag i samband med skrivandet av kandidatuppsats för 
att erbjuda vår akademiska kompetens inom detaljhandel och logistik. Uppdragsgivaren är ett 
företag som vi valt med anledning av att vi personligen har fattat tycke för dess kläddesign 
men också av den anledningen att det är ett svenskt modeföretag i tillväxtfasen vilket innebär 
en ökad komplexitet för logistiken. Möjligheten finns att vi hade förutfattade meningar om 
hur modeföretag organiserar sitt logistikarbete, mycket på grund av de case vi studerat under 
studietiden. Praktisk erfarenhet från att granska ett företags försörjningskedja har både 
författarna erhållit via praktik på ett internationellt industriföretag. På detta sätt har vi en god 
praktisk förståelse för vikten av ett välplanerat varu- och informationsflöde.  

2.1.3 Kunskapssyn 
Inom företagsekonomisk forskning pratar man om olika ståndpunkter inom kunskapssyn. 
Beroende på vilken ståndpunkt man har finns det olika sätt att se på hur godtagbar kunskap 
kan nås samt hur verkligheten kan tolkas. Den naturvetenskapligt inriktade kunskapsteorin 
kallas för positivismen och karakteriseras av objektivitet och att ”riktig” kunskap endast kan 
bekräftas via sinneserfarenhet. Genom att särskilja teori och forskning menar positivister att 
forskning handlar om att samla in data som bidrar till generaliserbara förslag som i sin tur 
måste prövas.16 Andra menar att nypositivismen i stort sett bara accepterar hårddata och 
teoretisk hypotesverifiering.17 Trender, paradigmskiften och logistiklösningar inom mode är 
dock väldigt svåra att mäta objektivt med fakta vilket gör det svårt att bekräfta via 
sinneserfarenhet.  
 
Otaliga forskare ställer sig kritiska till att överföra den naturvetenskapliga kunskapssynen på 
den sociala verkligheten. Förespråkare av den så kallade hermeneutiska kunskapsteorin 
försöker att förstå och tolka människans beteende. Till skillnad mot positivismen söker man 
inte efter en sanning utan försöker tolka tillvaron utifrån en annans perspektiv. Förutom 
hermeneutiken ingår även fenomenologin i tolkningsperspektivet och kan ses som ett anti-
positivistiskt synsätt där författaren ska vara så objektiv som möjlig. Anhängare av denna 
teori menar att det är forskarens uppgift att förstå och tolka människans vardagliga kunskap 
för att på så sätt tolka människans handlingar med hänsyn till dess perspektiv.18 
 
Utgångspunkten för vår studie är således den logistiska problematiken hos ett specifikt 
modedesignföretag, vilket kräver en förståelse för deras verksamhet och synsätt. Vår 
kunskapssyn visar således mest tendenser till det hermeneutiska synsättet. Insamlat data 
grundar sig på kvalitativa intervjuer med respondenter som utgår från sin egen omgivning och 
erfarenhet av ämnesområdet. Syftet har varit att förstå hur helheten av de logistiska 
problemen som små modeföretag upplever påverkar kostnaderna för att komma fram till 
kostnadsbesparande åtgärder. Det krävs därmed en tolkande och förstående inställning från 
oss som författare för att kunna förstå den problematik som små modedesignföretag upplever 
med logistik. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Alan Bryman & Emma Bell (2005) s.26-29 
17 Rolf Ejvegård (2003) Vetenskaplig metod. Studentlitteratur, Lund. s. 38.  
18 Alan Bryman & Emma Bell (2005) s.29-33 
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2.2 Angreppssätt 
En viktig del av all typ av kunskapsverksamhet är att bedöma förhållandet mellan teori och 
empiri. Bedömningen kan således delas in ett deduktivt och induktivt tankesätt. 19 Inom 
samhällsvetenskaplig forskning kan den deduktiva processen ses som vanligast och denna 
innebär att man utifrån sin kunskap och erfarenhet inom ett specifikt ämne med tillhörande 
teoriram väljer att deducera hypoteser som ska testas empiriskt. För att kunna bekräfta eller 
förkasta en hypotes måste den testas mot verkligheten för att sedan analyseras och användas 
till att revidera den teori man haft som utgångspunkt.20 Det deduktiva synsättet brukar 
generellt förknippas med en positivistisk kunskapssyn, men det bör påpekas att kunskapsteori 
och forskningspraxis inte behöver följa samma ström eftersom det snarare rör sig om 
tendenser.21 Då teorier formuleras på grundval av insamlat data kallas det däremot för en 
induktiv process. Generaliserbara slutsatser baseras på de observationer som erhålls. Den 
induktiva processen kan dock innehålla deduktiva inslag vid en iterativ forskningsprocess som 
innebär att man behöver samla in mer information efter att man genomfört den teoretiska 
reflektionen för att på så sätt kunna skapa förutsättningar för hållbara eller ohållbara teorier. 22 
 
Den generella inriktningen i denna studie är deduktiv vilket kan förklaras av att vi utifrån 
befintliga teorier, kunskaper och i detta fall även ett praktiskt problem med höga 
logistikkostnader hos ett litet modedesignföretag har valt att använda oss av kvalitativa 
intervjuer för att besvara vår problemformulering. Vår studie har inte haft som syfte att testa 
om logistikkostnaderna inom små modeföretag är höga, utan snarare försöka hitta förklaringar 
till den underliggande orsaken samt hur ett effektivt logistikarbete kan sänka kostnaderna. 
Således kan hypotesen i detta fall jämföras med vår problemformulering. Analysen grundar 
sig på valet av problemformulering och dess underliggande teoretiska område inom 
modelogistik. 

2.3 Medvetet metodval 
En studie kan delas in i fyra olika områden; explorativ, beskrivande, förklarande samt 
förutsägande. Vid avsaknaden av tidigare grundläggande forskning måste en explorativ 
inriktning generas. Detta innebär att undersökningen är utforskande och sedermera kan ligga 
som grund för kommande forskning. En beskrivande inriktning lyfter fram och förklarar 
sakförhållanden. Det vill säga den kartlägger fakta men förklarar inte varför det förhåller sig 
som det gör. Det främsta syftet med en förklarande inriktning är att reda ut samband och 
beroendeförhållande inom ett visst område. Undersökningen förklarar alltså ett visst 
observerat område. En förutsägande inriktning är som mål att prognostisera vad som 
potentiellt skulle kunna inträffa under vissa givna förhållanden.23 Vi har inom denna studie 
använt oss utav en förklarande samt en förutsägande inriktning. Den förklarande inriktningen 
har används vid kartläggningen av logistikproblematiken, det vill säga en beskrivning och 
analys av logistikflödet. Därefter har vi försökt att prognostisera vilka förändringar som skulle 
kunna förändra det givna förhållandet. Det vill säga intervjuer med individer som arbetar 
inom logistik för att komplettera och fördjupa studiens analys. Studiens analys ska sedermera 
ligga till grund för uppdragsgivarens framtida och förhoppningsvis kostnadseffektivare 
logistikarbete. Vi har som främsta orsak valt dessa metoder på grund av studiens 

                                                 
19 Knut Halvorsen (1992) s. 15 
20 Alan Bryman & Emma Bell (2005) s. 23 
21 Alan Bryman & Emma Bell (2005) s. 32 
22 Alan Bryman & Emma Bell (2005) s. 25 
23 Per Lekvall,Clas Wahlbin (2001). Information för marknadsföringsbeslut. Studentlitteratur, Göteborg. 
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problemformulering och syfte. Dessa faktorer har vi ansett vara lämpliga att utgå från vid 
valet av metod. 

2.4 Studiens ansats 
Ansatsen hos en studie har tre dimensioner; fallstudie eller tvärsnittsansats, kvalitativ eller 
kvantitativ data och analysmetoder samt användandet av primär- eller sekundärdata. En 
fallstudie innebär att ett fåtal fall analyseras på djupet medan en tvärsnittsansats beskriver en 
studie med en större bredd. Det vill säga flera fall som inte analyseras lika djupt som 
fallstudien. En fallstudie har som syfte att insamla så mycket information som möjligt, och är 
mycket användbar vid studerandet av processer och förändringar. Det är en fördel att använda 
en fallstudie då problemet som undersöks är socialt komplext och det är svårt att finna ett rätt 
svar då olika åsikter råder. Därför visar även en fallstudie hur verkligheten ser ut mer praktisk. 
Problemet med en fallstudie är att det försvårar generalisering av studiens problem och 
resultat. Det vill säga det blir svårare att uttala sig om processen förekommer i flera andra 
sammanhang och om det föreligger vetenskaplig överförbarhet. Tvärsnittsansatser är mer 
adekvata vid jämförelse av större grupper eller hela marknadssegment och resulterar oftast i 
diagram och tabeller. Kvantitativ data samlas in i sifferform och analyseras med hjälp av 
statistiska metoder. Denna metod ska beskriva och klargöra olika företeelser och ger samma 
resultat vid upprepad undersökning. En kvalitativ undersökning syftar till att beskriva ett 
sammanhang.24 Vi har valt att använda en kvalitativ fallstudie i våra undersökningar. Detta 
har skett via djupintervjuer med respondenter som bedömdes kunna ge fördjupad kunskap 
inom uppdragsgivarens och studiens problematik. Valet av en kvalitativ fallstudie föll sig 
naturlig då en kvantitativ studie på samma sett inte kunnat generera en lika fördjupad analys 
och resultat som en kvalitativ. Studiens kvalitativa undersökning har skett via mjuka data, det 
vill säga genom intervjuer och analyser25. Det har genomförts fyra intervjuer hos fyra olika 
företag, varav en av respondenterna är studiens uppdragsgivare. Dessa intervjuer har syftat till 
att finna olika åsikter och kunskap som svarar mot studiens problemformulering. 
 
Kunskapssynen hos författare ses i allmänhet som något omedvetet medan perspektivvalet 
kan ses som medvetet och jämförs med att se verkligheten genom vissa glasögon.26 
Problemställningen grundar sig på att öka kontrollen över logistikkostnaderna hos små 
modedesignföretag. Studien utgår från ett befintligt problem hos en uppdragsgivare som 
tillhör gruppen små modedesignföretag och detta medför att företagsperspektivet är det vi 
ämnar undersöka. Därmed kommer såväl analys som slutsats att tolkas utifrån de 
förutsättningar som råder för företag.  

2.4.1 Kartläggning 
Vår studie har inneburit en kartläggning av ett specifikt modeföretags logistikflöde inom 
transport och produkthantering. För att på ett korrekt sätt kunna genomföra denna 
kartläggning har vi arbetat tätt med företagets produktionsansvarige som även i dagsläget är 
den som ansvarar för logistiken. För att skapa förståelse över vad som är modeföretagets 
kärnproblem inom logistiken idag har vi först och främst kartlagt alla transportflöden som 
varje fabrik och kollektion genererar. Det var specifikt önskvärt att detta flödesschema blev så 
utförlig som möjligt så att författarna erhöll sammanhängande och komplett information om 
modeföretagets logistik. Med tanke på tidsramen för detta arbete var denna kartläggning 

                                                 
24 Per Lekvall,Clas Wahlbin (2001).  
25 Patel, Runa och Davidson, Bo. (2003) Forskningsmetodikens grunder. Att planera, genomföra och rapportera 
en undersökning. Lund Studentlitteratur, s. 14 
26 Knut Halvorsen (1992) s. 37-38 
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nödvändig och gav oss en utmärkt förutsättning i att välja ut problemområden samt vart 
huvudfokusering bör vila. Vår fokusering föreligger främst på att följa upp och utvärdera 
flödet från två av modeföretagets fabriker. Urvalet av dessa två fabriker har sin orsak i att de 
båda fungerar väl när det kommer till leverans i rätt kvalitet samt att de historiskt sätt är goda 
samarbetspartner. Samarbetet med dessa två leverantörer kommer fortsättningsvis bestå och 
detta innebär att kartläggningen bör ta hänsyn till detta. Kostnaderna för dessa samarbeten ses 
däremot höga vilket ses som den främsta orsaken till att dessa ska kartläggas.  

2.5 Insamling av primär- och sekundärkällor 
Skillnaden mellan primär- och sekundärkällor är att det den primära informationen består av 
direkt insamlad data eller observationer. Det vill säga att författarna själva samlar in 
information angående processer eller observationer.27 Detta har skett genom kvalitativa 
intervjuer samt kartläggning av uppdragsgivarens varuflöden. Generellt syftar primära källor 
till texter och andra lämningar från den aktuella tidsperioden som författarna är intresserade 
av. Sekundärkällor är däremot andrahandskällor såsom forskningsartiklar, böcker, och artiklar 
som grundar sig på primärdata.28 Författarna i denna studie har i huvudsak använt sig utav 
vetenskapliga forskningsartiklar samt tryckt litteratur som behandlar studiens problemområde 
logistik.  
 
I första hand har författarna använt Umeå Universitets databaser Samsök och Album. 
Adekvata artiklar har genererats ur de företagsekonomiska databaserna Business Source 
Premier, Emerald Fulltext och Affärsdata. De sökord som använts är exempelvis: Small 
medium sized enterprises, SMF, SMF logistics, Logistics, Globalization, Global sales, 
Fashion, Fashion export, SMF fashion, Textil export, Supply chain management export, 
apparel supply chain management. Individuella sökord har gett ett stort antal träffar. För att 
minska dessa och på ett bättre sätt finna lämplig information har vi kombinerat sökorden som 
beskrivet ovan. Vi har haft som utgångspunkt att finna artiklar med hög aktualitet det vill säga 
vetenskapliga artiklar som publicerats under 2000-talet. Vissa artiklar har publicerats under 
sent 1990-tal men dessa har vi inkluderats för att de hållit hög kvalitet . Detta på grund av att 
vissa teorier inom logistik är äldre men används fortfarande idag i hög utsträckning.  
 
Samtliga artiklar som publicerats på Emerald Fulltext är ”peer rewieved” vilket innebär att 
artiklarna har granskats utav två oberoende forskare. Detta säkerställer användandet utav 
vedertagna och adekvata källor. Inom Business Source Premier återfinns fler än 1100 ”peer 
rewieved” artiklar. Vi har även använt sig utav tryckt studentlitteratur inom logistik, Modern 
Logistik av Håkan Aronsson, Bengt Ekdahl och Björn Oskarsson (2003). Denna källa var väl 
känd för oss då den tidigare använts som kurslitteratur. Därav bedömdes kvaliteten på källan 
som mycket god och har genererat en utmärkt grund inom logistik. 

2.6 Tillvägagångssätt 

2.6.1 Urval 
Då studien undersöker hur ett modeföretag kan reducera sina logistikkostnader blev det 
naturligt att fokusera på kvalitativa djupintervjuer. Uppdragsgivarens behov av en fördjupad 
studie i ämnet har vi bedömt inte kunnat mätas genom kvantitativa metoder. Genom 
djupintervjuer med adekvata respondenter med gedigen kunskap inom logistik har vi kunnat 

                                                 
27 Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, (2004) Forskning och skrivande, konsten att 
skriva enkelt och effektivt, Lund Studentlitteratur, s 82 
28 Wayne C. Booth, Gregory G. Colomb, Joseph M. Williams, (2004) s 82 
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genomföra studien med hög jämförbarhet och spetskunskap. Vi har alltså använt oss utav ett 
strategiskt urval vid valet av respondenter. Anledningen till detta är att vi har bedömt att dessa 
respondenter besitter den djupa kompetens inom ämnesområdet som studien kräver. Vi är inte 
heller intresserad av representativitet utan att få ut största möjliga kvalitativa information.29 
Konstruktionen av de samlade intervjufrågorna har sitt ursprung i problemformuleringen, den 
teoretiska kunskapen samt modedesignföretagets behov till effektivare logistiklösningar. 
Problemformuleringen har som tidigare nämnt sitt ursprung i samlade teorietiska kunskaper 
som återfinns gällande SMF och logistik. Problemet är givetvis även en konstruktion av det 
befintliga behovet till en kostnadseffektivare logistikkedja hos uppdragsgivaren. Det är 
således dessa tre faktorer som har påverkat valet av frågor och haft en avgörande roll i urvalet 
av respondenter. Vi har haft som avsikt att med intervjufrågorna fördjupa vår kunskap 
angående möjligheterna till en mer kostnadseffektiv logistik. Denna information gemensamt 
med teoretiska kunskaper samt ett kritisk analyserande har gett uppdragsgivaren ett lämpligt 
underlag till beslut om framtida LSP.  
 
Ett strategiskt urval har använts genom den så kallade snöbollseffekten. Detta val av 
respondenter lämpar sig mycket bra om man strävar efter att finna respondenter med störst 
kunskap om ämnet. Den externa validiteten bör alltid ifrågasättas när det kommer till urval i 
form av snöbollseffekten. Exempelvis är det viktigt att kritiskt ifrågasätta vem och varför en 
part rekommenderar en tredje part. Har snöbollseffekten resulterat i ett urval av respondenter 
med samma kunskaper och synsätt för studiens ämnesval?30 Vi bedömer att detta har 
förhindrats genom att det endast är en respondent som tillkommit genom snöbollseffekten. 
Resterande respondenter har tillkommit genom egna initiativ och i samförståelse med 
uppdragsgivaren. 
 
Ytterligare en anledning till att just dessa respondenter har kontaktats beror på att 
uppdragsgivaren föredrar ett samarbete med en internationellt täckande LSP. Detta då 
uppdragsgivaren tidigare har haft erfarenhet av samarbete med en mindre LSP, vilket inte har 
fungerat optimalt och genererat höga kostnader för uppdragsgivaren. Det var även viktigt att 
kontakta respondenter som har god kännedom och erfarenhet inom den svenska marknaden då 
denna kunskap ansågs mycket värdefull i appliceringen på uppdragsgivarens problematik. 
Vidare ansågs det viktigt att kontakta logistikföretag som kunde erbjuda globala 
helhetslösningar inom logistik för ett litet företag. 
 
Valet av den första respondenten var uppdragsgivarens produktionsansvarige. Denna 
respondent är den som i första hand har arbetat med företagets logistik och därav är väl insatt i 
de flöden som företaget genererar. Vi ansåg det värdefullt att erhålla en bild av 
uppdragsgivarens kunskap om logiskproblematik innan övriga respondenter kontaktades. 
Detta för att kunna skapa mer träffsäkra intervjufrågor till övriga respondenter utifrån både 
teorier samt ett verkligt SMF i modebranschen. Respondenten gav en mycket god bild över 
företagets specifika logistikproblematik samt kunskap om logistik. Tillförlitligheten i det 
material som erhölls från produktionsansvarige bedöms vara mycket hög då uppriktighet 
gynnar uppdragsgivaren. Det ger studien ett bättre utgångsläge och kan på så sätt ge en bättre 
analys och resultat. Dessutom valde uppdragsgivaren att vara anonym vilket gör att ärliga svar 
angående kunskapsläget ökas. Däremot är det svårt att säkerställa att samma problematik 
återfinns generellt hos små modedesignföretag. Överförbarheten måste därav ifrågasättas och 
säkerställas genom att exempelvis kontakta flertalet små modedesignföretag. På grund av 
arbetets omfattning samt tidsram bedömde vi att det inte var möjligt att genomföra. 
                                                 
29 Annika Lantz, 2007, Intervjumetodik, Studentlitteratur Lund 
30 Annika Lantz, (2007) 
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Uppdragsgivarens behov var den främsta orsaken till valet av respondenter. I förstahand 
kontaktades det svenska marknadsledande företaget inom logistiklösningar, Posten Logistik. 
Vi träffade Maria Glansk, produktspecialist för DPD (Dynamic Parcel Distribution) på Posten 
Logistik. Informationen från Glansk bedöms som tillförlitlig och sprungen ur en bred 
kompetens för logistikproblematik inom olika typer av företag. Respondenten har under 18 år 
arbetat inom logistik vilket bedöms gett en gedigen kunskap och förståelse för ett mycket 
brett spann av olika logistikproblem. Därav har respondenten inga svårigheter att förstå 
studiens problem och kan ge värdefulla, konkreta svar på frågorna. Dock bör det påpekas att 
Glansk förskaffat sig denna kunskap från ett och samma företag, Posten Logistik, vilket 
kommer påverka respondentens svar. Det vill säga Glansk har besvarat frågorna utifrån den 
kunskap och erfarenhet som erhållits från Posten Logistik och därav kommer svaren i viss 
mån belysa på vilket sätt Posten Logistiks tjänster kan gynna företags logistikarbete. Vi har 
varit medvetna om denna problematik innan, under och efter intervjutillfället vilket gjort att 
intervjufrågorna har varit generella utifrån små modedesignföretag. Det vill säga fokus har 
inte legat på Posten Logistiks tjänster utan mer på vilket sätt små modedesignföretag ska 
kunna kostnadseffektivisera sin logistik och skaffa sig kunskap inom detta område. 
 
Vidare har vi genom våra akademiska studier kommit i kontakt med DHL Fashion och det föll 
sig konstitutivt och lämpligt att intervjua deras ansvarige Site Manager Johan Kittel. Precis 
som i föregående exempel är det viktigt att ifrågasätta respondentens objektivitet då denne 
representerar ett företag med tjänster inom logistik. Det går inte att frånkomma att 
respondenten kan utnyttja intervjutillfället till det egna företagets fördel. Det vill säga 
respondenten kan ställa motfrågor för att på så sätt bedöma möjligheterna till potentiell 
framtida kund.  För att undvika att intervjun föll in i detta spår har frågorna varit inriktade på 
logistikproblematiken för små modeföretag. På detta sätt kringgås fokusering på DHL och 
dess fördelar. Samtidigt bör det lyftas fram att samma frågor har ställts till samtliga 
respondenter, vilket ger en ökad jämförbarhet mellan respondenterna.31 Fördelarna med DHL 
Fashion är att företaget besitter djup kunskap om hur små modedesignföretag kan arbeta med 
logistik för att få den så kostnadseffektiv som möjligt. DHL Fashions specifika inriktning på 
mode och logistik bedömdes vara så pass värdefull för studien att det vore negativt om denna 
information gick förlorad på grund av utebliven intervju. 
 
Vi har genom våra studier kommit i kontakt med Carina Hjelm Dahllöf, VD för SILF 
Competence (Sveriges ledande kompetensutvecklare inom inköp och logistik). Hjelm Dahllöf 
har tidigare arbetat som logistik och produktchef för CLSilf, och har således gedigen 
erfarenhet samt kontakter inom studiens ämnesval. Via Hjelm Dahllöf kontaktades Annika 
Palmborg, logistikkonsult vid företaget Partlog. Palmborg har arbetat med logistikproblematik 
sedan 1980-talet först som speditör och sedan 10 år tillbaka som konsult. Vi bedömde denna 
källa som oerhört viktig då Palmborgs dagliga arbete i princip kan likställas med det arbete 
som denna studie innebär. Palmborgs objektivitet bedöms vara mycket stor då hon inte 
representerar någon speditör utan kan utifrån uppdragsgivarens problematik bedöma på vilket 
sätt små modedesignföretag bör arbeta med sin logistik. Palmborg besitter även stor kunskap 
om hur företag ska utvärdera olika LSP utifrån föreliggande behov. Kritik mot Palmborg kan 
vara att hon saknar specifik kunskap om just små modedesignföretag vilket har beaktats. Det 
kan föreligga specifika åtgärder inom denna bransch som Palmborg inte kan förmedla. Dock 
anser vi att DHL Fashion bidrar med denna kunskap vilket göra att svaren från de olika 
respondenterna kompletterar varandra, och studiens helhetsbild. Det bör lyftas fram att 

                                                 
31 Annika Lantz, (2007) 
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samtliga respondenter på logistikföretagen, först efter intervjun har blivit informerade om att 
uppdragsgivaren eventuellt söker en ny samarbetspartner. Detta är något vi varit mycket 
noggranna med att vänta att informera om, tills efter intervjuns slut för att försäkra att 
respondenten inte riktar intervjun till det egna företagets unika fördelar. 

2.6.2 Access 
Accessen hos respondenterna har varit mycket hög. Samtliga av de kontaktade företagen har 
visat stort intresse för studien och för problematiken kring vårt ämnesval. Respondenterna har 
även avsatt arbetstid inför varje intervju för att på så sätt helt kunna ägna ostörd 
uppmärksamhet till studiens frågor. Accessproblematiken har inte infunnit sig då samtliga 
respondenter arbetar med logistik riktat till både SMF och i DHLs fall även till modeföretag. I 
fallet med DHL har respondenten varit den som är ytterst ansvarig för DHL Fashion vilket gör 
att vi bedömer accessen som mycket hög. Hos Posten Logistik intervjuades 
produktionsansvarige för DPD tjänsten, vilka dagligen arbetar med frakt i Europa samt i 
fjärran östern. Denna kompetens ses som värdefull och ger god matchning till studiens 
problematik. Partlog bedriver opartisk logistikkonsultering för företag vilket ytterligare 
berikade studiens analys. Uppdragsgivaren har lämnat information om hur deras logistik 
fungerar men inte gett direktiv till hur de anser studien ska genomföras eller vilket resultat de 
förväntar sig. Detta medför en trygghet i att konstruera och kontakta lämpliga respondenter 
för studiens syfte samt problematik. Då samtliga respondenter tackade ja till medverkan i 
studien fanns det heller inte något bortfall. Vi bedömer att respondenterna valde att medverka 
då det föreligger ett allmänt intresse för logistik via valet av yrke samt att det alltid är av 
intresse att få kunskap i både breda och som i detta fall specifika logistikproblem. Denna 
kunskap kan sedermera användas för att skapa framtida lösningar. Våra förhoppningar om att 
genomföra en fullständig studie anses vara uppfyllt i och med den adekvata access som 
erhållits genomgående. 32 

2.6.3 Konstruktion av intervjufrågor 
Vid konstruktionen av intervjufrågor har det i första hand upprättats en intervjuplan, se bilaga 
1. Detta för att tillgodose respondenterna med fakta om hur intervjun skall dokumenteras, hur 
resultaten kommer analyseras och på vilket sätt respondentens svar kan bidra till en värdefull 
analys. Vi var även tydliga med etiska frågor, såsom tystnadsplikt, vilka som kommer att ta 
del av materialet samt att respondentens svar representerar en större organisation eller det 
företag de verkar vid. På detta sätt försäkras att respondenterna ser intervjun som frivillig och 
ökar på så sätt tillförlitligheten i den insamlade informationen. Frågorna har inledningsvis rört 
information angående respondenten. Det vill säga vilken roll denne har på företaget och vad 
den innebär. Dessa frågeställningar och svar är främst för att öka författarnas förståelse för 
vilken kunskap och erfarenhet respondenten har av logistik och kostnadsreduktion i 
förhållande till ett litet modeföretag. Detta har även underlättat vid jämförelse av 
respondenterna och analyserandet av deras svar. Därefter har respondenterna delgetts en 
utförlig bakgrundsbild av uppdragsgivarens problem. Frågorna konstruerades efter att vi 
kritiskt bearbetat teoretisk information och efter intervjun med uppdragsgivaren ägde rum. 
Det innebär att frågorna behandlade rätt område och att de svar som gavs skapade en värdefull 
grund i databearbetning samt analys.33  
 
Vissa följdfrågor ställdes utifrån varje respondents företag och ansvarsområde. Detta ger en 
större kvalitet i de svar som ges och säkerställer att det i senare led finns tillförlitlighet samt 

                                                 
32 Annika Lantz, (2007) 
33 Annika Lantz, (2007) 
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önskvärd trovärdighet som skapar en god bas för analys. Detta innebär att vi bedömt 
validiteten i frågorna som hög, det vill säga att det råder god giltighet och relevans. Samtidigt 
har vi försökt att hålla intervjufrågorna för samtliga logistikföretag så jämlika som möjligt för 
att kunna uppnå en viss jämförbarhet om så önskvärt och lättare utvärdera varje företags 
svar.34 Frågorna har indelats i tema där fraktavtal, transportförsäkringar, fraktkostnader, 
transportförseningar, tullkostnader, beroendeförhållande, volym och intensitet har behandlats. 
På detta sätt följer intervjuerna de teorier som behandlats samtidigt som en djupare insikt fås 
angående på vilket sätt logistikproblematiken i ett litet modedesignföretag kan förbättras. 
Samtliga frågor var strukturerade så att de inte skulle vara ledande utan mer öppna för att ge 
uppriktiga svar. Detta gör att respondenten ger mer genomtänkta svar som dessutom oftast är 
fylligare. Dock är det viktigt att ha i åtanke att öppna frågor ger tolkningsföreträde hos 
respondenten vilket gör att svaren kan tolkas olika och därav få olika svar.35 För att förhindra 
detta faktum har vi arbetat aktivt med att ställa följdfrågor eller mer ingående förklarat på 
vilket sätt frågan var menad. Orsaken till snarlika frågor till logistikföretagen är dessutom fler. 
Det är viktigt att hålla liknande frågor då det är flera intervjuare som arbetar med insamlingen 
av data inom samma undersökning. Samtliga intervjuare måste då förstå syftet med frågorna 
samt förstå den teoretiska referensramen. Om det uppstår följdfrågor kommer de således att 
vara snarlika om samtliga intervjuare har samma teoretiska referensram, vilket ökar 
jämförbarheten. 36 
 
Samtliga respondenter var mycket väl insatt i logistiskproblematik vilket innebar att frågorna 
inte krävde operationalisering i större utsträckning. Första delen av intervjun fokuserade på 
hur behovet av kostnadseffektiva logistiklösningar hos små modedesignföretag kan 
tillgodoses, samt på vilket sätt små företag kan hamna i beroendeställning gentemot en större 
samarbetspartner. Det ligger dock i uppdragsgivarens intresse att granska eventuella 
samarbetspartners vilket gör att frågor kring vilka lösningar logistikföretaget kan erbjuda ett 
litet modeföretag inte kunde undvikas. Frågorna kan delas in i känslofrågor, åsiktsfrågor, 
bedömningsfrågor samt rena faktafrågor. Då studiens intervjuform var av halvstrukturerad art 
med konkreta förutbestämda frågor samt med öppna följdfrågor föll det sig naturligt att 
frågorna blev en blandning av åsiktsfrågor samt bedömningsfrågor. Detta var önskvärt då rena 
faktafrågor kunde besvaras med de teorier som behandlats och känslofrågor bedömdes inte 
vara intressanta för studiens syfte. Med andra ord utgår respondenternas kvalificerade svar 
angående logistik utifrån deras egna teoretiska samt praktiska kunskaper.37 

2.6.4 Intervjutillfället 
Av de respondenter som författarna har kontaktat har två befunnit sig i Stockholmsområdet 
(Uppdragsgivaren samt Maria Glansk, Posten Logistik), vilket gjort att intervjuerna har skett 
på plats hos företagen. Det är av högsta vikt att intervjuerna sker på en plats med lugn och ro 
för att säkerställa att respondenterna inte blir störd av yttre omständigheter, exempelvis ska 
inte respondenterna behöva oroa sig för att någon obehörig hör samtalet38. Då tid för intervju 
var bokat med samtliga respondenter säkerställdes det att intervjuerna skedde avskilt och utan 
avbrytande faktorer. På detta sätt har bästa möjliga åtgärder vidtagits för att skapa en så 
avslappnad miljö som möjligt. I fallen där intervjuerna skedde på plats fanns det 
sammanträdesrum bokade och i övriga fall skedde intervjuerna från båda respondenters 
enskilda kontor och från vår sida hemifrån. Resterande två respondenter har befunnit sig i 
                                                 
34 Annika Lantz, (2007) 
35 Bryman & Bell (2005) s369 
36 Annika Lantz, (2007) 
37 Annika Lantz, (2007) 
38 Bryman & Bell (2005) s368ff 
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Göteborg (Johan Kittel, DHL Fashion samt Annika Palmborg, Partlog) och därav har dessa 
två intervjuer skett per telefon. Något som bör diskuteras i och med dessa skillnader är 
huruvida detta kan ha påverkat respondenternas svar och studiens analys av den givna 
informationen. Vi har varit medvetna om att skillnader kan förekomma när olika 
intervjuformer används. Detta har inneburit att samtliga intervjuer hållits så instrumentella 
som möjligt. Genom att hålla intervjun instrumentell uppnås lättare ett professionellt 
förhållningssätt som är uppgiftsorienterad. Respondenternas svar håller sig alltså inom den 
tänkta ramen och blir således lättare att jämföra och analysera. 39 
 
Det socioemotionella utbytet mellan parterna i samtalet måste fungera då det är en 
förutsättning för att kunna genomföra uppgiften. Det vill säga att det måste finnas en balans 
mellan den uppgiftsorienterade aspekten och den socioemotionella. Utan denna part kommer 
respondentens känslomässiga reaktioner begränsas för mycket och respondentens svar håller 
inte lika god kvalitet. Därför fokuserade vi på att hålla oss inom vår teoretiska referensram 
som är uppgiftsorienterad, och samtidigt ge utrymme till respondentens personliga prägel. 
Fördelarna med en intervju över telefon är att respondenten inte påverkas av intervjuarens 
fysiska närvaro. Det vill säga intervjuarens personliga referenssystem såsom ansiktsuttryck 
och kroppshållning kan inte påverka respondenten och tvärtom, respondentens personliga 
referensram kan inte förmedlas via telefon. Detta kan däremot vara en nackdel då man kan ta 
hjälp av respondentens rörelsemönster och ansiktsuttryck i tolkningen av svaren och 
därigenom göra en djupare analys, det vill säga en dubbelanalys. Detta bedöms dock inte vara 
av högt påverkande art för studiens resultat. Därigenom bedöms samtliga svar vara 
genomtänkta och utan tidspress, vilket ger respekt för uppgiften och respondentens fulla 
expertis kommuniceras. Inför varje intervju redogjordes intervjuns syfte och varför denna 
information var av värde för studien. Detta för att respondenterna själva skulle välja att lyfta 
fram det som denne anser är av värde för studien. Det vill säga när respondenterna har 
förståelse för syftet kan betydelsefull information lättare kommuniceras. Vi ansåg det även 
vara viktigt att påbörja varje intervju med frågor som varje respondent med säkerhet kunde 
svara på. Det vill säga frågor som behandlade respondentens roll på företaget och 
utbildningsnivå.40 
 

Respondent Tid/plats Bakgrund 
Produktions- 

ansvarig hos uppdragsgivare 
 

09-04-16 
80 min 

Hos uppdragsgivaren i 
Stockholm 

Anställd på företaget 
sedan två år tillbaka. 

Johan Kittel, DHL Fashion 09-04-20 
60 min 

Telefonintervju 

Site Manager för 
enheten Fashion. 

Maria Glansk, Posten Logistik 09-04-22 
75 min 

På Postens huvudkontor i 
Solna 

Produktspecialist för 
Postens DPD tjänst 

Annika Palmborg, Partlog 09-04-23 
80 min 

Telefonintervju 

Logistikkonsult med 10 
års erfarenhet 

Figur 1, sammanfattning av intervjutillfället 

                                                 
39 Annika Lantz, (2007) 
40 Annika Lantz, (2007) 
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2.6.5 Databearbetning 
Samtliga intervjuer har spelats in och transkriberats. På detta sätt försäkras det att insamlade 
data inte reducerats osystematiskt. Råmaterialet har sedermera komprimerats, det vill säga 
transkriberingen har bortsett från ljud som inte är av värde för studien. Det kan vara 
hummanden, harklande och stakningar. Dock bör det poängteras att respondenternas pauser 
eller längre bearbetning av frågor har noterats, eftersom det kan vara en indikation på att 
respondenten anser att frågan har ett högre betydande värde eller att de är osäkra på svaret. 
Efter transkribering har ställning tagits till svarens tillförlitlighet. Detta har skett genom 
granskning av svaren i förhållande till studiens problemformulering. Vid kvalitativa studier är 
det vanligt att svaren kodas om för att öka jämförbarheten mellan respondenterna.41 
Anledningen till detta är för att underlätta en kvantifiering av det insamlade materialet.42 
Denna metod har inte anammats i studien då syftet med studien inte enbart är att jämföra 
respondenterna utan att faktiskt ta del av deras fördjupade kunskaper om logistik inom små 
modedesignföretag.  
 
Det är av stor vikt att den samlade informationen har det djup och grad av nyansering som 
undersökningen kräver. Vi har varit införstådda med det faktum att om det saknas data saknas 
även grund till slutsatser. Respondenterna har inte i efterhand tillskrivits en uppfattning 
utifrån övriga besvarade frågor. Av praktiska och relevanta skäl kunde inte all information 
som transkriberas hanteras i studiens analys. Detta har inneburit att information systematiskt 
har lyft ur datainsamlingen för att fördjupa analysen och besvara problemformuleringen. Allt 
som diskuteras under en intervju är inte föremål för undersökningens analys, därav denna 
datareduktion. Vi har fokuserat på både likheter och olikheter i svar mellan respondenterna. 
Därigenom har respondenternas karaktärer förmedlats vidare i studien och bildat dimensioner 
som speglar studiens problem ur olika synvinklar. För att underlätta analys av 
respondenternas svar har en matris upprättats med indelningar i olika tema. Denna metod har 
underlättat förståelsen av respondenternas objektivitet och subjektivitet men även 
komplexiteten i transportlogistik. Vi har under hela databearbetningen försökt att finna en 
sammanhängande dimension utan att förlora de detaljer som står för den fördjupade 
förståelsen inom transportlogistik.43 

2.6.6 Sanningskriterier 
Samtycklighetskravet innebär att det inte föreligger något dolt syfte i undersökningen vilket 
gjort att vi inför varje intervju varit mycket tydliga med studiens bakgrund och syfte.44 
Samtliga sammanställningar och användandet av respondenternas svar har konfirmerats med 
respektive respondent. Detta har gett varje respondent möjlighet att komplettera eller ändra 
sina svar om det förelåg missuppfattning av svaret på en fråga. Det har inte förekommit några 
önskemål om komplettering eller ändringar från respondenterna angående intervjuerna. 
Konfirmeringen med samtliga respondenter ses som en nödvändighet för att säkerhetsställa att 
rätt information förmedlats och för att styrka trovärdigheten i studiens analys. Det 
förberedande arbete inför, kring och efter intervjuerna har samtliga varit åtgärder för att 
erhålla sanningsenliga svar. Detta har gjort att det går att förlita sig på respondenternas svar. 
Det bör dock alltid lyftas fram att fullständigt sanningsenliga svar är nästintill omöjliga att 
erhålla vid kvalitativa intervjuer, vilket vi har varit medvetna om. Det kan handla om att 
respondenterna har en subjektiv inställning vilket ger svar som enligt dem är sanningsenliga.45  
                                                 
41 Annika Lantz, (2007) 
42 Bryman & Bell (2005) s177 
43 Annika Lantz, (2007) 
44 Bryman & Bell (2005) s563 
45 Annika Lantz, (2007) 
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Vid kvalitativ forskning är det lämpligt att diskutera huruvida begreppen validitet och 
reliabilitet verkligen är betydelsefulla. Validitet lämpar sig bäst för kvantitativa 
undersökningar då dess syfte är att mäta företeelser.46 Vid en kvalitativ studie kan det vara 
mer värdefullt att se till tillförlitligheten i det insamlade materialet, överförbarheten samt 
pålitligheten. Vidare kan man diskutera äkthen i studiens resultat.47 Ett enkelt sätt att validera 
tillförlitligheten är att konfirmera svaren med varje respondent. Detta innebär att 
respondentvalideringen är mycket hög om den som i vårt fall getts möjlighet till justering av 
det som diskuterats under intervjun och samtliga respondenter gett sitt samtycke.48 
Överförbarheten representerar den externa validiteten, det vill säga huruvida studiens resultat 
kan stämma överens med ett större generellt sammanhang. Detta innebär att författarna måste 
beskriva miljön i detaljerad form för att säkerställa att kommande forskning har en rättvis 
utgångsbild över det specifika undersökningsmaterialet49.  
 
För att säkerställa den externa validiteten har vi försökt att vara så tydliga som möjligt i 
beskrivningen av intervjuerna med både respondenter, uppdragsgivare. Dock bör det påpekas 
att uppdragsgivaren valt att vara anonym med namn genom hela studien vilket vi har bedömt 
ger en mer detaljerad bild av företaget då de genom sin anonymitet vågat ge studien ett 
djupare material samt insikt i deras verksamhet. Vi har även varit tydliga med att studien 
enbart inriktat sig på logistikproblematik hos SMF inom modebranschen vilket måste anses ge 
en detaljerad bakgrund till läsaren. Överförbarheten i studiens resultat är något författarna 
anser kan diskuteras. Det vill säga genom de teorier och de respondenter samt 
uppdragsgivaren bedömer vi att problematik med logistik återfinns på ett stort antal små 
modedesignföretag i Sverige. Därav kan studiens resultat vara överförbart, och främst på de 
olika sätt vi har bearbetat information, kartlagt och genomfört flödesanalys samt gett 
rekommendationer åt uppdragsgivaren. Men det måste påpekas att studien sker på uppdrag av 
ett specifikt modedesignföretag där individuell problematik råder. Pålitligheten syftar till att 
säkerställa den kritiskt undersökande inställning till studien och på så sätt ge läsaren en god 
möjlighet till att bedöma kvaliteten50. Då studien är av kvalitativ art och innehållandes en stor 
mängd information kan det i vissa fall försvåra för läsarens granskning. Vi har därför beskrivit 
på vilket sätt vi gått till väga vid samtliga undersökningar samt vilken vetenskapssyn och 
föreställningar som hållits under studiens utförande.51 Närmast presenteras den teoriram som 
återfinns inom ämnet.  

                                                 
46 Bryman & Bell (2005) s306 
47 E. G Guba & Y. S Lincoln (1994) Competing paradigms in qualitative research. Sage, London.  
48 Bryman & Bell (2005) s48f 
49 Bryman & Bell (2005) s307 
50 Guba & Lincoln (1994) 
51 Annika Lantz, (2007) 
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3. Logistiska problem och möjligheter 
Här presenteras de teorier och modeller som behandlar problematiken som SMF och 
modeföretag ofta upplever på grund av bransch och storlek. Men det finns även en rad 
fördelar med att vara SMF och agera i en modemarknad vilket följande kapitel ämnar 
redogöra för.  

3.1 Logistik i SMF 
Supply Chain Management är ett begrepp som ser olika delar eller koncept såsom försäljning, 
marknadsföring och distribution som ett och samma system. Traditionellt sett brukar dessa 
delar hamna i konflikt med varandra för att uppnå de enskilt bästa resultaten, medan Supply 
Chain Management motverkar detta för att få en bättre helhetssyn. En ökad kommunikation 
inom försörjningskedjan ger minskade ledtider mellan återförsäljaren och 
distributionscentralen.52 

3.1.1 Lean 
Lean logistik har sitt ursprung i reducerandet av slöseri av resurser. Det vill säga att företag 
önskar att eliminera aktiviteter som inte adderar något värde utan enbart kostnader. Exempel 
på dessa icke värdeskapande aktiviteter kan vara kötid, felplock eller rättelse av olika misstag. 
För att på bästa sätt identifiera var dessa icke värdeskapande aktiviteter föreligger är det bäst 
att dela upp aktiviteterna efter produkt eller produktkategori. Det vill säga genom att följa 
flödet för en produkt från produktion till butik och upprätta alla aktiviteter denna genererar 
kan företaget se vilka kostnader, ledtider samt fel som uppstår. Detta kommer naturligt att 
belysa vilka av dessa aktiviteter som icke är värdeskapande för den specifika produkten. 
Första steget i lean logistik är som tidigare nämnt att kartlägga flödet av produkten. Därefter 
identifiera de icke värdeskapande aktiviteterna. Efter denna identifikation är det lämpligt att 
diskutera vilka möjligheterna är för reducering eller förändring av aktiviteterna. 
Analyseringen bör ske utifrån exempelvis ifrågasättande om huruvida aktiviteten verkligen 
behövs, eller om den går att parallellisera, omflyttas eller på annat sätt effektiviseras. Genom 
att ställa frågorna; vem/vad utför aktiviteten samt var, när och hur utförs aktiviteten kan en 
adekvat analys av flödet påbörjas och beslut kan baseras på rätt information. Viktigt att inse är 
att lean logistik i praktiken är ett ständigt arbete utan slut vilket innebär att det alltid finns 
förbättringsmöjligheter.53 

3.1.2 Inställningen till logistik 
Logistik har blivit ett allt viktigare verktyg för att skapa konkurrenskraft och minska 
kostnader. Hos mindre SMF har användandet av logistik i många fall trätt i kraft efter att 
externa omständigheter krävt detta. Det kan handla om att kunder, återförsäljare eller agenter 
ställer vissa krav på leveranspålitlighet, service och tillgänglighet. Företaget tvingas då forma 
logistiklösningar anpassat efter kunden. Problemet är att företagets inställning gentemot 
logistik inte uppfattas som en möjlighet till kostnadsreducering samt ökad kundservice utan 
mer ett flödesproblem som är svårt att åtgärda. Samtliga strategiska beslut i ett SMF utgår 
från organisationens kunskaper och erfarenheter samt strukturen i branschen som företaget är 
verksam inom. Detta innebär att företag med mindre eller ingen kunskap om logistik i större 
utsträckning inte kommer utnyttja de fördelar som ett välplanerat logistikarbete kan innebära. 
                                                 
52Lisa M. Ellram, Bernard J. La Londe & Mary Margaret Weber (1999) Retail Logistics, International Journal of 
Physical Distribution & Logistics Management, Vol 29, No 7/8, pp 477-494 
53 Daniel T. Jones, Peter Hines, Nick Rich, (1997) Lean logistics, International Journal of Physical Distributions 
& Logistics Management, Vol. 27, No. 3/4, pp.153-173 



 23 

Trots det mindre företagets stora flexibilitet är de känsliga och är ofta i en negativ 
beroendeställning gentemot stora samarbetspartners. Av denna anledning är ledningens 
inställning den avgörande faktorn i hur samarbetet utvecklar sig. Företagets strategi kan vara 
antingen preventiv där ledningen väljer att aktivt införa organisatoriska förändringar och på så 
sätt söka nya effektiva lösningar utan påtryckningar från externa samarbetspartners. Företaget 
förblir på detta sätt ett individuellt företag som arbetar utifrån sin vision och egna lösningar. 
Dock förloras företagets flexibilitet något om förändringar införs utan att ta hänsyn till externa 
påverkande faktorer. Den kan även vara av en mer reaktiv art, det vill säga att ledningen styr 
företaget utifrån externa förändringar och försöker anpassa sig till minsta möjliga kostnad 
utifrån dessa. På så sätt minimeras kostnader i samband med införandet av nya förändringar 
men samtidigt ökar risken för att företaget hamnar i en beroendeställning till 
samarbetspartners. 54 
 
Effekten av logistik för SMF beror alltså på företaget synsätt och integration av logistiska 
arbetssätt. Det har visat sig att SMF som aktivt använder logistik som ett konkurrerande 
verktyg i större utsträckning befinner sig i en konkurrentutsatt bransch. De anser att logistik är 
ett sätt att höja kvaliteten på produkten eller tjänsten ut mot kunden och skapar effektivare 
flöden. De upplever även logistiken som användarvänlig och ser den som en fundamental bas 
i sin organisation. De SMF som inte utvecklat sin logistik i samma utsträckning befinner sig 
oftast i en bransch med mindre eller ingen konkurrens. Synen på logistik är att det främst är 
en strategi för att minska kostnader och upplevs vara komplext att använda och integrera. 
Fortsättningsvis föreligger fler skillnader mellan SMF som aktivt arbetar med logistik och de 
som inte gör det då de aktiva oftare befinner sig i en expansionsfas, och själva ansvarar för att 
logistiska förändringar integreras. De mindre aktiva är mer fokuserade på produktion och 
utnyttjar i större grad tredjepartslogistik vid behov. De har kontroll över sin kärnverksamhet 
men söker inte information angående logistik och ser inte heller expansion som sin första 
prioritering. Det är mycket intressant att notera att SMF som aktivt arbetar med sin logistik är 
finansiellt mer framgångsrika än de SMF som är mindre aktiva. Detta ter sig naturligt då 
dessa företag genom logistik per automatik ifrågasätter sina kostnader och intresserar sig för 
sina produkters eller tjänsters flöden.55 Följande citat understryker vikten av ett 
helhetstänkande där ett effektivt och smidigt flöde ses som det viktigaste konkurrensmedlet.  
 
”The real competition is not company against company, but rather supply chain against supply chain”  
A. Gunasekaran, E.W.T. Ngai (2003)  
 
Logistik innebär med andra ord kontinuerlig förbättring och utvecklig av sina egna 
förutsättningar. Det bör samtidigt lyftas fram att implementeringen av logistiska lösningar inte 
sker självmant utan dessa förändringar kräver rätt utbildning samt rätt diagnostisering av 
problem. Dessa förändringar sker i tre nivåer. Den första nivån består i att skapa full förståelse 
av vilka logistiska problem som föreligger. Detta bör ske främst utifrån interna analyser men 
det kan även vara värdefullt att utifrån externa specialister försöka lyfta fram logistiska 
möjligheter. Under den andra nivån föreligger fokus på den organisatoriska viljan till 
förändring. Det har av mindre betydelse om vetskapen om problem föreligger om inte viljan 
till förändring återfinns genomgående i företaget. Den sista nivån innebär att personalen 
erhåller den rätta träningen och information inom logistik vilket skapar rätt kompetens och 
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förutsättningar för ett framgångsrikt logistikarbete. Dessa nivåer måste vara väl genomförda 
för att ett effektivt logistikarbete ska skapa framgång för SMF.56 
 
Växande företag som hamnar i kategorin små och medelstora företag karaktäriseras i många 
fall av betingad bestämmande. Detta innebär att små företag oftast har en öppen dialog mellan 
medarbetare och arbetsgivare vilket skapar ett förtroende mellan båda parter, och möjliggör 
och motiverar de anställda att fatta egna beslut. Tillit samt medvetenheten om företagets ideal 
utgör grunden för de beslut som tas och är i många fall avgörande för om beslutet är 
värdeskapande. I förhållande till externa medarbetare såsom återförsäljare, leverantörer, 
distributörer samt agenter uppstår i många fall ett sorts beroendeförhållande vilket kan 
försvåra och minska bestämmandegraden för SMF. De externa samarbetspartners är i de allra 
flesta fall större både till storlek samt inflytande vilket kan skapa ett ojämnt förhållande. SMF 
tvingas ta beslut utifrån samarbetspartnernas krav vilket kan leda till beslut som inte följer 
företagets strategi. Detta kan skapa sämre avtal för SMF och företaget erhåller en 
överkänslighet gentemot sin samarbetspartner.57  

3.1.3.Order taker eller order maker? 
Transportkostnader hos SMF tillhör i många fall en av de största kostnadsposterna när det 
gäller logistik. På grund av SMF’s storlek är förutsättningarna för ett jämställt samarbete med 
logistiklösningsföretag, logistics service providers (LSP), oftast försämrade. Detta 
förekommer exempelvis vid avtalskonstruktion där SMF’s krav på hög leveransservice och 
låga kostnader inte får samma genomslagskraft som för ett företag i större storlek. I dessa fall 
blir SMF en order taker istället för en order maker. En order taker definieras av ett företag 
som inte erhåller några fördelar på en konkurrerande transportmarknad. Företaget har inte den 
kunskap som krävs för att kunna utöva sin potentiella ställning och får således avtal och 
service därefter. Detta leder i många fall till ett högre pris för slutkonsumenten, det vill säga 
ett sämre konkurrerande pris på dess marknad. LSP är likgiltig gentemot SMF’s krav på 
service och låga kostnader vilket bevisat skapar ett mycket ogynnsam läge för SMF. Tvärtom 
definieras en order maker som ett SMF med kunskap om transporter, fraktavtal och 
kostnader, vilka de utnyttjar för att skapa en försörjningskedja med god leveranspålitlighet, 
service och låga kostnader. En order maker maximerar alltså sin potential och arbetar aktivt 
med sin logistik för att skapa konkurrenskraftighet samt jämställt samarbete med LSP. Genom 
att aktivt arbeta med sina transporter, det vill säga jämföra olika LSP utifrån de egna kraven 
kan SMF konstant hålla sig uppdaterad om ändrade kostnads- och serviceförhållanden. 
Företagets storlek är därmed inte den avgörande faktorn som styr ett effektivt logistikarbete. 
Avgörande är istället volym, företagets logistiska modell och intensitet av transport. Det bör 
dock påpekas att ett SMF generellt har mindre volymer att transportera än ett större företag. 
SMF består även av en mindre personalstyrka vilket gör att det oftast inte återfinns en specifik 
position där en anställd enbart arbetar med förbättring av företagets logistik. Logistiken blir 
istället en av flera arbetsuppgifter vilket gör att det per automatik ges mindre tid och 
uppmärksamhet.58                
 
Problemet med små volymer kan vändas till en fördel för SMF genom att sammanställa alla 
transportaktiviteter samt kostnader över en längre tidsram. Genom att synliggöra företagets 
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alla flöden och volymer kan företaget tydligt uppvisa vilken typ av logistiklösningar de har 
behov av. Sammanlagt kan dessa aktiviteter även skapa den volym som krävs för att LSP 
skall betrakta dem som värdefulla samt kunna erbjuda en lägre transportkostnad. För att 
kunna skapa en stark och gynnsam relation mellan parterna är den transparanta informationen 
ett viktigt steg. Det vill säga att SMF måste kräva full information angående alla kostnader 
samt tidsåtgång. Detta är oerhört viktigt vid jämförelse av olika företag och även som 
utgångspunkt vid förhandlingar. SMF kan på detta sätt plocka de bästa erbjudanden från varje 
transportbolag och sedermera välja det bolag som kan uppfylla flest av de satta önskemålen. 
Det är givetvis av lika stor vikt att SMF erbjuder full information om vilka logistiska 
lösningar de har behov av. Om företaget har ett större behov av exakt leveransdatum än 
exempelvis snabb leverns måste transportbolaget ha kännedom om detta för att effektivare 
kunna skapa värde. Genom att utvärdera och följa upp sin LSP i termer av exempelvis antal 
leveransförseningar i dagar kan SMF använda detta som argument i kommande förhandlingar. 
På detta sätt kan man gå från att vara order takers till order makers. Genom att skapa 
kännedom om sina egna flöden och vilka krav som ställs på det egna företaget är det således 
lättare att jämföra olika LSP.  Det blir även enkelt att uppvisa vilka krav, kostnader och 
volymer som LSP måste uppfylla för att skapa värde för företaget. 59    
 
En ineffektiv supply chain är ett av de största problemen för SMF idag. Generellt står supply 
chain management för 30 procent av företagets totala kostnader och av dessa består logistiken 
för 40 procent av kostnaderna. Detta innebär att ett väl genomfört supply chain- och 
logistikarbete är en möjlighet till stora besparingar och ökad vinst. SMF har flera fördelar då 
de är flexibla, kan ta snabba beslut och har stor transparens av dess information. Svagheterna 
föreligger främst i avsaknaden av teknisk support och finansiell styrka. En kritisk punkt som 
har visat sig försvåra mest för ett effektivt samarbete mellan SMF och LSP är svag 
kommunikation. Detta försvårar sedermera uppbyggnaden av tillit mellan parterna. För att en 
fungerande och värdefull supply chain ska kunna implementeras måste SMF ha full kunskap 
om dess flöden. Detta är oerhört viktigt för att finna lösningar till faktiska problem. Därefter 
är det ledningens initiativförmåga och kunskap om supply chain management som har en 
avgörande roll för ett lyckat införande. Det vill säga hur pass väl ledningen internt samt 
externt lyckas förmedla företagets problem och behov till anställda och LSP 
samarbetspartners. Små företag tenderar att ha mindre hierarki och överlappande 
ansvarsområden vilket gör dess interna supply chain annorlunda gentemot ett större företag. 
Det vill säga dessa små företag kanske inte har samma behov av traditionella logistiklösningar 
såsom exempelvis just-in-time eller kaizen. Mindre företag föredrar oftast ett logiskt 
resonerande inställningen i förhållande till systematiska IT-lösningar. Det har dock bevisats 
att SMF arbetssätt med otydliga ansvarsområden har negativ effekt på företagets logistik. Det 
är exempelvis vanligare med längre ledtider och högre kostnader samt större säkerhetslager på 
grund av företaget struktur. Genom ett väl format supply chain management kan gemensam 
och mer jämlik samverkan mellan leverantör och kund uppstå. 60  

3.2 Globalisering och access till fler marknader 
Generellt sett kan det sägas att utredningar skiljer sig från forskning på den punkten att 
teorianknytningen ses som svagare.61Viss försiktighet har därmed vidtagits vid användandet 
av utredningar, i detta fall Mode Svea och Framtidsinsatser för svenskt mode, båda skrivna av 
journalisten och designern Göran Sundberg. Utredningarna har varit på uppdrag av Rådet för 
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Arkitektur, Form och Design (Mode Svea) samt Stiftelsen för Kunskaps- och 
Kompetensutveckling (Framtidsinsatser för svenskt mode). Med tanke på avsaknaden av 
forskning inom modelogistik för SMF har dessa utredningar bidragit med grundlig historik, 
framtidsutsikter samt de förutsättningar som råder för små modedesignföretag i Sverige. Via 
undersökningar och intervjuer har utredningarna visat på svårigheten hos små 
modedesignföretag att organisera arbetet inom finansiering, logistik, marknadsföring och 
inköp. 
 
Globala förändringar ökar konsumenters möjlighet till att spendera mer tid och pengar. För att 
effektivt kunna svara till ständiga förändringar på efterfrågan måste företag även utveckla en 
strategi för att tillgodose konsumenternas behov. Genom att producera kläder och skor globalt 
uppnås kostnadsfördelar som möjliggör en produktexpansion såväl horisontellt som vertikalt. 
Eftersom konsumenter värderar att kunna välja hur man vill spendera sin tid och sina pengar, 
när och var man vill handla samt valmöjligheten till en personlig stil innebär detta ett ökat 
intresse för shopping. Varorna måste finnas tillgängliga för konsumenterna på varje marknad 
och hänsyn måste även tas till en växande efterfrågan som beror på handelsfrämjande avtal 
mellan länder och ökad konsumtion från Asien. Vinnarna är de företag som lyckas tillgodose 
kundernas behov till rätt pris och rätt plats. Ur ett globalt perspektiv där trender snabbt 
influerar modet över hela världen måste företag skapa goda relationer med samarbetspartners 
så att efterfrågan kan tillgodoses snabbt.62 
 
”The bigger and more open the world economy becomes, the more small and middle-sized companies will 
dominate. Products can be produced anywhere, using resources from anywhere, by a company located 
anywhere, to a quality found anywhere, to be sold anywhere…” John Naisbitt (Shepheard-Walwin 1997) 
 
Modeindustrin är den geografiskt sett den mest globala industrin sett till var målmarknaden, 
produktionen och råvarorna (bomull, färg, knappar) finns.63 Enligt Sveriges Textil och 
Modeföretag (TEKO) uppgick den svenska exporten av kläder under den första halvan av 
2008 till 5,2 miljarder kronor.64 Modedesignföretag som startas i Sverige märker snabbt att 
målmarknaden i Sverige är begränsad samtidigt som det sker en koncentration av antalet 
aktörer med en lågprisutveckling som följd. Detta innebär att stora modekedjor blir större 
medan de små butikerna blir allt färre. Ett naturligt steg för små svenska modedesignföretag 
blir således att exportera sina varor för att nå ut till större marknad. Detta skapar i sin tur 
högre krav på planering och organisering av såväl varu- som informationsflödet hos 
företagen.65 Tvärtemot den generella tron om att stora företag som exporterat under lång tid 
lyckas bäst visar studier att engagerade SMF kan lyckas minst lika bra om inte bättre vid en 
exportsatsning. SMF bör med andra ord inte vara rädda för att investera kapital och personal 
för att utvecklas utomlands.66 Å andra sidan har storlek betydelse eftersom företag av större 
storlek kan räkna med fördelar såsom bättre förmåga till ledning och styrning (management 
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ability) samt bättre ekonomiska resurser jämfört med SMF.67 Den gradualistiska modellen 
baseras på studier gjorda på företag med utlandsutveckling. För att öka företags 
internationella åtaganden krävs förvärv av och ett successivt användande av 
utlandskunskaper. Detta innebär att företag tenderar att öka sina internationella åtaganden då 
man erhållit erfarenhet av utlandsmarknaden. 68 Oberoende av vilken bransch företag är 
verksamma inom finns det ett antal gemensamma faktorer som uppmuntrar små företag att 
exportera såsom önskan att nå högre försäljningssiffror, bättre marginaler samt en 
expandering av verksamheten. Andra påverkande faktorer är risken för en mättad 
hemmamarknad och möjligheten till att uppnå fördelarna med en ökad produktionskapacitet.69  
 
Med en ökande internationell efterfrågan ökar även på kravet på att företag ska kunna erbjuda 
sina varor dygnet runt via e-handel. Företag måste ha utarbetade strategier och långsiktiga mål 
för att möta den allt mer globaliserade marknaden. Internet medför ökade möjligheter för 
modeföretag att växa och nå ut till fler kunder. Försäljningen av kläder via internet är den 
femte största kategorin av produkter som säljs via e-handel70. Kläder som ses som innovativa 
har även visat sig ha ett samband med en positiv attityd till att e-handla kläder över landets 
gränser. 71 

3.3 Modelogistik 
Generellt sett är forskningen inom modelogistik grundat på stora modekedjor med stora 
volymer. Detta är något vi inte kan komma ifrån. Modeföretag upplever däremot samma typ 
av problematik gällande långa ledtider och en osäker efterfrågan, vilket motiverar 
användandet av dessa teorier i vår studie. Ett flertal av de vetenskapliga artiklarna behandlar 
modebranschens komplexa logistikförutsättningar. Vi framhåller därmed att en viss skillnad 
föreligger jämfört med vår svenska uppdragsgivare och marknad med tanke på geografiskt 
läge, aktuella trender samt affärskultur. Trots skillnader belyser forskning att små 
modeföretag kan vara minst lika effektiva och lyckosamma i sin exportsatsning som stora 
företag, det handlar istället om att ha en väldefinierad strategi. Chistopher et al (2004) bidrar 
med modellen ”Agile Supply Chain framework” som är en modifierad modell för en flexibel 
försörjningskedja som kommer att behandlas längre fram i kapitlet. Kritik mot modellen kan 
vara att den bäst lämpar sig till volymstarka modekedjor. Samtidigt är detta en modell som i 
första hand vänder sig till företag i modebranschen och kan därmed med fördel användas i 
denna studie. 
 
Modeindustrin karaktäriseras av att den är mycket skiftande och olikartad. Detta faktum 
gemensamt med den ökade globaliseringen inom industrin skapar svårigheter för planering av 
ledtider och förmågan att möta kundernas efterfråga. Modeindustrins år har historiskt sätt 
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alltid delats in i två kollektioner, vår/sommar samt höst/vinter. Dessa två indelningar återfinns 
fortfarande men allt fler aktörer inom denna industri tar hem och ändra sina produkter löpande 
hela året. Dagens trender ändras och övergår idag mycket snabbare vilket kan innebära att det 
som var trendigt ena dagen kan vara otrendigt nästa morgon. Modets trender är idag mer 
kopplade till den egna individen och önskan om individualitet är starkare än tidigare. 
Samtidigt drivs mode framåt av viljan att ha en social tillhörighet till en specifik grupp. Det 
vill säga att konsumenterna genom sin klädstil ger uttryck för en viss åsikt eller tillhörighet 
hos en grupp. Industrin blir allt mer svårhanterlig i och med denna ökade nyckfullhet hos 
konsumenten. 72 Efterfrågan inom modeindustrin kan sällan ses som stabil. En film, en känd 
person eller väderförhållanden kan snabbt ändra marknadens efterfrågan på mode. Att 
förutspå marknaden blir därmed väldigt svårt och därmed minskar möjligheterna till att göra 
säkra prognoser för kommande kollektioner och säsonger. Kundernas köpbeteende 
karakteriseras av impulsköp som görs på försäljningspunkten eller point of sale (POS). Därav 
är det av stor vikt att alltid ha varor att exponera för kunderna. Konkurrensen är hård och 
kunderna vill mötas av nyheter vid varje butiksbesök. Detta sätter stor press på 
försörjningskedjan som ständigt måste bli snabbare och smidigare.73 Produkten får en mycket 
kort livscykel. Därför har lagerhållning av kläder kraftigt reducerats i takt med att 
transporterna har ökat. Lagerhållningen är inte enbart ineffektivt det binder även mycket 
kapital. Dessa faktorer innebär att allt fler aktörer inom modeindustrin har behov av och 
kräver en effektivare varuförsörjningskedja.74  

3.3.1 Agile 
Lean handlar som tidigare nämnt om att pressa priser och hålla kostnaderna låga. Detta för oss 
vidare till begreppet Agile som innebär att försörjningskedjan ska vara kvick och smidig. 
Mode ska finnas tillgängligt för alla och detta påverkar försörjningen av dessa varor. 
Modebutikerna är oftast placerade centralt för att nå ut till flest kunder vilket innebär höga 
hyreskostnader och svårare åtkomst för transporter. På grund av den trendkänslighet som 
råder inom modebranschen måste varor som inte säljs inom en viss tid realiseras och rensas 
från butikerna för att ge plats åt nya säljande plagg. Få branscher upplever samma krav på att 
pressa priser genom att finna nya globala lösningar och samtidigt arbeta för en ännu snabbare 
och mer responsiv ledtid från design till leverans. En viktig anledning till att hitta globala 
lösningar som pressar priserna är att maximera marginalerna för lyckade plagg för att kunna 
gardera sig mot mindre lyckade plagg som måste säljas med låga marginaler.75  
 
Problemet är att modeindustrin i och med dess globala räckvidd ofta har en lång ledtid vilket 
har en stor påvekan på logistiken. Orsaken till att företag väljer att sprida sin produktion 
globalt är de kostnadsfördelar som uppnås tack vare billig arbetskraft. Ledtiden förlängs inte 
bara av det geografiska avståndet, utan även av förseningar och ändringar som beror på 
interna processer hos parterna i båda änderna av försörjningskedjan. En annan anledning är att 
varje order innehåller många olika processer och mycket informationsutbyte. Det kan handla 
om att förbereda dokument för kreditprövningar, avtal och tulldeklarationer. Många gånger 
måste varor vänta tills en hel container kan fyllas vilket ofta är fallet för mindre 
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modedesignföretag. Konsekvensen blir att allt mer varor befinner sig i det så kallade 
logistikröret under en längre tid och detta medför en risk och kostnad för företaget.76 
 
Trenden mot att globalisera sin modeproduktion för att pressa priser har medfört att företag 
måste göra affärer med ett flertal leverantörer i olika länder. I syfte att öka öppenheten och 
tillgängligheten i försörjningskedjan väljer allt fler modedesignföretag att minska antalet 
leverantörer även om det medför högre produktionskostnader. Ytterligare kritik mot att pressa 
priserna för tillverkning har lett till begrepp som kallas totalkostnadssyn där mer hänsyn bör 
tas till företagets totala kostnader som inkluderar inkurans och kostnaden för långa ledtider 
och inte bara stirra sig blind på enskilda kostnader.77 Risken med att samarbeta med ett fåtal 
leverantörer är att man förlitar sig på att dessa ska göra ett bra jobb. Om leverantören 
missköter sig kan det vara kostsamt och tidskrävande att hitta en ny samarbetspartner och 
därmed finns risk för att modedesignföretaget gör stora förluster. Därför är det av stor vikt att 
ha nära relationer med sina leverantörer. Ett annat sätt att gardera sig mot modebranschens 
flyktighet är att öka kompetensen inom Supply Chain Management genom en mellanhand 
eller en export/ import-agent. Agenten ansvarar för produktionen i lågkostnadsländer, hanterar 
tulldeklarationer och valutaregleringar samt samordnar logistiska lösningar för att transportera 
varorna till Europa. Fördelarna med att anlita en tredje part är deras tekniska expertis inom 
tillverkning, ett utbrett kontaktnät av leverantörer och lokalkännedom som förbättrar de 
logistiska förutsättningarna. Även om det rör sig om små produktionsvolymer från ett 
modeföretag har agenterna långa och goda relationer med leverantörer och skalfördelar 
uppnås genom att agera mellanhand åt flera modeföretag. Små modedesignföretag slipper 
kostnader som straffar små företag såsom transportkostnader då varor kan samköras. Genom 
att kräva offerter från olika leverantörer vilket kan liknas med en auktion för en specifik order 
eller typ av plagg kan agenter sätta press på leverantörernas priser och ledtider.78 

3.3.2 Svårt att prognostisera mode 
Syftet med en Agile försörjningskedja är att vara marknadskänslig. Svårigheten ligger i att 
kunna prognostisera efterfrågan på mode på grund av de snabba svängningarna som råder 
inom branschen. En felaktig prognos kan innebära stora förluster för modedesignföretag. 
Prognostiden inom modebranschen är den tid det tar att designa, tillverka och distribuera 
produkten till slutkund. Genom att förkorta prognostiden kan riskerna minskas. Men för att 
minska prognostiden eller ledtiden måste modedesignföretag kunna kontrollera och effektivt 
hantera sina ledtider. En ledtid är den så kallade time-to-market (TTM) som innefattar tiden 
det tar från att företaget uppfattar en affärsmöjlighet till att förverkliga idén och distribuera 
den till marknaden. Inom modebranschen är det förödande med sena kollektioner av två 
anledningar. För det första så förloras en försäljningsmöjlighet för att varan inte finns 
tillgänglig för kunder. Den andra anledningen är att efterfrågan på varan har minskat då den 
slutligen anländer. En annan ledtid kallas time-to-serve (TTS) och räknas som den tid det tar 
från att en kund lägger en order tills kunden mottar produkten. Det är inte ovanligt att ledtiden 
inom modebranschen är upp till nio månader. Under denna tid är risken för inkurans hög och 
ur ett finansiellt perspektiv binds mycket kapital. En tredje ledtid är tiden det tar att ändra 
företagets output för att kunna svara till marknadens föränderliga efterfrågan och detta kallas 
för time-to-react (TTR). För att kunna reagera på marknadens efterfrågesvängningar i 
modebranschen måste det finnas tillgång till faktisk efterfrågan vilket är det kunderna 
efterfrågar och köper just nu. Problemet är att många modedesignföretag inte själva äger den 
sista delen i försörjningskedjan där kunderna gör sina inköp. Utan kontroll och tillgång till 
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aktuell efterfrågan är synligheten på slutmarknaden svår att uppnå.79 Ett sätt att hantera risken 
och osäkerheten med en osäker efterfrågan och långa ledtider är att i förväg boka tyg, 
produktion, logistiklösningar samt att senarelägga godkännandet av de avgörande 
varuproverna. Resultatet är kortare ledtider och större träffsäkerhet på marknaden.80 
 
Behovet av en Agile Supply Chain (kvick och smidig försörjningskedja) är stort inom 
modebranschen på grund av svårigheten i att prognostisera efterfrågan. Det som karakteriserar 
en Agile Supply Chain är att den är marknadskänslig, reell, nätverksbaserad samt att 
processerna är sammanfogade inom nätverket, se figur 1 nedan. Marknadskänslig inom 
modebranschen innebär att man är ständigt uppdaterad om vilka produkter som säljer bra och 
efterfrågas av kunder. Det gäller även att analysera plötsliga trender på marknaden och förstå 
vad kunderna vill köpa. Modeföretag behöver reell information från leverantörer, 
distributörer och återförsäljare. Tillgång till uppdaterad och verklig information ska delas av 
alla involverade parter inom logistikkedjan så att alla parter kan jobba mot samma mål och 
vara tätt sammanlänkade. För att uppnå synlighet i hela kedjan måste planeringen av flödet 
ske gemensamt. Företag upplever många gånger att den gemensamma planeringen med 
involverade parter är svår men här finns det lösningar i form av så kallad Quick Response som 
innebär snabba utbyten av information mellan ett flertal parter. Företag med en effektiv och 
Agile Supply Chain kännetecknas av deras mycket flexibla samarbete med många, ofta små, 
leverantörer. Detta kännetecknar det nätverksbaserade arbetet. All typ av tillverkning sker 
oftast i olika länder och med olika leverantörer som är specialiserade på exempelvis 
tillskärning, färgning och tryck. Kärnverksamheten bör företaget fokusera på att göra själv. 
Grundtanken är att ha få leverantörer och behålla dessa länge för att odla en säker relation, 
vilket innebär att modedesignföretag måste jobba ännu hårdare för att uppnå nära relationer 
med ett flertal kortlivade leverantörer. Därför måste företaget agera spindeln i nätet och aktivt 
planera och informera alla leverantörer om vad som är viktigt såväl idag som en tid framöver. 
Processintegration innebär att transaktionerna mellan varje process ska vara gränslös för att 
undvika förseningar orsakade av hinder såsom buffertar. Lösningen handlar om web-baserade 
system där korsfunktionella flöden av varor och information koordineras papperslöst mellan 
de olika parterna. Oftast handlar det om att synkronisera olika affärssystem eftersom varje 
företag har sina egna IT lösningar. Att synkronisera försörjningen möjliggör plötsliga 
ändringar och ett sätt kan vara att ha samstyrda lager. När produkterna designas kan 
modedesignföretaget ta hjälp av sitt nätverk för att få input på viktigare faktorer som bidrar 
till lägre kostnader eller ökad försäljning.81 
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Figur 2, Strukturen i en Agile Supply Chain 
Chistopher, Lowson & Peck (2004) 

3.3.3 Lean och Agile 
Ytterligare ett problem är att modeprodukterna har mycket låga lönsamhetsmarginaler, vilket 
innebär att även om företaget producerar en mindre volym är lagerhantering och lagerhållning 
kostsamt. Problemet med en marknad som karaktäriseras av extrem snabb och ständig 
förändring, långa ledtider och låga marginaler gör det svårare att applicera logistikmodeller 
såsom Lean och Agile. Genom att införa Lean uppnås högre marginaler genom att företaget 
enbart fokuserar på att reducera kostnader genom billiga leverantörer, transporter och 
material. Om Agile enbart används tillgodoser modedesignföretaget den svängande 
marknaden då fokus föreligger på att vara så flexibel som möjligt i sin framtoning. Problemet 
är dock att detta innebär mycket höga kostnader. Lean-tänkandet å andra sidan tillgodoser inte 
den känsliga marknaden vilket kan leda till förlorade marknadsandelar och minskad 
konkurrenskraftighet. Därför är det viktigt att små modedesignföretag har goda relationer med 
sina leverantörer samt har en kostnadseffektiv logistik för att erhålla så flexibelt flöde som 
möjligt och samtidigt uppnå kostnadseffektivitet. Det är ytterst viktigt för en liten aktör inom 

Marknads-
känslig 

Nätverks-
baserad 

Process-
integration 

Reell 

Agile 
Supply 
Chain 

• Samstyrda lager 
• Gemensam produkt 

design 
• Synkroniserad 

försörjning 

• Delad reell information 
• Gemensam planering 
• Synlighet i hela kedjan 

• Daglig feedback 
på försäljning 

• Fånga nya trender 
• Lyssna till 

kunderna 

• Ta hjälp av partners möjligheter 
• Fokusera på kärnverksamheten 
• Agera spindeln i nätverket 



 32 

modeindustrin att skapa dessa goda relationer till leverantörer för att på så sätt samarbeta med 
en part som har insikt samt förståelse för modeföretagets behov.82 

3.3.4 Kompetens inom detaljhandeln 
Utifrån en studie gjord på inköpare inom detaljhandeln har man försökt få fram vilken typ av 
kompetens som ses som viktigast för att lyckas som inköpare inom detaljhandeln. Resultatet 
visade att inköpare värdesätter kunskaper inom det område man är inköpare för, exempelvis 
tyg- och mönsterkunskap om det rörde sig om klädbranschen. Förutom ämnesrelaterad 
kunskap värderades det högt att kunna planera och organisera arbetet effektivt, hitta 
information för att lösa problem samt detaljhandelsorienterad kunskap inom matematik. 
Anledningen till att dessa kriterier värderades högt var att respondenterna själva hade dessa 
områden som sina ansvarsområden i sina tjänster. 83 

3.4 Utvärdering och förbättring 
Att kunna konkurrera med en effektiv försörjningskedja är att differentiera sig på samma sätt 
som att ha en produkt av hög kvalitet eller en kort TTM. På samma sätt måste 
försörjningskedjan underhållas, förbättras och förnyas. För att möta kundernas krav räcker det 
inte att ha en bra och unik produkt att erbjuda. Flexibiliteten och pålitligheten i 
försörjningskedjan har därför kommit att vara en betydande konkurrensfördel i den globala 
marknaden. Kravet på väl integrerade processer sätter press på att processerna måste vara 
tydligt definierade för att kunna förbättras. SCOR (Supply Chain Operations Reference 
Model) är en modell används för att utvärdera och förbättra styrningen och resultatet av 
företags försörjningskedjor. Modellen fokuserar på följande fyra processer; planera, spåra, 
tillverka och leverera. 84 
 
Första processen innebär att planera efterfrågan och vad man kan erbjuda genom att prioritera 
de efterfrågade kraven, planera lagerhållning, fastställa distributionskrav, bestämma 
produktionsmaterial och uppskatta kapaciteten för alla produkter och kanaler. Infrastrukturen 
måste också planeras vilket innebär en långsiktig planering av resurser och kapacitet. Detta 
inkluderar planering av produktens inträde och utträde från marknaden men även vad som 
sker efter att varan försvunnit från marknaden och om produktlinjen ska utökas eller förnyas. 
Det andra steget i modellen, spårning, innebär att se till hur materialet införskaffas. Det gäller 
att klargöra vem säljaren är och vilka krav som ska ställas på denne såsom exempelvis 
betalning, kvalitet och frakt. Tredje steget i SCOR-modellen rör tillverkningen och hur den 
ska verkställas. Produkten ska testas, tillverkas, packas och eventuellt lagras. Här måste det 
klart framgå vilken typ av utrustning som krävs, vilken kvalitet produkten ska hålla och hur 
man ändrar tillverkning av en produkt. Det fjärde och sista steget handlar om att leverera 
produkten. Här ingår begreppet demand management vilket innebär prognostisering, 
marknadsföringsplanering, analys av faktisk försäljning (POS), mätning av kundnöjdhet samt 
hur man agerar på kundernas respons. För att kunna leverera en produkt måste orderprocessen 
hanteras effektivt och här ingår bland annat ordermottagning, betalning och uppdatering av 
kunddatabasen. Företaget måste även ha kontroll på sin lagerhållning och det innebär allt från 
godsmottagning och specifika etiketter till hur produkterna ska plockas och packas. 
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Transporthanteringen innebär fraktlösningar och hantering av produktimport/ export. 
Slutligen ska leveransen eventuellt installeras och utvärderas för att kunna förbättras.85 
 
De ovan nämnda fyra stegen ska inte ses som en garanti för en lyckosam försörjningskedja 
utan snarare en förändringsprocess som syftar till att bygga upp, jämföra och implementera 
processer. Företaget tvingas att planera, analysera och organisera sin verksamhet så att en 
bättre synlighet uppnås som i sin tur är grunden i förbättringsprocessen. Modellen 
tillhandahåller information till företag med tillverkning om hur man kan sätta upp mål och 
mäta sig gentemot konkurrenter som är kända för att ha en effektiv försörjning. Dessutom 
hjälper modellen att ta fram de finansiella kostnaderna och visa hur specifika förbättringar 
leder till högre avkastning. Det bör påpekas att förutsättningarna för att lyckas med en 
implementering av SCOR-modellen är att företagets affärsstrategi stödjer den operativa 
strategin samt att beslutsvägarna är snabba och korta. Nödvändiga IT-system och lösningar 
ska finnas tillgängligt för att underlätta ledningen med en implementering. 86   

3.5 Sammanfattning av teoriram 
Kapitlet har behandlat vikten av att se Supply Chain Management som ett helhetsverktyg där 
samtliga processer hos företag integreras i ett system så att suboptimering kan undvikas. Ett 
sätt att uppnå en effektiv försörjningskedja är att anamma lean logistik där icke 
värdeskapande tid kan reduceras med hjälp av flödeskartläggning. Även om företag har de 
rätta förutsättningarna för att skapa ett effektivt logistikarbete måste det finnas en inställning 
hos ledningen som ser logistiskt arbete som ett skarpt konkurrensmedel som kräver ständig 
förbättring. Här har skillnaderna mellan en aktiv och passiv inställning diskuteras, och likaså 
huruvida företag ses som order makers eller order takers. Sambandet mellan ett aktivt 
logistikarbete och finansiella framgångar kan ses som ytterligare ett argument för företag att 
anamma den aktiva inställningen till logistiskt arbete. Storleksmässigt måste SMF räkna med 
straffavgifter såsom sämre avtal och längre ledtider men detta utesluter inte att SMF bör ställa 
krav på jämförbarhet och pålitlighet hos stora LSP. Ett första steg är att öka kännedomen om 
ens egna flöden för att på så sätt kunna hitta den bästa logistiklösningen. Därefter bär SMF 
utnyttja fördelarna av sin storlek i form av minskad hierarki och ökad flexibilitet.  
 
Det globala modet har visat sig ha en stor inverkan på små modedesignföretag i form av ökad 
internationell efterfrågan som ställer krav på en effektiv logistikapparat. Modebranschen 
karakteriseras av en global produktion som innebär stora kostnadsfördelar men som även är 
en påfrestning på ledtid och organisering av försörjningskedjans processer. Kravet på ett 
globalt mode ökar vilket innebär att kunder förväntar sig att finna nya produkter i butiken och 
kunna handla dessa produkter när det passar via internethandel. Den ökade försäljningen och 
möjligheten till expandering lockar många SMF att exportera. Det som många företag inte tar 
i beräkning är de höga kraven på planering och organisering av flödet som den globala 
handeln innebär.  
 
En osäker och skiftande efterfrågan på mode gör planering och prognostisering svårt. För att 
minska risken för kapitalbindning och misslyckade kollektioner kan prognostiden (ledtiden) 
förkortas. Detta innebär en snabb och smidig försörjningskedja där lagerhållning och 
tidskrävande processer minimeras. Viktigt är att inte stirra sig blind på specifika 
logistikkostnader och snarare anamma en totalkostnadssyn som tar hänsyn till samtliga delar i 
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logistikröret. För SMF kan en lösning vara ett tredjepartsföretag inom logistik som erbjuder 
sin expertis inom exempelvis samtransporter och bättre avtal. Genom att vara 
marknadskänslig, ha tillgång till reell information, skapa en nätverksbas och integrera 
processer såväl internt som externt med leverantörer kan modeföretag skapa en effektiv och 
agile försörjningskedja. 
 
Slutligen tog kapitlet upp vikten av att underhålla, utvärdera och förbättra den befintliga 
logistikapparaten hos företag. Dock bör detta ses som en investering i såväl pengar som tid då 
processer måste definieras och analyseras innan en utvärdering kan leda till förbättring. Med 
den teoretiska referensramen som bakgrund har nästa avsnitt som syfte att se vad de 
tillfrågade respondenterna anser om problematiken.  
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4. Resultat 
Här presenteras resultatet av de intervjuer som utförts i studiens syfte. Det vill säga studiens 
intervjuade respondenter och uppdragsgivare ger sin konkretiserande bild av 
logistikproblematiken för SMF i modedesignbranschen. Avslutningsvis sammanfattas 
samtliga intervjuer i en matris för att lättare kunna se hur teoriramen överensstämmer med 
respondenternas verklighet. 

4.1 Uppdragsgivaren 
Uppdragsgivaren är ett svenskt aktiebolag som tillhör kategorin SMF i modedesignbranschen, 
där företaget designar, tillverkar och säljer kläder för både herr och dam. Kläderna beskrivs 
som klassiska, lekfullt feminina och avslappnade plagg i hållbar kvalitet. Prisklassen tillhör 
det något högre segmentet då en kjol kostar 1295 SEK och en t-shirt säljs för 595 SEK. 
Modedesignföretaget omnämns i media som tillhörande det svenska modeundret som vuxit 
sig starkt under högkonjunkturen både internationellt och lokalt. Genom intervju med 
företagets produktionsansvarige har fakta erhållits angående företagets logistik, flöden och 
utvecklingsprocesser. Modedesignföretaget bildades 2004 och har i dagsläget fem 
heltidsanställda på sitt huvudkontor i centrala Stockholm. Företaget ägs av en koncernmoder 
varifrån dotterbolagets bokföring sköts.  
 
All design utgår från huvudkontoret i Stockholm och de anställda har samtliga bakgrund inom 
mode och design. Arbetslaget består av två designers, en produktionschef, en säljare och en 
försäljningsansvarig. På grund av företagets storlek är företagskulturen öppen och platt och 
samtliga anställda är involverade i beslutsprocesser. Företaget har sedan år 2004 expanderat i 
rask takt och man har idag återförsäljare globalt. Exempelvis återfinns företagets kläddesign i 
fyra olika butiker i Kanada och i tio olika butiker i Danmark. Totalt sett har 
modedesignföretaget i dagsläget 34 stycken återförsäljare i utlandet och 32 stycken 
återförsäljare i butik i Sverige. Företaget driver även en egen butik i centrala Stockholm samt 
återfinns hos fyra internet-återförsäljare av modedesignkläder. Expansionstakten är utstuderad 
då modedesignföretaget menar att den svenska marknaden inte är tillräckligt stor för en design 
som är relativt smal. Exempelvis anses den tyska marknaden mycket åtråvärd, och det är 
bland annat därför företaget till hösten planeras en distribution via en egen e-handelsbutik. 
Företaget omsatte år 2007 lite mer än fyra miljoner SEK och gjorde ett negativt resultat på 
cirka minus 700 000 SEK. Året 2008 omsatte företaget däremot upp mot sju miljoner kronor 
och gjorde ett positivt resultat på cirka 20 000 SEK.  

4.1.1 Logistikarbetet 
Den raska expansionstakten i samband med att det saknas kompetens inom logistik har gjort 
att modedesignföretagets kostnader för transport och lagring utgör en stor del av företagets 
totala kostnader. Den generella upplevelsen av logistik är att det är ett krångligt och tråkigt 
moment. Det finns idag ingen specifikt ansvarig för logistiken utan den sköts av samtliga 
anställda när tid finns över. Detta har lett till att företaget använder många ad hoc lösningar på 
akuta problem för att snabbt lösa dem. Som ett resultat av dålig kontroll på sin logistik och 
dess ledtider har uppdragsgivaren tappat två av sina största kunder i Stockholm, båda stora 
varuhus med stor kundgenomströmning. Företaget har inte sammanställt sina totala kostnader 
eller ledtider för sin logistik, och är på grund av detta omedvetna om vilket som är företagets 
verkliga behov när det handlar om logistik. Fram till år 2009 har modedesignföretaget förlagt 
all sin produktion vid fabriken i Portugal och Kina, men har nu gjort en omläggning av hela 
tillverkningen. För att sprida riskerna och hålla nere företagets kostnader för produktion och 
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samtidigt upprätthålla en hög kvalitet har företaget nu förlagt sin produktion för 
klädesprodukterna som följer: 
 
Typ av plagg Produktionsland 
Grovstickat Kina  
Jersey Portugal 
Skor Portugal 
Vävt Estland 
Vävt Lettland 
Vävt Rumänien 
Skinnkläder Indien 
Sandaler  Indien 
Accessoarer Indien 
Denim Mauritius  
 
Varje fabrik genererar var för sig ett individuellt flöde för varje kollektion. Det innebär att 
tygprover, mönster, prototyper, säljkollektioner, pre-production samples och shipment 
samples skickas mellan parterna. Inom samtliga steg förekommer även eventuella returer och 
ändringar från modedesignföretaget i Stockholm till varje fabrik. Vid alla dessa mindre 
sändningar har modedesignföretaget använt sig utav UPS som logistikpartner, vilket år 2008 
totalt kostade företaget cirka 69 500 SEK. Företaget står för alla kostnader som genereras i 
och med dessa sändningar. Den slutgiltiga bulkproduktionen skickas sist från varje fabrik till 
lager.87 

4.1.2 Tredjepartslogistik 
Till dessa bulkfrakter har modedesignföretaget fram till höst/vinter kollektion för år 2009 
arbetat med tredjepartslogistikföretaget Albini & Pitigliani Sverige AB som har sitt säte i 
Sverige. Speditörsbolaget har global räckvidd med samarbetspartners i Italien, Portugal och 
Fjärran Öster.88 De har främst sörjt för transport från fabriken i Portugal och sjöfrakt eller 
flygfrakt från fabriken i Kina. Hemtagningen av produkter från Portugal har skett främst med 
lastbil vilket i snitt tar cirka en vecka från hubbarna i Portugal till Sverige. Sjöfrakten från 
Fjärran Öster tar i snitt en månad, och är det främsta sättet som modedesignföretagets 
produkter har använt sig utav. Albini har även sörjt för modedesignföretagets lagring, 
hantering, packning samt distribution ut till återförsäljare av samtliga produkter från sina lager 
i Borås. Valet av modedesignföretagets LSP har sitt ursprung i en tygagent som informerade 
om Albini som en LPS med god kännedom om den Europeiska marknaden. I avsaknad av 
kunskap om övriga LSP anlitades Albini. Modedesignföretaget har inte använt sig utav något 
utvärderingssystem för val av LSP. Kostnadsfördelningen mellan modedesignföretaget och 
Albini har skett utifrån Combiterm 2000 och leveransklausul CPT 012. Klausulen innebär att 
Albini står för bland annat huvudtransport, lastning vid fabriken, exportavgifter, omlastning 
och förtransport fritt med ankommande och avgående bil till Borås. Det utgår ingen ersättning 
för försenat eller förlorat gods från Albini och inga leveranstider har diskuterats mellan 
parterna. Vid mer än 3 veckors försening av frakt skickat via UPS kan ett avdrag på 3 procent 
på fraktkostanden erhållas. Modedesignföretaget står för lokaltransport, eftertransport, 
lossning vid köparens lager samt tullklarering i importlandet. Hantering, orderplock samt 
packning i lagret i Borås har kostat modedesignföretaget: 
 

                                                 
87 Intervju med produktionsansvariga hos modedesignföretaget 2009-04-16, 13.00-14.00 
88 http://www.albini.se/, 2009-04-28, 20.23 
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Typ av plagg  Typ av tyg  Kostnad (SEK) 
Jackor/Kavaj  Vävt  6.10 
Skjortor  Vävt  5.80 
Byxor/Kjolar  Denim  4.95 
Tunnstickat/Trikå Jersey  4.95 
Koftor  Grovstickat  4.95 
Alla priser är per plagg exklusive kartongkostnad. 
 
I avtalet med Albini ingår även en lagerhyra på 65 SEK per kubikmeter och påbörjad månad 
för kartonggods. Det tillkommer en kostnad om 8 SEK per fraktsedel och oljeprisjustering 
vilket varierar, vid varje frakt. I avtalet ingår inte någon transportförsäkring men kan tecknas 
av Albini på begäran av modedesignföretaget. Detta har inte skett vilket betyder att 
transportförsäkring fattas. Samarbetet med Albini har genererat mycket höga kostnader 
samtidigt som modedesignföretagets behov av god spåbarhet inte infriats. I dagsläget har 
modeföretaget därför tagit hem alla produkter från lagret i Borås och söker aktivt efter en ny 
LSP och har avsikter att upprätta ett eget lager i Stockholm. Frakten med UPS har fungerat 
tillfredställande, även om dessa sändningar innebär en hög kostnad. 

4.1.3 Ledtid 
Ledtiden från design till bulkproduktion varierar mellan kollektioner och fabriker. Ledtiden 
för jerseyproduktionen från Portugal, vår/sommar kollektionen år 2010 börjar 1 mars då 
tygprover bestäms och skickas gemensamt med mönster till fabriken. Bulkproduktionen 
skickas från Portugal den 15 januari nästkommande år och tar därefter cirka en vecka med 
lastbil till Stockholm. Totalt sätt har jerseyproduktionen en ledtid på 10,5 månader. Se bilaga 
2 för en mer detaljerad bild av typen av sändningar.  Modedesignföretaget kan inte påverka 
designprocessen vilket inte heller är önskvärt då ledtiden för denna sker parallellt och 
kontinuerligt över tiden. Ledtidens längd påverkas till största del av de små sändningarna 
mellan designkontoret i Stockholm och fabriken, fram till bulkproduktionen frakt. Albini har 
även hanterat till största del av distributionen av klädesprodukterna ut till återförsäljare både 
inrikes och utrikes. För dessa sändningar har Albini använt sig utav bland andra DHL Sverige. 
Bulkproduktionens sändningar ut till återförsäljare är 2-3 kollin per kollektion med varierande 
vikt beroende på om det är höst/vinter eller vår/sommar kollektioner. Modedesignföretaget 
beställer cirka 20 procent extra av varje kollektion som säkerhetslager, påfyllnad samt 
reklamationer. Finns det behov för återbeställning har modedesignföretaget en policy att de 
står för frakten om kostanden för beställningen överstiger 2000 SEK. Samtliga återförsäljare i 
utlandet står för frakten vid återbeställningar, där kostnaden läggs på fakturan. 
Säljkollektionerna är 3 stycken vilka var för sig består av 4-5 kollin. Företaget har 2 
säljkollektionsperioder per år vilket totalt blir 30 kollin per år. Vikten per säljkollektion 
varierar men är uppskattningsvis 60-70 kilo styck. Kläderna distribueras ut till showrooms i 
Frankrike, Tyskland samt Kina och till mässor i Köpenhamn, Paris och i vissa fall Berlin. 
Dessutom skickas en säljkollektion till distributörer i Japan och i vissa fall även till Kanada. 
Kostnaderna för samtliga av dessa sändningar betalas av modedesignföretaget. Oftast används 
UPS, Posten Logistik eller DB Schenker. Samtliga LPS som modedesignföretaget använt sig 
utav är: 
 

o Albini & Pitigliani Sverige AB 
o DB Schenker 
o DHL Sverige 
o UPS 
o Posten Logistik 
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Företagets totala sändningar har i jämförelse med större modedesignföretag mycket låga 
volymer men hög intensitet. Det innebär att vikten per sändning oftast är mycket låg mellan 1-
10 kilo för de allra flesta skick från varje fabrik. Bulkfrakten är den enda som genererar höga 
kvantiteter och ligger mellan 600-800 kilo per fabrik beroende på kollektion. Detta faktum är 
problematiskt då de allra flesta speditörer räknar volym och vikt som den främsta egenskapen 
hos en kund. 

4.2 Annika Palmborg, Partlog 
Annika Palmborg, logistikkonsult vid Partlog i Göteborg menar att företag i första hand måste 
fokusera på att kartlägga sin verksamhet för att få fram vilka handlingar förtaget gör och 
varför. Det handlar om kartläggning av ledtider, leveransvillkor, kostnader, 
bokningsförfarande och vilka krav företaget har från återförsäljare, slutkund och distributör. 
Alla delar är lika viktiga i försöket att förstå och skapa en helhetsbild av företaget. Palmborg 
har sett att trenderna går mot att fokusera mest på att minska logistikkostnaderna snarare än 
att ledtidseffektivisera flödet. Dock bygger all effektivering på en helhet vilket gör att kvalitet 
och krav aldrig får försvinna ur fokus. Palmborg poängterar även att skapa ett effektivt 
logistikflöde är oerhört komplext. Det handlar framförallt mycket om att företaget måste ha 
kunskap om vilket grundbehov som finns hos just dem, och sen vilka alternativ som återfinns 
för att möta dessa behov. Företagets ansvarige för transportlogistiken måste ha kunskap i vad 
det egentligen menas med det som står skrivet på avtalen. Det är exempelvis transportbolagen 
som själva väljer vilka fraktavtal de utgår ifrån, det vill säga kunden måste förstå innebörden 
och vilka kostnader som speditören ansvarar för och vilka som kunden ansvara för. 
 
”Det är exempelvis många handpåläggningar inblandade och vad står det egentligen på en 
faktura och vad innebär det? Det är inte bara att gå in och jämföra kostnader på vad det 
kostar att ta hem containers från Kina, eller vad det kostar med distribution ut till en butik, 
det är ett mycket komplext arbete” 
 
Palmborg förklarar att det vanligtvis tar cirka 4-5 månader för dem som konsulter att 
genomföra ett uppdrag av normal karaktär. Partlog startar alltid med en kartläggning av 
företagets flöde och skickar sedan ut underlag, offertunderlag, anbudsförfrågan och 
kravspecifikation till dem speditörer som de anser stämmer överens med företagets profil. 
Därefter samlas alla offerter in, och Partlog diskuterar och analyserar allt material med 
speditörerna. Det slutgiltiga underlaget presenteras för företaget som väljer LSP. Slutligen är 
konsulterna delaktiga vid implementeringen och ser till att samtliga på företaget deltar i 
förändringen. Palmborgs uppfattning om vilken part som bör stå för fraktkostnader är 
generellt sätt alltid kunden. Det vill säga att alltid försöka sluta avtal som är free of board 
(FOB). Erfarenheten säger att det vid köp av produkter med inkluderad transportkostnad alltid 
finns en risk för gömda extra kostnader. Det viktiga är att kunden, som i detta fall är 
uppdragsgivaren, har kunskap om vilka leveransvillkor som avtalats parterna mellan. Det är 
önskvärt att ha så specificerade fraktkostnaderna som möjligt, där man ser precis vilka tillägg 
och uppdelningar som finns. Palmborg tar upp problematiken kring alla tillägg som finns, där 
det ibland förekommer tillägg på 70-80 procent och där fraktkostnaden enbart står för 20-30 
procent. Därav är det ännu svårare att utvärdera vilket alternativ som är mest lämplig. Denna 
komplexitet gör att Palmborg i dagsläget varken förespråkar att företagen väljer endast en 
LSP och därmed förlägger all sin transport hos denna, eller sprider ut sina transporter hos 
flera olika LSP. Dock bör det påpekas att ingen LSP är mest kostnadseffektiv på allt. Innan 
företaget är medveten om vad frakten per kolli från punkt A till B kostar i dagsläget, går det 
inte att utvärdera vad samma transport med samma kolli skulle kosta hos olika LSP. Det 
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föreligger dock vissa svårigheter att utvärdera och jämföra olika speditörer. På samma sätt 
som speditören skriver sina egna avtal, beräknas även godset på olika sätt. Posten Logistik 
använder sig utav kollitaxering, det vill säga frakten delas in i antal kollin och därefter i vikt. 
Schenker mäter omkrets plus längd, och har ett standardmått på max 2 meter per kolli det vill 
säga att de vikttaxerar all gods. DHL däremot samtaxerar godset så långt som möjligt för att 
hålla ner kundens kostnader. Problemet är att samtliga speditörers uträkningar för 
fraktkostnader utgår från olika parametrar, och det är nästintill omöjligt att förstå innebörden 
av dem. Jämförbarheten blir svår att genomföra utan ett analysverktyg. Palmborg framhåller 
att det i vid små företag med mindre fraktvolymer globalt ibland inte är önskvärt att förlägga 
all frakt samlat hos en ensam LSP. Det finns speditörer på marknaden med olika specialiteter 
såsom sjöfrakt från Fjärran Öster eller inrikesfrakt med lastbil. Alla större speditörer är ändå 
indelade i områden som inrikes, flyg eller sjö, och företagen som har globala sändningar får 
då en kontaktperson på varje avdelning, vilket gör att poängen med att ha all frakt samlat 
försvinner. Kunden måste ändå kontakta varje enskild avdelning vid problem eller frågor och 
kopplas då oftast till en kundtjänst först. Det kan alltså vara mer fördelaktigt att anlita den 
LSP som har spetskompetens inom respektive område. Men det absolut viktigaste menar 
Palmborg är att finna en LSP som förstår kundens behov och som fungerar bra i ett samarbete. 
Hon rekommenderar små modeföretag att samarbeta med små LSP för att man har samma 
uppfattning om varandra och på så sätt förstår varandra bättre. Slutligen lyfter Palmborg fram 
att ett företag som är medvetna och har kunskap om sina logistikkostnader är starkare ut mot 
kund och har på så sätt ett kostnadseffektivare flöde och bättre konkurrenskraft.  

4.3 Johan Kittel, DHL Göteborg 
DHL Fashion ingår i koncernen DHL som ägs av tyska posten och förvärvdes från Swedish 
Garment Service år 2000. Med över 500 000 anställda i koncernen är DHL en av världens 
största arbetsgivare och finns representerade med sin verksamhet i mer än 220 länder. DHL 
Fashion ingår i enheten Supply Chain som fokuserar på större logistikuppdrag och 
helhetslösningar. DHL Fashion inriktar sig på kunder inom modeindustrin och enheten har sitt 
säte i Götborg. Johan Kittel är nytillsatt som ansvarig Site Manager för enheten och ansvarar 
även för det så kallade Fashion-nätverket där DHL-ägda bolag samarbetar för att kunna 
erbjuda ett specialnätverk för hängande kläder på galge. I grund och botten är det de hängande 
transporterna med dess tekniska specialutrustning som gör DHL Fashion unikt. Enheten 
vänder sig även till övriga modekunder som inte sänder sina varor hängande. Kittel har själv 
arbetat inom logistikbranschen i åtta år och ansvarat för DHL’s nyckelkunder vilket gör att 
han främst fokuserat på volymtunga internationella företag och inte i första hand SMF. De 
största modekunderna i Sverige är i dagsläget Dressman, Eurosko och Gant. Kittel påpekar 
dock är det är en krympande marknad för just hängande plagg eftersom allt mer kläder packas 
i kartonger och skickas från Sydostasien. Ett sätt för DHL Fashion att möta konkurrensen är 
genom att ha erfarenhet och kunskap om just klädbutiker och dess geografiska lägen på 
centrala platser. Detta menar Kittel kräver en förståelse för hur modebutiker drivs och som 
han menar att deras chaufförer har.  
 
DHL kan bidra med kompletta logistiklösningar till små modedesignföretag i form av deras 
nätverk av tjänster som ingår i koncernen. Tjänster som tillhandahålls är upphämtning och 
leverans av varor från valfri marknad där DHL finns representerat, men det vanligaste inom 
modebranschen är just Sydostasien. Lagerhantering, packning och prismärkning är andra 
exempel på helhetslösningar som modedesignföretag kan ha behov av. Beroende på vilka 
volymer och vilken kostnadsbild företag har kan varor levereras per container, pall eller 
paketsändning. Gällande vilken part som normalt sett står för fraktkostnaden mellan 
modedesignföretag och samarbetspartners hänvisar Kittel till de enskilda 
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modedesignföretagens avtal med respektive samarbetspartner. Om det däremot gäller agenter 
eller licenstagare som agerar återförsäljare på en viss marknad för ett modedesignföretag 
menar Kittel att det är de som generellt bär kostanden för frakten från produktionslandet. 
Dock kan det vara en fördel att äga hela logistikkedjan och betala för hela fraktkostnaden 
eftersom det ger modedesignföretaget kontroll över alla flöden och kostnader. När det gäller 
små modedesignföretag med låga volymer men hög sändningsintensitet rekommenderar Kittel 
att sälja in kollektionerna i förväg för att på så sätt kunna planera när varorna ska levereras till 
butikerna. På detta sätt kan man räkna baklänges för att bestämma hur mycket som ska 
produceras, när det ska produceras och när det måste transporteras för att hinna ut till utsatt 
datum. Han menar att det krävs en snäv planering och att varorna ska skickas inom en till två 
veckor till butikerna efter att de skickats från produktionsländerna. Sett ur ett 
kostnadsperspektiv menar Kittel att intensiteten driver logistikkostnaderna eftersom det 
innebär små leveranser vid olika tillfällen. Han exemplifierar detta med att det är antalet stopp 
en lastbil måste göra på olika platser som driver kostnaderna, många gånger mer än storleken 
och vikten av sändningen. Om man däremot producerar på prognos för att sedan sälja från 
egna lager ut till butiker uppskattar Kittel att transportkostnaderna ökar med upp emot 50 
procent på grund av att det krävs fler små sändningar till butikerna. Han påpekar dock att 
hänsyn måste tas till antalet handpåläggningar som görs på varje vara. För varje gång varan 
hanteras kostar det, vilket innebär att varor som skickas direkt ut till butikerna är billigare än 
varor som måste lagras in och ut innan de skickas till slutkund. 
 
Ytterligare en rekommendation till modedesignföretag är att inte stirra sig blinda på 
transportkostnaden utan se till totalkostnaden. Kittel menar att det värsta som kan hända dessa 
företag är att varorna inte finns på rätt plats i rätt tid och därför måste realiseras för att kunna 
bli sålda. Spårbarhet på varor som skickas med DHL uppnås kostnadsfritt genom att företag 
loggar in på hemsidan och ser var sändningen befinner sig. Små företag som vill försäkra sitt 
gods bör göra det på egen hand medan transporttjänsten försäkras av DHL. Tullhantering ses 
också som varuägarens ansvar medan det går att köpa till införtullningstjänster av DHL. Om 
det däremot skulle visa sig att godset skulle bli försenat och avtalet gäller transport med det 
vanliga nätverket inom DHL så finns det ingen tidsgaranti eller ersättning. Dock påpekar 
Kittel att DHL har ett kvalitetsmål på 95 procents träffsäkerhet i sina leveranser. Om det 
däremot tecknats ett avtal som garanterar ett visst leveransdatum finns möjlighet för 
ersättning men denna ersättning är beroende av vilken typ av avtal som tecknats och Kittel 
poängterar att det i dessa fall rör sig om kostsamma avtal för stora volymer.  
 
Kittel råder små modeföretag som ämnar sälja sina varor utomlands att noggrant planera 
logistikarbetet och utgå från vilka behov och krav kunderna på den marknaden har. Han ger 
även rådet att välja en logistikpartner som redan finns på den marknaden och koppla ihop den 
med företagets befintliga logistikpartner. Enligt Kittel är en förutsättning för ett lyckat 
samarbete mellan ett företag och en logistikpartner att man passar ihop kulturellt. Vidare 
menar han att kunderna måste tro på de tjänster de köper och när problem uppstår är det en 
fördel om parterna passar ihop kulturellt eftersom de kan lösas snabbare och effektivare. När 
det kommer till de höga logistikkostnaderna hos små modedesignföretag menar Kittel att en 
anledning är det låga logistikkunnandet inom svenskt mode. Att planera en kollektion bör 
också innehålla en planering av när den ska finnas tillgänglig för kunder och hur den kommer 
dit. En annan förklaring till de höga kostnaderna menar han är förseningar som beror på dålig 
planering som resulterar i att varor måste levereras med dyra flygtransporter för att hinna 
säljas i tid. En tredje förklaring är osäkerheten i efterfrågan som råder inom modebranschen 
vilket innebär att varor som inte säljs måste reas ut. Detta kräver stor flexibilitet i logistikröret 
och vissa modeföretag väljer att ha en högre flexibilitet till efterfrågan genom att producera 
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allt eftersom det säljer men detta innebär därmed högre transportkostnader då varuleveranser 
måste ske oftare. Å andra sidan säljs varorna till fullt pris och kan på så sätt tjäna in 
transportkostnaden, vilket återigen är ett exempel på totalkostnadssynen som Kittel sedan 
tidigare rekommenderat.  
 
På frågan om hur han tror att små modedesignföretag kan minska sina logistikkostnader 
menar han att dessa företag måste fokusera på sin marknad och planera långt i förväg, cirka 
sex månader till ett år i förväg. För företag som säljer sina kollektioner i förväg gäller det 
återigen att ha kontroll på planeringen så att man vet när varorna ska anlända från produktion 
och när de ska levereras ut till butikerna. För att undvika att hamna i negativ 
beroendeställning gentemot större samarbetspartners föreslår Kittel att modeföretaget har en 
strategi där man tydligt kommunicerar vad man tycker är viktigt och hur distributionen av 
kläder ska se ut. Han anmärker även att företag blir mer beroende av en lagerleverantör än en 
transportleverantör eftersom den sistnämnda lättare kan bytas ut. Företag som aktivt arbetar 
med sin logistik skiljer sig mot företag som inte gör det i den mening att de behöver hantera 
mindre oreda, har kontroll över sina kollektioner samt säljer sina kläder till fullt pris. Med 
kontroll menar Kittel att aktiva företag vet var och hur de säljer sina varor men även vilka 
marginaler de har på varorna. Logistik inom modebranschen är ett eftertraktat område och de 
som lyckas bäst är de modeföretag som inte bara har en lyckad kollektion utan de som även 
aktivt arbetar med sin logistik. Kittel nämner Gant som ett modeföretag som han anser har ett 
väldigt bra logistikarbete. Han beskriver att Gant har kontroll på sin logistik genom att ha 
spårbarhet på sina varor och att de vårdar varumärket väl eftersom de sällan behöver 
prissänka sina produkter. En stor del av deras framgångsfaktor menar Kittel beror på deras 
kontroll på logistiken. Kittel är övertygad om att små modeföretag som jobbar aktivt med sin 
logistik har lägre logistikkostnader.  

4.4 Maria Glansk, Posten Logistik Solna.  
Glansk ansvarar för B2B tjänsten vilket innebär att hon hanterar enbart tjänster inriktat på 
företag till företag utrikes, där det samtidigt ingår ansvar för tullhantering inom 
marknadssidan. Till arbetsuppgifterna tillhör även försörjning av tjänster inom postpaket i 
utlandet vilket innebär upphämtning av kollin. Glansk har arbetat inom Posten sen 1991 som 
logistiksäljare och därefter inom affärsstöd. Via internutbildningar inom logistik samt den 
erfarenhet som förskaffats genom olika befattningar innehar idag Glansk en tjänst som 
produktspecialist. Posten Logistik är en av tre dotterbolag till Posten och står idag för 30 
procent av totala Posten. Posten Logistiks affärsidé är att på sikt bli den bästa logistikpartnern 
i Norden. Posten Logistiks stora fördel är att de är marknadsledande i Sverige och har en 
mycket gedigen infrastruktur påtalar Glansk. De unika fördelar man som ett litet 
modedesignföretag kan erhålla genom att använda Posten Logistik är enligt Glansk att 
företaget kan skicka både per pall och paket samt att man når ut med största geografiska 
täckning. Vidare framhåller Glansk att detta kan vara speciellt önskvärt då SMF tenderar till 
att ha högre intensitet och samtidigt lägre volymer på sin frakt. De erbjuder även ad hoc 
lösningar för de företag som önskar och har ombud i de flesta svenska städer. Detta är 
speciellt viktigt om företaget arbetar med näthandel och på ett enkelt sätt vill nå 
slutkonsumenter. Däremot kan inte Posten Logistik erbjuda några standardlösningar för frakt 
utanför Sverige. Då erbjuder Posten Logistik istället sin tjänst Solution där frakt via flyg och 
båt ingår, och företaget får en helt kundunik lösning på sin import eller export. Solution 
innebär även mer ad hoc lösningar vilket är mer kostsamt för företaget. På frågan om vem det 
generellt är som står för frakten svarar Glansk att det generellt sätt alltid är avsändaren som 
ska bekosta frakten. Dock påpekar Glansk att det i många fall är önskvärt med mottagarfrakt 
för att öka mottagarens kontroll över frakten och dess kostnader. Denna tjänst kan dock 
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Posten Logistik enbart erbjuda inom Sverige. Anledningen är att Posten Logistik inte är ett 
enda bolag utan består av tre skilda bolag som samarbetar, Posten Brev, Strålfors samt Posten 
Logistik. Posten är idag konkurrensledande vilket innebär att de inte kan ge 
samordningseffekter över gränserna mellan de tre bolagen på grund av konkurrensregler. 
Bolagen styrs så att det finns helt separerade flöden och terminaler vilket gör att de inte kan 
hämta upp pall och brev samtidigt. Företaget får även olika kontaktpersoner inom bolagen, det 
vill säga en inom Brev och flera inom Posten Logistik beroende på vilka sätt företaget fraktar. 
Utnyttjas både flyg, båt samt lastbil kommer företaget få en kontaktperson inom varje 
avdelning. Däremot kan man inom Posten Logistik se till helheten och vilka 
samordningseffekter som finns där. Dock kan det krävas att kunden har större volymer för att 
kunna gynnas av dessa skalfördelar. Glansk framhåller att det måste finnas kunder av olika 
storlekar för att Posten Logistik ska kunna erbjuda samordningseffekter och skalfördelar. 
Glansk informerar att företag kan reducera sina kostnader genom tullager. Företaget betalar 
inte tull, moms eller deklarationskostnader vid hemtagningen, utan det genomförs först när 
godset tas ut. På detta sätt kan kostnader skjutas upp till dess att godset verkligen behövs. 
Först när godset lämnar tullagret måste företaget genomföra importdeklarationen samt stå för 
alla de kostnader som medföljer. Ska godset stanna inom EU måste godset deklareras in i 
Sverige. Handlar det dock om gods vars avsändar- samt mottagareland ligger utanför EU 
hamnar istället godset i transit, det vill säga importtull betalas mellan dessa två länder även 
om godset lagrats en tid inom EU. Posten Logistiks tullager ligger i Malmö och Göteborg. 
Vidare kan företag reducera kostnader genom att använda Postens utskrift-system vilket är 
gratis. Det återfinns på företagets hemsida så att fraktsedlar går att skriva ut var de befinner 
sig. Den enda kostnaden är pappret. Företag som väljer denna tjänst måste följa Postens 
specifikationer och kan sedermera logga in genom sitt kundnummer och se exakt vad de har 
skickat för gods med Posten Logistik. 
  
Glansk anser att det låter underligt att författarnas uppdragsgivare står för all frakt. I över 90 
procent står avsändaren för frakten och Glansk tycker det låter som en ren affärsuppgörelse 
där uppdragsgivaren kan ha misslyckats. Glansk tolkar det som att uppdragsgivaren är så litet 
att det kan ha varit svårt att förhandla ett fördelaktigt avtal. Posten Logistik skriver fraktavtal 
utifrån Combiterms 2000 vid frakt utanför Sverige. Det tillkommer fasta kostnader inom DPD 
tjänsten för gods som går i Europa utanför EU. Vidare förändras kostnadsförhållandena 
ytterligare om godset fraktas utanför Europa. Glansk menar att det är svårt för företag att 
verkligen förstå och kunna utvärdera samt jämföra olika fraktavtal.  
 
”Man ska veta vilka kostnader som man tar på sig. Vem har ansvar? Man måste även veta, 
vad som händer vid en försening eller skadat gods? Om man bara betalar utan att veta hur 
det ligger till med avtalet så kan det gå hur som helst. Det är därför jag tycker det är så 
viktigt att man har koll på hela kedjan och att det är avsändaren som betalar. Nu verkar det 
vara så att er uppdragsgivare inte vet vem som har ansvar för frakten. Vad händer om något 
går fel? Det är en fara som föreligger där.” 
 
Glansk menar även att spårbarheten på företagets gods är en viktig del i ökad kontroll över sitt 
flöde. Posten Logistik har inrikes spårbarhet då allt gods scannas från upphämtning till dess 
att vi utlämning. DPD tjänsten har full spåbarhet i hela världen oavsett land. Den postala 
tjänsten har full spårbarhet i 21 länder i Europa. Alla länder väljer inte att dela med sig av sin 
information. Glansk hävdar att det kan vara viktigt att försäkra sitt gods genom 
transportförsäkringar. Dock bör det påpekas att Posten Logistik inte ersätter företaget med 
mer än varuvärdet, så kallat styrkt varuvärde. Det vill säga det har ingen betydelse för hur 
mycket tid eller arbete som är nerlagt på en viss design eller prototyp, eller om varumärket 
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skadas eftersom företaget endast blir ersatt för tygets värde om man utgår från studiens 
uppdragsgivare. Därför kanske det endast lämpar sig med transportförsäkringar vid frakt av 
bulksändningar. Posten Logistik har leveransgaranti inom Sverige vilket innebär att frakten 
bekostas av Posten Logistik vid större förseningar, dock utgår ingen annan ersättning. 
 
Glansk anser att små modedesignföretag har höga logistikkostnader på grund av att det saknas 
en dedikerad person som har ansvar. Glansk menar att logistiken lätt flyter och går ihop på 
något sätt samtidigt som företaget expanderar. Dessutom menar Glansk att det oftast saknas 
kompetens inom logistik. Företaget har en annan bakgrund och inriktning som designer. 
Designern är mer konstnärlig och inte riktigt lika businessinriktad. Ju högre marginaler man 
har desto sämre blir man på att ta hand om sin logistik. Glansk menar att små 
modedesignföretag framförallt måste försöka få ett planerat flöde så att man slipper 
nödlösningar vilket innebär högre kostnader. Kan företaget däremot planera sitt flöde och 
använda så lite kundunika lösningar som möjligt det vill säga desto fler standardlösningarna 
resulterar i kostnadseffektivare lösningar. Företag som däremot aktivt arbetar för en 
effektivare logistikkedja har annorlunda marginaler. Glansk påpekar att modedesignföretag 
oftast arbetar med samma fabriker, samma kvaliteter och riktar sig i många fall till samma 
konsumenter vilket göra att det inte finns så många olika parametrar att konkurrera med. 
Logistiken anser Glansk är en bortglömd parameter. Det är även ett sätt att vara snabb till 
marknaden, så att varorna kommer i samband med säsong. Som återförsäljare väljer man även 
hellre att arbeta med ett företag med god leveranssäkerhet. Restnoterade varor är en stor 
kostnad för mindre företag. 
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4.5 Sammanfattning 
 

 Problem för 
SMF i mode-

branschen 

Möjligheter för 
SMF i mode-

branschen 

Orsak till 
dålig kontroll 
över logistik 

Hur LK* kan 
sänkas 

Inställning till 
logistik 

Produktions- 
ansvarig hos 
uppdragsgivare 
 

Lågt prioriterade pga 
av storlek, ingen 
logistikansvarig 

Export, e-handel Problematisk, 
kostsam, tråkig 
och krånglig. 

Bättre kontroll Problematisk, 
kostsam, tråkig och 
krånglig. 
Nödlösningar 
används ofta.  

Johan Kittel, 
DHL 
 

Stirra sig blind på 
enskilda LK, istället 
för totalkostnadssyn. 

Sälja kollektionerna i 
förväg.  

Dålig planering, 
flygtransporter, låg 
logistikkompetens 

Planering, kontroll, 
utarbetad 
varumärkesstrategi,  

Övertygad om att 
logistikkostnaderna 
är lägre hos aktiva 
SMF och 
marginalerna 
högre. 

Maria Glansk, 
Posten 
 

Svårt att jämföra och 
förstå fraktavtal.  

Tullfria lager, 
använda billiga 
standardlösningar 

Avsaknad av 
logistikansvarig 
och kompetens.  

Planera flödet, 
undvika ad hoc 
lösningar 

Aktiv logistik ger 
högre marginaler. 

Annika 
Palmborg, 
Partlog 
 

Risk för att minska 
LK istället för att 
effektivisera den.  

Använda mindre LSP 
med spetskunskap 

Dålig kunskap om 
fraktavtal, ingen 
kartläggning av sin 
logistik 

Tillgång till 
specificerade 
fraktkostnader, 
undvika ad hoc 
lösningar, kartlägga 
flöden 

Aktiv logistik ger 
kostnadseffektivare 
flöden. 

Figur 3, Sammanfattning av respondenternas svar  
*LK= Logistikkostnader 
 
Som matrisen visar är de största problemen för SMF i modebranschen är storleken och 
avsaknaden av logistikkompetens som resulterar i suboptimering, sämre avtal och lägre 
prioritering hos leverantörer. Däremot kan SMF skapa möjligheter till ökade intäkter och ett 
effektivare flöde genom att sälja kollektioner i förväg, använda tullager och anlita en mindre 
LSP som möter företagets behov. Dessutom kan nya marknader nås genom både export och e-
handel. Orsakerna till den bristfälliga logistiken är enligt respondenterna att logistiken är 
oplanerad, krånglig, tråkig. Logistikkostnaderna kan sänkas genom ökad kontroll, planering 
och kartläggning. En aktiv inställning till logistik är en faktor som påverkar företags 
marginaler positivt. 
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5. Analys 
Syftet med detta kapitel är att binda samman den teoretiska referensramen och insamlat data 
för att analysera hur SMF inom modebranschen kan öka sin kontroll över logistikkostnader. 

5.1 Kartlägga flöden 
Grunden i all framgångsrik logistik är kunskap om hur företaget ska arbeta med sin logistik 
utifrån just sina behov. Det innebär att små modedesignföretag som önskar framgång först 
och främst måste veta hur transport, hantering, lagring och flöden ser ut för dem. Det vill säga 
det krävs en gedigen kartläggning av hela supply chain. Bara genom att se till företagets 
flöden kan vinster uppnås genom att man ifrågasätter vilka och därefter varför flödet ser ut 
som det gör. Som det visat sig i både teori och empiri kan rätt logistik vara till stor fördel då 
små modedesignföretag önskar att sänka sina kostnader. Dock har det visat sig att små 
modedesignföretag inte har använt sig utav denna outnyttjade möjlighet till att sänkta 
kostnader och uppnå konkurrensfördelar. Vad detta kan bero på kan förklaras av flera 
faktorer. Dels saknas den kunskap som är grunden i att kunna införa och förändra logistiken 
till ett mer kostnadseffektivt flöde, och dels saknas kunskap om modedesignföretagets egna 
flöden och därmed vilket behov som föreligger. Utan vetskap om exakta flöden och vilka 
behov ett företag har inom logistik ökar riskerna för att bli en order taker vilket även studiens 
resultat visat. Företaget förlorar kontrollen över sitt flöde och får anpassa sig efter LSP, vilket 
kan försämra företagets konkurrenskraft, spårbarhet och öka logistikkostnaderna. 

5.2 Val av LSP 
Enligt teorier har det argumenterats för att LSP främst ser till volym vid bedömningen av 
vilka företag som blir mest värdefulla som kunder. Det har även argumenteras att denna 
problematik hos SMF kan motverkas genom att samla all frakt hos en och samma LSP och 
därmed skapa en större fraktvolym och på så sätt omvandlas till en order maker. Samtidigt 
påpekar Palmborg att det som ett litet modedesignföretag inte är optimalt att samla all frakt 
hos en stor speditör då det inte finns en speditör som är bäst på alla typer av frakt, såsom sjö, 
flyg och lastbil, inrikes samt utrikes.Utifrån undersökningens uppdragsgivare argumenterar vi 
för att finna en LSP inom vardera fraktområde som kan möta företagets globala behov. Det 
vill säga genom att finna en LSP som är specialist på utrikesfrakt inom sjö, flyg samt bil som 
kan möta uppdragsgivarens behov. Då uppdragsgivaren har behov av så många olika typer av 
transporter utrikes anser vi att det bästa alternativet är att anlita en LSP som har samtliga typer 
av frakt utrikes. Leveranssäkerhet och leveranspålitligheten för frakt utrikes är som tidigare 
nämnt viktigare än att godset levereras snabbt. Därför menar vi att detta bör vara en viktig 
egenskap hos den LSP som uppdragsgivaren väljer. Dessutom är spårbarhet en mycket viktig 
faktor för uppdragsgivaren.  
 
Då uppdragsgivaren består av en mycket platt organisation där arbetssättet är okomplicerat 
menar vi att den LSP som anlitas ska fungera på liknanden sätt. Det vill säga den främsta 
orsaken till valet av LSP bör vara att speditören har förståelse om uppdragsgivarens flöden 
och möter dessa på ett effektivt och utmärkt sätt. På grund av uppdragsgivarens bristande 
kunskap är det således viktigt att samarbetet mellan uppdragsgivaren och LSP präglas av 
förtroende och tillit. Det är viktigt att komma ihåg att transportbolag ska kunna erbjuda en 
service lika god som vilken annan service. Varje logistiskt beslut ska kunna motiveras och 
ifrågasättas innan de införs. Uppdragsgivaren bör komma ihåg att oavsett storlek har man som 
företag samma rätt till synlighet i hela kedjan. Det är alltså inte godtagbart att inte erhålla 
samma synlighet av den orsaken att man är en liten kund. Återigen återkommer vi till kärnan i 
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all logistik, det vill säga att företaget har vetskap om vilka behov som föreligger och har 
kunskap om hur flödena ser ut. Utan denna vetskap finns inte förutsättningarna för ens den 
bäst lämpade LSP att kunna göra bra jobb. 
 
Som en av studiens respondenter Palmborg, Partlog lyfte fram är det svårt för företag som inte 
arbetar mycket aktivt med sin logistik att kunna utvärdera och välja en LSP utefter det egna 
företagets behov. Detta på grund av de olika LSPs sätt att beräkna fraktkostnader. Det vill 
säga det är mycket svårt att verkligen uttala sig om exakt vad frakten för ett specifikt kolli 
kostar mellan punkt A och B. Utan ett analysverktyg kan inte en adekvat jämförelse mellan de 
olika LSP utföras. Det här tyder på att detta faktum ytterligare försvårar logistiken för 
företaget. Även om företaget har full kontroll och vetskap om sina flöden återstår problemet 
att kunna jämföra och välja den LSP som kan möta dessa behov bäst. Detta är återigen en 
indikation på hur viktigt det är att små modeföretag har kunskap om logistik för att säkerställa 
att den blir så kostandseffektiv som möjligt utifrån det egna företagets rådande förhållanden. 
För att ytterligare kostnadseffektivisera flödet kan det vara lämpligt att som Palmborg 
poängterade stå för samtliga fraktkostnader. På detta sätt försäkrar uppdragsgivaren sig om att 
det inte finns några gömda kostnader. Dessutom är det mycket viktigt att uppdragsgivaren får 
en så specificerat fraktavtal som möjligt för att tydliggöra vad det är som har genererat 
kostnader i samband med frakten.  
 
Traditionellt sätt har logistik inom mode lyfts fram och används som styrmedel hos de större 
aktörerna. Det vill säga de aktörer som har ett stort produktions- och varuflöde. Dessa aktörer 
har kunnat utnyttja sina volymer och intensitet för att uppnå skalfördelar och 
samordningseffekter hos LSP. Ett litet modedesignföretag kan inte åtnjuta samma fördelar då 
volymerna inte är lika omfattande, vilket göra att transporter initialt blir mycket dyrare. 
Avsaknaden av globala mindre LSP gör det svårt att finna kostnadseffektiva logistiklösningar. 
Det vill säga det lilla modedesignföretaget tvingas att samarbeta med en stor LSP, där man 
inte behandlas som förstaprioritet med kundspecifika logistiklösningar. SMF får därför 
anpassa sig efter vad olika LSP har för fraktavtal, kostnader och arbetssätt. Dessutom har de 
stora aktörerna som erbjuder logistiklösningar olika sätt att beräkna logistikkostnader, 
upprätta fraktavtal och möta kundens behov, vilket gör jämförelser mellan olika LSP oerhört 
komplext. Det vill säga det är oerhört svårt att bedöma vilken LSP som på bästa sätt kan möta 
det lilla modedesignföretaget behov, även om vetskap om behovet föreligger. Som Palmborg 
poängterade är det nästintill omöjligt att jämföra vilken LSP som är mest kostnadseffektiv 
utifrån det egna företaget utan att använda ett analysverktyg. Resultatet tyder på att det är 
oerhört viktigt att utvärdera sina LSP. Det vill säga att studiens uppdragsgivare kan förskaffa 
sig kännedom om vilken LSP som möter företagets behov genom att exempelvis registrera 
antalet förseningar per månad i jämförelse med totala antalet sändningar per månad.  

5.3 Inställningen till logistik 
Hos många SMF saknas viljan att förändra beteenden, reflektera över sina flöden och viljan 
till att förvärva ny kunskap. Varför saknas kunskap och viljan hos små modedesignföretag att 
förbättra sin logistik? Studien har funnit flera bakomliggande orsaker till problemet. En orsak 
är att små modedesignföretag oftast startas av kreatörer som saknar företagsekonomisk 
bakgrund. Samtidigt anställs personal med liknande bakgrund i hög utsträckning vilket 
ytterligare medverkar till att logistiken inte prioriteras i första hand. Detta är något som även 
stämmer överens med uppdragsgivaren där de anställda inte reflekterat över logistik och dess 
kostnader förrän det visat sig att transport, hantering och lagerhållning genererat stora 
kostnader.  
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Hos stora modeföretag finns resurser att anställa personal med olika kunskaper och företaget 
försäkrar sig då om att de erhåller fördjupat kunnande samtidigt som kompetens återfinns 
inom det företagsekonomiska området. Stora aktörer inom mode har generellt sätt lägre priser 
och marginaler på sina plagg i jämförelse med små modedesignföretag. Modedesignföretagets 
högre prisklass kan även den vara en av orsakerna till att logistiken förbises. Det vill säga i 
enlighet med studiens teorier har det visat sig att företag som verkar på en marknad som 
karaktäriseras av lägre konkurrens och högre marginaler i allt högre utsträckning försummar 
sin logistik, än de företag som verkar på en konkurrensutsatt marknad. Modebranschen är en 
marknad som fastslaget utmärks av en hög konkurrensutsatthet. Dock tyder resultatet på att 
små modedesignföretag såsom uppdragsgivaren åtnjuter en konkurrensfördel genom sin unika 
design och relativt höga prisklass. Det vill säga att modedesignföretags starka varumärke kan 
påverka återförsäljare och kunder att fortsätta inhandla företagets plagg på grund av dess 
unikhet.  
 
Ett litet modedesignföretag har inte stora produktionsvolymer vilket bidrar till att 
konsumenter som köper plagget ibland värdesätter den unikhet som plagget ger mer än priset 
och nyhetens behag. Dock bör det lyftas fram att inget företag som verkar inom mode är helt 
marknadsokänsliga. Men små modedesignföretag skapar i större utsträckning trender och 
modeinfluenser än större aktörer som snarare följer och försöker tolka trenderna som råder. 
Frågan är hur små modedesignföretag ska erhålla viljan till förändring och anskaffa sig den 
kunskap som krävs för att uppnå ett effektivare flöde? Studiens resultat visar att det är viktigt 
att små modedesignföretag kommunicerar med sina speditörer och leverantörer för att på så 
sätt finna gemensamt lösningar som kan skapa en kostnadseffektivare kedja. Det vill säga 
genom att diskutera allt från materialförsörjning till hantering av frakt kan leverantörernas och 
speditörernas åsikter bidra med värdefull information som kan leda till effektivisering. 
Exempelvis kanske fabrikören och speditören kan poängtera att man genom att välja ett 
material över ett annat förkortar ledtiden och sparar in på transportkostnader.  
 
Vi menar att avsaknad av tidigare forskning angående logistikkompetens inom detaljhandeln 
är ett bevis på varför logistik värderas lika högt som exempelvis inköpsarbete. Det innebär 
inte att inte problematiken förkommer, tvärtom, avsaknaden av forskning som belyser vikten 
av logiskkompetens inom detaljhandeln menar vi snarare ökar modebranschens och främst de 
mindre modedesignföretagens logiskkostnader. Det innebär att logistiken förblir en parameter 
som modedesignföretaget upplever som krånglig och kostsam, istället för en möjlighet till 
ökad konkurrenskraft och effektivare flöde. Vi bedömer det därför viktigt att 
branschorganisationer inom mode och design lyfter fram denna problematik för att på så sätt 
öka medvetenheten om möjligheterna inom detta relativt orörda område.  
 
Som tidigare forskning i problembakgrunden har visat så är det endast omkring hälften av de 
nystartade svenska modeföretagen som överlever längre än sju år vilket har mycket orsak i 
bristfälligt logiskarbete. Om dessa företag upplystes om logistik och förskaffade sig 
kompetens inom detta område menar vi ökar företagets chans till överlevnad betydligt 
mycket. Avsaknaden av fokus på logistik anser vi ligger till grund för flera 
modedesignsföretags svårigheter med exempelvis rätt leveranstid ut till återförsäljare och 
höga transportkostnader. Det upplevs som kostsamt och krånglig att organisera logistiken 
samt att det saknas kunskap om hur ett effektivt logistikflöde kan upprättas. Det har även visat 
sig att uppdragsgivarens logistik är en bidragande orsak till varför man har förlorat viktiga 
återförsäljare och därigenom försäljningstillfällen. Detta tyder på att det finns behov av en 
mer agile logistik hos uppdragsgivaren. 
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5.4 Expansion 
Studiens uppdragsgivare är som tidigare nämnt i en expansionsfas där försäljningen och 
omsättningen ökat otroligt mycket på bara ett år. Till detta tillkommer långt gående planer på 
en ny försäljningskanal via e-handel. Enligt tidigare forskning har det visat sig att företag som 
aktivt arbetar med sin logistik i större utsträckning befinner sig i en expansionsfas, och på 
detta sätt är finansiellt sätt mer framgångsrika i jämförelse med de företag som inte arbetar 
aktivt med sin logistik och som fokuserar mer på sin kärnverksamhet. Detta beror främst på 
att dessa aktiva företag ifrågasätter sina logistikkostnader. Det är intressant att notera att 
uppdragsgivaren befinner sig i en expansionsfas men inte arbetar aktivt med sin logistik. Det 
är lämpligt att diskutera om detta faktum är orsaken till varför uppdragsgivaren har så höga 
logistikkostnader.  
 
Det finns en skillnad mellan små och stora företag inom modebranschen när det kommer till 
inställningen till logistik, och på vilket sätt det värderas som en strategisk viktig del i ett 
framgångsrikt arbete. Utifrån tidigare forskning, intervjuade respondenter samt studiens 
uppdragsgivare beror den bristande logistiken på att det saknas medvetenhet och kompetens 
om logistik hos det lilla modedesignföretaget. Vid insamlandet av teorier försökte vi 
resultatlöst finna tidigare forskning som pekade på betydelsen av hög kompetens inom 
logistik hos modeföretag. Vi kunde inte finna någon tidigare forskning som belyste denna 
problematik, men fann däremot belägg för betydelsen av inköpskompetens inom företagets 
område såsom olika typer av tyg eller mönsterkonstruktion, för ökad företagsekonomisk 
framgång. Det är förvånansvärt att logistik kompetens inte värdesätts i samma utsträckning 
hos inköpare.   

5.5 Lean eller Agile? 
Inom modebranschen finns det forskning som menar att det bästa tillvägagångssättet inom 
logistik är att vara så agile som möjligt på grund av branschens karaktäristiska känslighet till 
svängande trender. Det innebär att logistikkostnaderna per automatik blir högre än om 
modedesignföretaget använde sig av en mer lean approach. Dock har det argumenterats för 
användandet av lean när det gäller modebranschens låga marginaler på plagg. Dessutom finns 
det studier som visar att modebranschen i och med dessa egenskaper inte kan använda sig av 
varken lean eller agile i sitt logiskarbete, på grund av dess motsättningar. Vår studie tyder på 
att modedesignföretag främst måste utgå från sina egna behov och därefter sträva efter att få 
både en så lean och agile flödeskedja som möjligt. Studiens resultat visar på att det är detta 
som är kärnproblematiken kring skapandet av en kostnadseffektiv och samtidigt flexibelt 
flöde inom modebranschen. Det bör även påpekas att denna problematik främst riktar sig till 
mindre modedesignföretag som inte har det kapital som krävs för att kunna vara enbart agile 
och samtidigt erhålla skalfördelar hos en LSP. Därför krävs det en balans och ett väl avvägt 
arbete med hjälp av både lean och agile för att uppnå bästa resultat. Exempelvis kan det 
argumenteras för att uppdragsgivaren i detta fall försöker hålla en så lean approach som 
möjligt när det handlar om transport hem från producenterna och därefter en agile hållning ut 
till återförsäljare. På detta sätt kan uppdragsgivaren spara kostnader genom exempelvis valet 
av först en billigare men långsammare transportspeditör, och därefter en mer flexibel men 
även kostsammare transportspeditör ut till återförsäljare. Det bör även lyftas fram att det 
precis som samtliga respondenter utom uppdragsgivaren påpekar är relationen mellan LSP 
och företaget är av största vikt för ett framgångsrikt samarbete. Det vill säga att den LSP som 
företaget väljer att arbeta med måste förstå vikten av en agile kedja ut till kund. Utifrån 
uppdragsgivarens problematik är det främst de höga kostnaderna som drivit fram frågan om 
en ny logistiklösning.  
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5.6 Vikten av god planering 
Genom att öka insatserna ut mot återförsäljare ökar försäljningstillfällena och därmed även 
intäkterna. Detta är mycket viktigt i expansionsfasen där varje intäkt kan bidra till de ökade 
kostnaderna i samband med expansionen. Det handlar om att prioritera för var de största 
insatserna skall införas och varför. Det vill säga i utgångspunkt från studiens uppdragsgivare 
tyder det mer på att man inte kan välja ett av arbetssätten lean eller agile, utan förstå i vilka 
skeden det är lämpligt att välja vilket arbetssätt. Detta går även att koppla samman med TTM 
och TTS. Det vill säga uppdragsgivaren kan ha en längre TTM och sedermera en kort och 
snabb TTS ut till kund. Respondenten Kittel, DHL Fashion, menar att mindre 
modedesignföretag kan arbeta på ett lean sätt genom att planera och skapa rätt 
prognostisering. Det vill säga genom att sälja in kollektionerna till återförsäljare i förväg kan 
modedesignföretaget lättare skapa förståelse över vilka volymer det finns behov av och på så 
sätt även lättare beräkna totalkostanden.  
 
En kollektion bör innehålla en planering för när den ska finnas tillgänglig för kunderna i butik 
och hur den ska komma dit. Palmborg och Glansk lyfter även fram vikten av att det återfinns 
en god planering av flödet hos företaget. Glansk menar att en väl avvägd och god planering 
innebär att det företaget kan använda sig utav fler standardlösningar och därigenom 
kostnadseffektivisera sin logistik. Enligt den gradualistiska modellen som tidigare diskuterats 
har det visat sig att om erfarenheten av utlandsmarknaden ökar, tenderar företag att satsa mer 
på internationella åtaganden. I studiens fall är uppdragsgivaren ett litet modedesignföretag 
som satsar mer och mer på utlandsmarknaden och som därigenom skaffar sig kunskap om 
denna marknad. Detta kan liknas vid modellens teori om att ökade satsningar utomlands därav 
är något som kan bidra till ökad försäljning. Denna ökade försäljning med fler återförsäljare 
bedöms ställa ännu högre krav på logistiken, och bör finnas i åtanke hos uppdragsgivaren. Det 
vill säga en expansion och framtida satsningar kommer per automatik innebära fler transporter 
och en större fraktvolym totalt sätt. Därför måste SMF inom modebranschen vara medvetna 
om att det vid en expansion kommer att innebära högre transportkostnader om det inte finns 
ett effektivt logistikarbete bakom satsningen. Det bör även lyftas fram att expansionens syfte 
är att öka företagets intäkter vilket då ger fog för ökade logistikkostnader. 
 
Ett sätt att bättre kunna följa modemarknadens snabba svängningar är att ständigt ha tillgång 
till reell data från samtliga inblandade i logistikkedjan. Detta innebär att verklig data snabbt 
levereras ända från försäljningskanalerna till producenterna genom så kallad Ouick Respons. 
Nya IT-system innebär en stor kostnad men ökar spårbarheten och synligheten avsevärt för 
företaget. Frågan är om det för ett mindre modedesignföretag finns kapital och ett så pass stort 
flöde som krävs för att till fullo kunna utnyttja systemet. Spårbarheten är ett mycket viktigt 
hjälpmedel i arbetet att effektivisera sina flöden. Då samtliga LSP idag har IT-system som 
innebär att företaget kan logga in via en hemsida och därigenom spåra en sändning kan det ur 
ett modedesignföretags synvinkel och i detta fall uppdragsgivaren vara en tillräcklig 
spårbarhet då volymerna som sänds oftast är relativt små. Det går inte att motivera en så pass 
stor kostnad även om det skulle ge tillgång till mer direkt reell data.  
 
Uppdragsgivaren har som tidigare nämnt valt att förlägga sin produktion för olika typer av 
plagg hos olika leverantörer i olika länder. Detta för med sig en rad fördelar såsom billigare 
och bättre kvalitet på plaggen då samtliga fabriker specialiserar sig på en typ av plagg. 
Produktionspriserna går ner eftersom företaget väljer att producera exempelvis all sin jersey i 
Portugal. Samtidigt medför detta en ökad risk om en kollektion skulle slå fel kan det äventyra 
en stor del av den totala kollektionen och intäkterna. Det innebär även en minskad öppenhet 
och struktur i försörjningskedjan.  
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5.7 Riskreducering 
Ur uppdragsgivarens synvinkel är det viktigt att man är medveten om vilka risker detta 
arbetssätt medför och eventuellt ha alternativa leverantörer som vid problem snabbt kan 
producera de eventuella delar av kollektionen som fattas. Det är även viktigt att 
uppdragsgivaren har ett tätt samarbete med leverantörerna på samma sätt som med LSP. Det 
vill säga att leverantörerna har förståelse för vilka behov som föreligger och kan ha en öppen 
och transparent dialog mellan uppdragsgivare och leverantör. Detta bedöms oftast vara det 
allra viktigaste vid valet av leverantör vilket sammanbinder och genomsyrar alla de 
respondenter vi talat med.  
 
Samtliga respondenter lyfter fram vikten av ett gott samarbete mellan både leverantörer, 
återförsäljare, LSP och uppdragsgivaren. Detta är även något som i allra högsta grad gäller 
uppdragsgivarens ledtid. I dagsläget har uppdragsgivaren en ledtid på cirka 10 månader för 
varje kollektion. Varje år består av två kollektioner. I jämförelse med de stora modekedjorna 
som har en helt annan omsättning av nya plagg, ibland så kort som endast två veckor kan 
därför svara på marknadens efterfråga mycket snabbare. Fördelarna med att endast erbjuda två 
kollektioner per år med en ledtid på 10 månader är att det ger uppdragsgivaren en god 
utgångspunkt för minutiös planering och bättre möjlighet till förhandling genom att stora 
volymer tas hem samtidigt. Genom att i förväg sälja in sina kollektioner har flera fördelar 
menar Kittel, DHL. Det ger en mycket god möjlighet till en väl planerad logistik, och detta 
arbetssätt gör logistiken så lätthanterlig som den kan vara. Uppdragsgivaren minskar även 
svinn och sina lagerkostnader samt risken för inkurans. Samtidigt innebär det en ökad risk för 
inkurans, då trender inom mode hinner förändras under 10 månader. Dock bör det som 
tidigare nämnt påpekas att uppdragsgivaren bedöms inte ha samma känslighet gällande 
förändrade trender då företaget till skillnad mot större kedjor skapar trender. Det gör 
känsligheten mot inkurans något mildare. 

5.8 Fokusera på möjligheter 
Uppdragsgivaren som är ett mycket litet SMF i modebranschen bör istället för att fokusera på 
problem och hinder, se till vilka möjligheter man som liten har. Som tidigare nämnt är det 
lättare att vända en liten båt. Det vill säga i teorin bör det vara lättare att med små volymer 
vara snabbare ut till marknaden än de stora modekedjorna. Samtidigt har uppdragsgivaren inte 
samma vetskap eller kunskap om logistikens möjligheter, eller samma resurser att satsa på 
kompetensutveckling inom logistik.  
 
Hos uppdragsgivaren tas dock beslut mycket snabbt och organisationen saknar helt en 
hierarki. Det utgör en stor fördel vid förändringsarbete då samtliga på företaget hålls 
informerade om beslut och har chansen att påverka och avhjälpa vid problem som uppstår. 
Dock har logistiken blivit lidanden då ingen har fått tydliga instruktioner om vem som 
ansvarar för detta område. Därför bedömer vi att det i uppdragsgivarens fall vore mycket 
värdefullt om det utsågs någon ansvarig för logistiken med de rätta kunskaperna, alternativt 
att uppdragsgivaren investerade i ett konsultuppdrag med en logistikkonsult. Därigenom 
bedöms det som värdefull kunskap kan erhållas, speciellt då uppdragsgivaren befinner sig i en 
expansions- samt förändringsfas, där e-handel samt en egen lagerhållning planeras. Genom ett 
konsultuppdrag i denna fas kan uppdragsgivaren försäkra sig om att de förändringar som 
införs initialt får det rätta flödet och bästa utgångspunkt för att lyckas. En logistikkonsult kan 
tolka uppdragsgivarens behov och på så sätt finna det bästa arbetssättet för det befintliga 
flödet och därefter vilken LSP som bäst kan genomföra och sörja för transport och dylikt. 
Därigenom kan uppdragsgivaren gå från att vara en i dagsläget order taker till morgondagens 
order maker.  
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Studiens resultat visar att det istället för att sänka sina logistikkostnader är tillfälle att 
investera i logistik för att på så sätt skapa effektivare flöden där uppdragsgivarens 
återförsäljare alltid har tillgång till plagg som kan säljas för fullpris. Det är viktigare att se till 
totaltkostnaderna än till enskilda kostnader. Dessutom erhålls de kunskaper som krävs för 
framtida förändringsarbete och på vilket sätt logistiken måste underhållas för att skapa 
konkurrensfördelar samt addera värde för kunder genom att alltid finnas tillgänglig hos 
återförsäljare. Detta bedöms vara mycket aktuellt i dagens rådande lågkonjunktur, det vill 
säga att motivera kunden om varför de ska välja att inhandla uppdragsgivarens plagg genom 
att alltid möta kundens förväntningar, eller helst överträffa dem. Därigenom kan även ett 
utvärderingssystem införas för att säkerställa att LSP möter uppdragsgivarens behov. 
Exempelvis är det intressant att notera varken uppdragsgivarens nuvarande LSP, DHL eller 
Posten ersätter förseningar genom sina standardiserade fraktavtal. Däremot finns det 
möjlighet att göra enklare sökningar av sändningar hos de största LSP i Sverige.  
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6. Slutsatser 
Här vill vi lyfta de rekommendationer och råd som SMF inom modebranschen bör ta hänsyn 
till för en ökad kontroll över sin logistik. Avslutningsvis presenteras implikationer för såväl 
praktiker som forskare samt framtida forskning i ämnet.  

6.1 Studiens slutsats 
Syftet med denna studie var att utreda varför logistikkostnaderna i ett litet modedesignföretag 
är höga samt varför kontrollen är bristfällig. Genom att låta undersökningen utgå från ett 
specifikt modedesignföretag där dessa omständigheter råder har vi ämnat bringa klarhet i 
orsakerna bakom problematiken. Det vill säga studiens resultat har ämnat till att ge svar på 
varför bristfällig kunskap om logistik råder och ge konkreta förslag på förbättringsåtgärder. 
Studiens problemformulering var att undersöka på vilket sätt SMF inom 
modedesignbranschen kan öka sin kontroll över logistikkostnader?  
 
I dagsläget saknas tidigare forskning om logistikkunskap inom små modedesignföretag. 
Tidigare forskning har valt att fokusera på stora modedesignföretag och på vilket sätt 
logistikarbete har effektiviserat och kostnadsreducerat företagets flöden. Detta tyder på att 
logistiken har förbisetts inom små och medelstora modedesignföretag som oftast drivs av en 
kreatör. Det innebär även att kompetensen inom logistik och hur man kan utnyttja ett effektivt 
logistikarbete för att vinna marknadsandelar är låg. Då flera små modedesignföretag och även 
studiens uppdragsgivare arbetar globalt med all produktion förlagd utomlands och dessutom 
har lika många återförsäljare utrikes som inrikes, blir logistiken ett strategiskt viktigt arbete. 
Dock har avsaknaden av kunskap om och inom detta lett till att logistiken är en bortglömd och 
lågt prioriterad parameter. I samband med uppdragsgivarens expansion och ökade försäljning 
har uppdragsgivaren uppmärksammat att lagerhantering, transport och övrig logistik står för 
en stor kostnad och att det saknas kunskap i hur man kan reducera och kontrollera dessa.  
 
Uppdragsgivaren har som många andra små modedesignföretag inte någon ansvarig för 
företagets logistikarbete vilket har resulterat i många nödlösningar, höga kostnader, och låg 
spårbarhet. Problematiken slutar inte vid frapperande låg logistikkompetens utan denna 
avsaknad av kunskap har lett till att företaget inte har någon vetskap om hur deras flöden ser 
ut eller vilka behov som föreligger. Utan denna vetskap blir det således svårt att kunna 
utvärdera och jämföra olika LSP. I dagsläget har uppdragsgivarens val av LSP enbart grundat 
sig på en rekommendation från en tygagent och samarbetet har inte fungerat optimalt på 
grund av låg spårbarhet och höga kostnader men även för att uppdragsgivarens behov inte 
mötts på ett tillfredställande sätt. Under studiens gång har det visat sig att det är mycket svårt 
att kunna jämföra olika LSP då samtliga har vitt skilda arbetssätt och beräknar frakt olika. 
Därav försvåras logistikarbetet ytterligare och en adekvat jämförelse kan endast göras genom 
att företaget har god kompetens och förståelse för logistik. 
 
Studien visar att små modedesignföretag först och främst måste investera i ett arbetssätt som 
skapar förståelse för företagets flöden för att fastställa företagets behov. Med behov innebär 
vilka transport, lager, antal sändningar och volymer som företaget innehar. Detta är ett 
strategiskt viktigt underlag för att modedesignföretaget sedermera ska kunna välja rätt LSP. 
Utifrån undersökningen har det visat sig att det är oerhört viktigt att planera sina kollektioner 
och sina flöden. Exempelvis säljer uppdragsgivaren in sina kollektioner två gånger per år, 
mestadels i förväg vilket verkligen underlättar för att ett effektivt logistikarbete ska kunna 
genomföras.  
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Då små modedesignföretag har mindre volymer men en hög intensitet är det viktigt att inte 
anlita en LSP där företaget blir en order taker istället för en order maker. Det vill säga att 
även små modedesignföretag måste vara medvetna om att de har rätt till samma goda service 
som större modekedjor med större volymer. Dock är det svårt att få samma kostnadseffektiva 
flöden som de större aktörerna som med hjälp av sina volymer kan erhålla skalfördelar. De 
allra flesta LSP skiljer på en viktig kund och en mindre viktig kund genom vilka volymer som 
kunden fraktar. Ju större volymer desto viktigare kund. Det försätter de små 
modedesignföretaget i en svår sits. Undersökningen har därför funnit att små 
modedesignföretag ska fokusera på sina fördelar för att skapa ett effektivt logistikarbete. 
Genom att uppdragsgivaren karaktäriserar av en platt organisation där beslut snabbare kan tas 
och förändringar införas bör detta utnyttjas för att skapa en snabb och flexibel logistikkedja. 
Det vill säga genom att skapa ett nära samarbete med leverantörer, återförsäljare och LSP 
skapas en gemensam kommunikation. Modedesignföretaget kan kostnadseffektivisera och 
flödeseffektivisera sin logistik vilket gör att marknadsandelar kan vinnas. Små 
modedesignföretag måste alltså ifrågasätta sin logistik och investera i förskaffandet av 
kunskap om effektivt logistikarbete. Ett sätt är att anlita en tredje part i form av exempelvis en 
logistikkonsult eller agent som företaget arbetar tätt tillsammans med och erhåller förståelse 
för hur just de ska kunna förändra logistiken till ett väl fungerande kostnadseffektivt flöde. Vi 
fastställer att detta är specifikt viktigt för uppdragsgivaren som i dagsläget snabbt expanderar, 
arbetar globalt samt har planer på att starta e-handel. Genom en logistikkonsultation kan de 
rätta arbetssätten införas initialt och skapa ett fungerande flöde. Logistikkonsulten har även 
analysverktyg för lättare jämförelse av adekvata LSP.  
 
Det har även argumenterats för huruvida modedesignföretag ska använda sig utav lean eller 
agile när det gäller arbetssätt. Genom lean tillgodoses behovet av kostnadsreducering som 
därmed ökar de branschkarakteristiska låga marginalerna. Dock argumenteras det för att ett 
agile arbetssätt är det bästa på grund av de snabba svängningarna inom mode och trender. 
Dessutom finns argumentet att det överhuvudtaget inte går att applicera varken lean eller agile 
inom modebranschen. Denna undersökning har dock kommit fram till att det ur 
uppdragsgivarens perspektiv är möjligt att finna en balans mellan lean och agile. De båda 
motpolerna är lika viktiga aspekter som måste tas i beaktning vid formandet av 
logistikarbetet. Det vill säga uppdragsgivaren rekommenderas att främst använda sig utav lean 
i sin hemtagning av kollektioner och därefter vara agile ut mot återförsäljare. Detta ger en god 
förutsättning för en flexibel och samtidigt kostnadsbesparande logistik där kontrollen 
tillgodoses över flödet. Studiens resultat påvisar att den viktigaste faktorn i ett logistikarbete 
med ett effektivt flöde som balanserar både lean and agile är samarbetet mellan det lilla 
modedesignföretaget och LSP. Det vill säga att relationen mellan båda parter präglas av en 
öppenhet, god kommunikation och förståelse för varandra. Ansvaret för att organisera detta 
åligger modedesignföretaget. Detta borgar för ett effektivt logistikarbete där plagg alltid finns 
tillgängligt för kunder och transportflödet fungerar tillfredställande. Genom dessa arbetssätt 
kan uppdragsgivaren öka sin kontroll över sin logistik. 

6.2 Implikationer för praktiker och forskare 
Studiens praktiska implikationer rör det faktum att undersökningen utgår från en 
uppdragsgivare inom modedesignbranschen i Sverige. Studien har alltså utgått från de 
specifika förutsättningar som råder och de problem som återfinns hos företaget. Det går därför 
inte att fastställa att studiens resultat är lösningen på andra små modedesignföretags 
logistikproblematik där andra omständigheter råder. Implikationer för forskningen är studiens 
slutsats som belyser logistikproblematiken för små och medelstora företag vilket tidigare inte 
förekommit.  
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6.3 Framtida forskning 
Det finns behov av vidare forskning angående kunskapen om logistik och på vilket sätt det 
påverkar det dagliga arbetet inom små modedesignföretag. Det vore även mycket intressant 
att utföra en surveyundersökning som ser till hur stor del av totalkostnaderna logistiken står 
för hos små och medelstora modeföretag i jämförelse med större modekedjor. Och även 
fördjupa undersökningen i hur arbetssätten i logistik skiljer sig åt mellan små- och stora 
modedesignföretag. Tidsramen för denna studie har inneburit att en detaljerad 
flödeskartläggning för SMF inom modebranschen varit svår att genomföra då detta oftast 
kräver full tillgång till företags information och möjligheten att kunna följa en order under 
den 9-12 månader långa ledtiden. Därför vore det mycket intressant att genomföra en sådan 
studie där hela företagets flöde kartläggs.   
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Intervjuer 
Telefonintervju med Annika Palmborg, Partlog. Tidpunkt: 2009-04-23, 09:30-10:45.  
 
Intervju på plats hos uppdragsgivare i Stockholm. Produktionsansvarig hos uppdragsgivare. 
Tidpunkt: 2009-04-16, 13:00-14:00.  
 
Telefonintervju med Johan Kittel, DHL Fashion i Göteborg.  
Tidpunkt: 2009-04-20, 09:00-10:00 
 
Intervju med Maria Glansk på Postens huvudkontor i Solna. Tidpunkt: 2009-04-22, 8:30–
9:30. 
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Bilagor 

Bilaga 1. Intervjumall 
 
1. Vad innebär din roll på företaget? 
2. Vad har du för bakgrund? 
3. Vad bör små och medelstora modeföretag i Sverige främst tänka på för att öka 

kontrollen över sin logistik? 
4. Kan små och mellanstora modeföretag ta del av kompletta logistiklösningar och i så 

fall på vilket sätt? 
5. Vilken part står generellt för fraktkostnaderna i modebranschen då det gäller 

sändningar; 
a) Från Fabrik till Modeföretag? (exempelvis pre-production samples, shipment 

samples, protos, Bulk-production) 
b) Från Modeföretag till Fabrik? (exempelvis pre-production samples, shipment 

samples, protos) 
c) Från Tygleverantör till Modeföretag? (tygprover) 
d) Från Tygleverantör till Fabrik? (tyger) 
e) Från Modeföretag till Återförsäljare i Sverige? 
f) Från Modeföretag till Återförsäljare i Utlandet? 
g) Från Modeföretag till Distributörer i utlandet? (Exempelvis Japan och Holland) 
h) Från Modeföretag till Pressagenturer i Sverige och i utlandet? 

6. Företaget vi studerar har många små sändningar men inte stora volymer per sändning. 
Däremot är intensiteten mycket hög. På vilket sätt kan företaget skapa 
kostnadseffektiva lösningar? 

7. Vilka fraktavtal arbetar ni med? 
8. Vilket fraktavtal skulle du rekommendera detta företag? 
9. Vilken typ av spårbarhet kan små modeföretag ha på sina varor? 
10. Vilka typer försäkringar kan små modeföretag teckna? 
11. Behöver små modeföretag teckna försäkringar? 
12. Vilken part ansvarar för förseningar? 

a) Utgår ersättning till modeföretaget vid en försening?  
b) Hur beräknas ersättningen? 

13. Vilken part står för tullkostnaden? 
14. Vilka råd skulle du ge till små svenska modeföretag som planerar att etablera sig 

utomlands? 
15. Vad är skillnaden mellan en viktig kund och en mindre viktig kund för ditt företag? 
16. a)Varför tror du att små svenska modeföretag har höga logistikkostnader? 

b) Hur anser du att de kan minska sina logistikkostnader? 
17. På vilket sätt tror du att små företag kan hamna i en negativ beroendeställning 

gentemot sina större samarbetspartners inom logistik? 
18. På vilket sätt tycker du att små företag som jobbar aktivt med sin logistik skiljer sig 

från företag som inte gör det? 
19. a)Anser du att små modeföretag som aktivt arbetar med sin logistik har lägre 

logistikkostnader än jämförbara modeföretag? 
b) Om ja, uppskattningsvis hur mycket lägre kostnader? 
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Bilaga 2. Sändningar med Jersey från Portugal 
 
 
Jersey, Portugal Ant sänd. Kolli tot. Vikt kg 
Tygprover 2,0 5,0 2,5 
Mönster 1,0 2,0 2,0 
Prototyper 2,0 2,0 4,0 
Ev. retur av prototyper 1,0 1,0 1,0 
Säljkollektionen i 3 ex 1,0 3,0 25,0 
Retur/ändring av 
säljprover 1,0 1,0 5,0 
Pre-prod sample (PPS) 1,0 2,0 8,0 
Ev. retur PPS 1,0 1,0 3,0 
Shipment sample (SS) 1,0 2,0 8,0 
Ev. retur SS 1,0 1,0 3,0 
        
Jersey Bulk prod 1-2st 70,0 700,0 
Totalt Jersey 13-14st 90,0 761,5 
 

 
 
 


