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Syfte: Att undersöka hur affärssystemen i svenska klädesbranschen 

utnyttjas i dagsläget, samt diskutera hur den bättre kan utformas 
för denna bransch i framtiden. 

   
Metod: Fem fallstudier hos användare av affärssystem inom 

klädbranschen samt diskussion med en leverantör av 
affärssystem. Fallstudierna genomfördes med telefonintervjuer 
med personer väl insatta i respektive affärssystem. De enskilda 
fallen analyserades och ställdes mot varandra, mot leverantörens 
syn samt mot teorin. 

 
Slutsatser: Klädaktörernas målsättning med sina affärssystem är att få sina 

artiklar genom processen från inköp till slutkund, med så hög 
marginal som möjligt. Aktörernas kärnverksamhet består i 
huvudsak av design, inköp och butiksdrift. Studien visar att de 
flesta av fallföretagens befintliga affärssystem stödjer och 
kontrollerar varuflödet från tillverkare till butik. När det gäller 
de kritiska affärsprocesserna design och inköp, förekommer 
behov av förbättringar i affärssystemen. Vi har även kommit 
fram till att CRM inte är en prioriterad del av affärssystemen, 
trots att nyckeln till framgång för samtliga aktörer är 
tillfredställda och trogna kunder.  
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Förord 
 
Denna kandidatuppsats är genomförd vid företagsekonomiska institutionen på 
Ekonomihögskolan vid Lunds Universitet under höstterminen 2003. Uppsatsen har skett i 
samråd med Intentia i Malmö. Det är i enighet med Intentia vi valt att genomföra en 
fallstudie på de fem företagen H&M, Lindex, Dressmann, MQ och KappAhl.  
 
Affärssystem är ett idag vanligt förekommande IT-verktyg som stödjer affärsverksamheter 
inom företag och organisationer. Vi har uppfattningen att som ekonom är det numera 
nödvändigt att komplettera kunskaper i företagsekonomi med ämnesområdet 
Informationssystem och Informatik. Att sätta sig in i och förstå vad affärssystem är och hur 
det på olika sätt kan integreras med och stödja företags affärsprocesser, anser vi vara en 
viktig kunskap för att driva företagens utveckling framåt. Vi startade detta arbete med 
begränsade kunskaper om affärssystem, men har efterhand bildat oss en bred uppfattning 
om dess betydelse, som var en gemensam målsättning med detta arbete. 
 
Vi riktar vår tacksamhet till H&M, Lindex, Dressmann, MQ och KappAhl som har ställt 
upp på intervjuer samt våra handledare Per Magnus Andersson och Hans Månsson. Vi vill 
även rikta ett speciellt tack till Andreas Quist och Mårten Winther på Intentia i Malmö. De 
har försett oss med råd och tips, möjlighet att få arbeta i en stimulerande miljö i ett eget 
rum på Intentia med tillgång till vacker utsikt över Öresundsbron, datorer, telefoner och 
obegränsat med kaffe. Vi hoppas att studien skall vara en intressant läsning för Intentia och 
klädföretagen. Vi vill dessutom passa på att önska Intentia lycka till i deras fortsatta 
etablering som leverantör av affärssystem inom detaljhandeln. 
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1 Introduktion 
 
 
 
Internets framväxt har lett till att tillgängligheten på information har ökat för alla typer av 
samhällsgrupper. Konsumenternas valmöjligheter är idag mycket stora. Produkter förnyas 
snabbt och konsumenter har ett stort antal varumärken att välja mellan. Företag tvingas i 
allt högre grad styra sin produktion efter vad konsumenterna efterfrågar och industrin har 
överkapacitet inom produktionen. Hur ska företagen kunna överbrygga detta gap mellan 
utbud och efterfrågan? Den som har relevant kunskap och information vid rätt tidpunkt, har 
goda möjligheter att överbrygga detta gap, det vill säga uppnå ett övertag i kampen om de 
värdefulla konsumenterna. I det moderna samhället är därför tillgången av rätt information 
vid rätt tillfälle av avgörande betydelse för en organisations överlevnad, vilket kan belysas 
med följande citat: 
 

”Sammanslagningar av företag, nya branschstrukturer och ökande antal 
samarbetsavtal skapar nya behov av informationsförsörjning. När marknaden 
hanteras av större och kraftfullare aktörer blir konkurrensen allt hårdare, vilket 
innebär att den som kan agera snabbast och effektivast är den som kommer att ligga 
steget före och kunna erhålla det bästa affärsutbytet. Detta innebär i sin tur att 
affärsutveckling och planering blir allt mer beroende av valet av 
informationstekniska strategier.” (Samuelson 1996, s 455) 

 
Den typ av information som idag krävs är svårhanterlig för organisationer och dess 
individer. För att täcka behovet av att lagra, bearbeta, analysera och förmedla information 
som inte enskilda individer i organisationer mäktar med, spelar informationssystem idag en 
central roll. Konkurrenskraftigt utnyttjande av informationssystem är en av många 
nuvarande metoder för att skapa konkurrensfördelar (Alter 1999). Det är således 
framväxten av informationssamhället som lett till ett språng i utvecklingen av 
informationssystem. En typ av ekonomiskt informationssystem är affärssystem (Alter 
2002).  
 

1.1 Problemdiskussion 
Under uppsatsens gång har vi i olika sammanhang kommit i kontakt med två definitioner 
av affärssystem, båda med varierande innebörd och bakgrund, nämligen Enterprise System 
och Enterprise Resource Planning System (ERP-System). Vi avser att i denna uppsats 
använda begreppet affärssystem i enlighet med definitionen Enterprise System, då denna 
definition är mer heltäckande då den även omfattar icke-tillverkande industrier och stödjer 
dessutom merparten av ett företags processer och funktionella behov.  
 
En viktig poäng med ett affärssystem är att det ska generera någon form av värde för den 
organisation som använder systemet. Ur ett aktieägarperspektiv handlar det främst om att i 
slutändan åstadkomma ökad avkastning på sysselsatt kapital. För att uppnå det, kan 
affärssystem bidra till att företag bättre integrerar sina affärsprocesser, för att exempelvis 
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förbättra kommunikation och skapa en helhetssyn. Från grunden var affärssystem främst 
tänkt att användas för att stödja företagets interna processer, men allteftersom utvecklingen 
gått framåt, marknader utvecklats och konkurrensen ökat, har behovet av affärssystem som 
även fokuserar på de externa processerna blivit av allt större vikt. 
 
För dagens leverantörer av affärssystem är det en stor utmaning att utveckla system som 
kan hantera den stora volymen av information och det stigande antalet användare. Det 
gäller att utveckla system som skall vara lätta att uppgradera och funktionella till exempel i 
fråga om plattformsoberoende. Noterbart i sammanhanget är den utveckling som 
affärssystem med åren gått igenom och hur dessa efter hand har använts.  
 
Många affärssystemleverantörer har idag valt att ge sig in i detaljhandelsbranschen då 
denna expanderar kraftigt och behovet av ett utvecklat affärssystem växt sig större. Idag ser 
vi många företag inom just denna bransch som har växt sig så stora att informationen 
omkring dessa företags externa och interna processer blivit alltmer svårhanterlig. I Sverige 
och i många andra länder i västvärlden ser vi en ökad trend av att allt fler företag väljer att 
förlägga sin produktion utomlands och ofta till länder med billig arbetskraft. Den svenska 
marknaden kommer allt mer i framtiden att bestå av serviceindustri. Idag finns en mängd 
olika leverantörer av affärssystem, men endast ett fåtal aktörer klarar av att leverera väl 
utvecklade affärssystem. Med det menas i huvudsak att de klarar av att hantera stora 
transaktionsvolymer, vilket är svårigheten i större företag med mer än 100 anställda (Quist, 
Intentia).  
 
De systemleverantörer som konkurrerar om de större företagen har tidigare varit mer 
fokuserade på tillverkningsindustrin, men i takt med att serviceindustrin växer, vill 
leverantörerna även vinna marknadsandelar inom detta område. För att vara attraktiv inom 
detaljhandeln, bör affärssystem kunna tillhandahålla de enskilda företagens önskemål och 
krav. Men samtidigt kan inte systemen tillgodose hela företagets behov, då kostnader för att 
anpassa ett standardsystem är relativt höga. Leverantörerna försöker hitta gemensamma 
drag hos företag inom samma bransch för att slippa att ”uppfinna hjulet en gång till”. Hur 
kan denna branschindelning göras? Vi har i denna uppsats valt att avgränsa oss mot den 
svenska klädbranschen som är en delbransch inom detaljhandeln.  
 

1.2 Problemformulering 
För att bringa klarhet i hur ett affärssystem kan stödja företag verksamma inom svenska 
klädbranschen och hur vidareutveckling kan ske i framtiden, kommer följande 
frågeställningar tas upp i uppsatsen: 
 

• Hur ser svenska klädbranschen ut i dagsläget?  
• Vilka är de kritiska affärsprocesserna i branschen?  
• Hur stödjer affärssystemen i dagsläget klädföretagens centrala affärsprocesser och 

hur skulle systemen kunna utvecklas? 
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1.3 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur affärssystemen i svenska klädesbranschen 
utnyttjas i dagsläget, samt diskutera hur den bättre kan utformas för denna bransch i 
framtiden. 

1.4 Avgränsningar 
Uppsatsen kommer inte att behandla affärssystems tekniska uppbyggnad. En teknisk 
beskrivning av affärssystem riskerar snabbt att bli inaktuell i den rådande snabba 
utvecklingen. Vi har även valt att utelämna företagskulturens inverkan på affärssystem och 
omvänt på grund av svårigheten i att kartlägga denna.   
 

1.5 Målgrupp 
Den här uppsatsen riktar sig till en rad olika målgrupper, nämligen studenter och lärare vid 
Ekonomihögskolan i Lund, andra lärosäten som behandlar ämnen av liknande art, samt 
även företag inom klädbranschen och leverantörer av affärssystem inom detaljhandeln.
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2 Metod 
 
 
 
Detta kapitel beskriver hur vi har gått tillväga för att uppfylla uppsatsens syfte. Vi 
beskriver val av metod och hur arbetet har planerats, genomförts och analyserats. 
Tanken är att läsaren på egen hand ska kunna få tillräckligt stor inblick i uppsatsen 
för att kunna bedöma dess rimlighet och generaliserbarhet.  
 

2.1 Tillvägagångssätt 
För att hitta en intressant och relevant problemställning togs kontakt med ett flertal företag, 
varefter Intentia valdes ut. Efter ett första möte med vår kontaktperson, Andreas Quist 
(HRM-konsult) på Malmökontoret, fick vi veta att Intentia nyligen börjat marknadsföra och 
etablera sig inom detaljhandeln. Intentia ser en stor potential inom detaljhandeln då man 
tror att denna marknad kommer att fortsätta växa även i framtiden. Därför ansåg vi att en  
undersökning, angående hur affärssystem fungerar inom detaljhandeln vara ett intressant 
studieområde. 
 
Inledningsvis gjordes en litteraturstudie, där vi läste in oss på ämnet. Som utgångspunkt 
använde vi tidigare kurslitteratur från företagsekonomi och informatik. När en empirisk 
undersökning görs måste man vara säker på vilken sorts information som behövs. Detta 
avgör vilket utgångsläge som finns för att välja en lämplig metod. Denna uppsats är tänkt 
att göras i enlighet med vad som anses tillhöra god forskning. De argument och 
resonemang som lyfts fram i uppsatsen bör vara så pålitliga och objektiva som möjligt. En 
annan viktig utgångspunkt var att undersökningen skulle bedrivas på ett sätt att den har ett 
värde för mer än bara den som skriver uppsatsen.  
 
Vid val av fallföretag inom detaljhandeln valdes företag verksamma inom svenska 
klädbranschen. Ett krav var dock att företagen som valdes minst skulle ha 100 anställda, då 
behovet av ett utvecklat affärssystem endast finns hos de större företagen vilket både passar 
bättre att analysera inom ramen för vår uppsats, samtidigt som det genererar värde för 
Intentia. Mindre företag är oftast inte intresserade av ett stort system som Movex och faller 
därför heller inte inom deras målgrupp. Uppsatsens problemställning växte fram genom 
diskussioner med Andreas Quist, våra handledare samt genom egna inläsningar på området. 
Intentias roll i denna uppsats var att inspirera och stödja undersökningen snarare än att styra 
den, även om vår tanke med uppsatsen var att den till viss del skulle mynna ut i någon form 
av nytta för Intentia.  
 

2.2 Teoretiskt upplägg 
Davenport (1998) menar att det ligger en stor risk i att installera ett affärssystem i en 
organisation utan att först ha en grundläggande förståelse om verksamhetens behov och 
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förutsättningar. Den tekniska utmaningen är inte den huvudsakliga anledningen till att en 
implementering av ett affärssystem misslyckas. Svårigheten ligger istället i att koppla 
systemets tekniska uppbyggnad med affärsprocesserna i den specifika organisationen. En 
alltför förhastad handlingsplan, innefattande implementering av systemet, kan resultera i 
förödande konsekvenser.  
 
Som utgångsläge för uppsatsens struktur har nedanstående modell valts. Vi anser att denna 
modell ger en bra vägledning för hur uppsatsens problemställningar kan fångas in. 
Modellen är hämtad ur Alters bok Information Systems – a management perspective 
(1999). Huvudpoängen, enligt Alter, är att olika verksamheter har olika informationsbehov. 
Därför är det lämpligt att först studera branschen, göra en branschanalys, för att efter det 
kunna gå vidare till det enskilda företagets förutsättningar, affärsprocesser och funktioner. 
Först när det finns en förståelse för hur dessa faktorer samspelar, är det lämpligt att se till 
de behov av information och hur ett informationssystem på lämpligaste sätt kan anpassas. 
Slutligen ska valet av teknisk lösning väljas, vilket illustreras av den sista och minsta 
cirkeln i modellen. Uppsatsens teoretiska utgångspunkt ligger till grund för val av struktur 
och indelning i teoriavsnittet.  
 
 
1. Studera branschen  
2. Studera företagets förutsättningar 
3. Analysera företagets affärsprocesser 

och funktioner 
4. Var behövs affärssystemsstöd?  

Vilket/vilka är (informations)behoven?  
5. Fokusera på tekniken 
 
 
 
Ett företags konkurrenskraft är beroende av att de externa och interna förutsättningarna 
matchar varandra. Konkurrenskraft mäts i relation till företaget och dess konkurrenter. 
Genom att studera omvärlden och branschen kan det enskilda företagets externa 
förutsättningar studeras (Grant 2002). Med anledning av att vi inte har funnit aktuell 
information om klädbranschen i akademisk litteratur, har vi valt att komplettera behovet av 
teori om klädbranschen genom att titta på svensk detaljhandel i stort. Klädbranschen ingår 
som en delbransch i detaljhandeln och kunskap om denna ökar förståelsen kring och hjälper 
oss att angripa klädbranschen, då många av de centrala och viktigaste processerna liknar 
varandra. 
 
De interna förutsättningarna utgörs av den organisatoriska infrastruktur de enskilda 
klädföretagen har. En viktig aspekt är att många användare (baserat på egna intervjuer) av 
affärssystem anser att det främst är behoven som ska driva det val av hur affärssystem ska 
implementeras i organisationen. Davenport (1990) förespråkar däremot att det är 
kombinationen av behov och hänsyn till de möjligheterna som informationsteknologin kan 
skapa, som bör utgöra det grundval som affärssystemet bör omfatta. Vi avser därför att gå 
igenom affärssystem efter det att omvärlden, branschen samt den organisatoriska 
infrastrukturen först redogjorts. 

2. Firm 
3. Business Process 

1. Business 
Environment 

 
5. Information 
   Technology 

4. Information 
System 

Figur 2.1 Uppsatsens teoretiska upplägg (Alter1999, s.43) 
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2.3 Undersökningsmodell  
Denna uppsats utgår från en deduktiv metod som arbetsgång. Det innebär att empirin ska 
ställas mot utvalda teorier (Patel & Davidson 1991). Det finns olika strategier för en 
empirisk undersökning beroende på vilken typ av resultat man vill få fram. För att få fram 
material från många olika företag kan man till exempel göra en survey-undersökning, där 
insamlad data är kvantitativ och samlas vanligtvis in genom enkäter eller andra former av 
standardiserade frågor. Då denna metod kan leda till avsaknad av kvalitativ data, kan en 
fallstudie passa bättre för att fylla uppsatsens syfte. En fallstudie gör det möjligt att gå på 
djupet och lyfta fram ett fenomen i sitt sammanhang. Detta möjliggör att slutsatser kan dras 
utifrån ett begränsat urval för att bättre passa syfte och problemställning (Andersen 1998). 
På så sätt kan en viss typ av företag studeras, i detta fall väletablerade större företag inom 
klädbranschen.  
 
Fallstudier är väldigt vanligt inom till exempel organisationsforskning, på grund av att 
metoden anses vara den bästa metoden för att förstå hela organisationen (Lundahl & 
Skärvad 1999). Då uppsatsens syfte är att se till branschen och de enskilda fallföretagens 
förutsättningar och behov, är detta således ett argument till varför en fallstudie passar bra. 
Vidare påpekar Lundahl och Skärvad att fallstudier kan bli otroligt komplexa och svåra att 
övergripa. Det krävs då att man avgränsat sig och enbart fokuserar på vissa aspekter. I 
enlighet med uppsatsens problemformulering kommer fokus att ligga på fallföretagens 
viktigaste affärsprocesser och deras varuflöden samt hur affärssystemen stödjer dessa. Då 
det är branschen som är i fokus, har jämförelser gjorts och analysen är snarare byggd på 
gemensamma drag än hur det ser ut i de enskilda fallföretagen. 
 

2.4 Datainsamling 
Den datainsamling som har gjorts består av två olika typer: primär- och sekundärdata. Med 
primärdata menas sådant material som har samlats in av utredarna själva. Sekundärdata är 
redan befintligt material i form av artiklar, böcker, årsredovisningar etc. som finns 
dokumenterad om ett visst fenomen, men som inte är insamlad eller sammanställd primärt 
för den egna studien. (Lundahl & Skärvad 1999).  
 

2.4.1 Primära och sekundära källor 
Till att börja med har sekundära källor använts, eftersom dessa är i regel enklare och 
billigare att använda sig av. De är dessutom lämpliga att använda sig av i början av en 
undersökning, då man bör skaffa sig en kännedom om det område som skall studeras 
(Eriksson & Wiedersheim-Paul 1997). Efter valt ämnesområde började vi söka litteratur på 
bibliotek och Internet, då främst inom ämnena affärssystem, informationssystem och  
detaljhandel. Merparten av de böcker, artiklar och uppsatser som använts har kommit från 
Lunds universitetsbibliotek; LOVISA och ELIN. Det bör dock nämnas att vissa svårigheter 
fanns att hitta relevant litteratur, då begreppet affärssystem är relativt nytt och utvecklingen 
går snabbt framåt. 
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Sekundärdatainsamlingen har legat till grund för beslutet av vilken primärdata som 
behövts. Primärdatainsamlingen som egentligen är den mest intressanta för undersökningen 
skulle fylla de hål, som redan befintlig information inte kunnat täcka. Detta insamlingssätt 
kan indelas i två huvudsakliga typer: enkäter och intervjuer (Eriksson & Wiedersheim-Paul 
1997). I denna uppsats har intervjuer använts, eftersom det var nödvändigt för att få en 
djupare förståelse för hur affärssystem fungerar i de enskilda företagen. En stor fördel med 
intervjumetoden är att följdfrågor och öppna frågor enklare kan ställas. Detta kan bidra till 
nya synsätt, som tidigare inte beaktas. Med en enkätundersökning är det svårt att få samma 
djup och förståelse, då det inte går att ställa följdfrågor (Lundahl & Skärvad 1999). 
 
För att få en större förståelse för affärssystem och detaljhandeln har även diskussion förts 
med Mårten Winther, Retailkonsult på Intentia. Denna diskussion har främst gett en bättre 
förståelse för detaljhandeln och Movex samt även gett Intentias syn på vad ett affärssystem 
kan bidra med.  
 

2.4.2 Urval av företag och kontaktpersoner 
 

”Urval handlar om vem, vilka eller vad som skall intervjuas eller observeras. Det 
urval som görs är ofta resultatet av en avvägning mellan vad som är principiellt 
önskvärt och vad som är praktiskt möjligt och tillgängligt”. (Lundahl & Skärvad 1999, 
s 97) 

 
Ett urval av företag gjordes i undersökningen, eftersom det av tidsmässiga skäl inte var 
möjligt att undersöka samtliga aktörer i svenska klädbranschen. Viktiga frågor att fundera 
över när man gör ett urval är hur många fall som ska studeras för att uppnå ett önskvärt 
resultat och hur dessa ska väljas. Att välja ett enda fall gör det lättare att gå på djupet, men 
gör det svårare att dra några generella slutsatser, då fallet kanske är alltför 
situationsanpassat. Många fall ger en stor bredd, men innebär i sin tur istället svårigheter 
med att gå på djupet (Lundahl & Skärvad 1999).  
 
Det finns olika sätt att välja ut de fall som ska delta i en undersökning. Valet kan i princip 
baseras på två metoder: sannolikhetsurval och icke-sannolikhetsurval. Sannolikhetsurval 
innebär att varje individ i populationen ska ha en sannolikhet som är större än noll, att 
komma med i urvalet. Med hjälp av beräkningar kan den statistiska felmarginalen beräknas 
ur det urval som görs. Medan ett icke-sannolikhetsurval innebär att valet inte sker med 
hjälp sannolikheter, utan istället görs efter en metod som anses vara rimlig och tillräcklig 
för att kunna uppfylla det ändamål undersökningen har (Körner & Wahlgren 2002). Icke-
sannolikhetsurval är den som har använts i uppsatsen eftersom den ansetts vara mest 
lämpad för uppgiften.  
 
Fallföretagen har handplockats efter vissa uppställda kriterier. De utvalda fallföretagen 
skulle ha minst 100 anställda, för att kunna ingå i Intentias målgrupp. Dessutom bestämde 
vi på egen hand att företagen skulle vara verksamma inom svenska klädbranschen och 
inneha en betydande marknadsandel. Då undersökningen inte gick ut på att undersöka 
Intentias affärssystem Movex, utan affärssystem generellt, fanns det ingen begränsning av 
vilken leverantör av affärssystem de undersökta företagen i nuläget använder. Avvägningen 
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mellan att få en viss bredd på undersökningen och vad som var praktiskt genomförbart 
resulterade i att fem eller sex fallföretag bedömdes vara tillräckligt, för att kunna dra vissa 
generella slutsatser. 
 
Sex företag valdes: H&M, MQ, KappAhl, Lindex, Dressmann och JC.  När vi ringde upp 
dessa företag var vi noga med att presentera oss själva, vårt syfte och vår 
undersökningsmetod. JC var det enda bortfallet från urvalsgruppen. På grund av intensivt 
bokslutsarbete hade de inte tid att ställa upp, men mailade några av deras åsikter om 
affärssystem som använts i uppsatsen. De personer som intervjuades var de som företagen 
själva ansåg hade mest kunskaper inom området. Antingen föll uppgiften på en IT- eller 
ekonomiansvarig. Önskvärt hade varit att även intervjua fler personer med olika 
befattningar och arbetsuppgifter, för att få fler åsikter och därmed en bättre helhetsbild.  

2.4.3 Intervjuer 
En intervju används för att få mer detaljerad information om individers beteenden, 
inställningar och tankar. Anledningen till att en intervju görs kan vara att det bland annat 
behövs djupgående information. Då ett beslut tas om att göra en intervju är det viktigt att 
först vara säker på att sådan detaljerad information verkligen behövs, samt att 
informationen blir tillräckligt pålitlig. Vid undersökningar på företag sker detta oftast 
genom en kontaktperson som genom sin position inom företaget kan ge information som 
annars är svår att nå. Data som samlas in vid en intervju kan användas på olika sätt. Dels 
kan intervjun vara en första insamling av information för att få en grund för andra 
forskningsmetoder, dels en direkt informationskälla. (Denscombe 2000). Vid intervju av en 
kontaktperson på ett företag används informationen för att komplettera det skriftliga 
material som finns om företaget och för att få djupgående information om vissa frågor. 
   
Man skiljer på graden av standardisering i en intervju. Intervjuer med hög grad av 
standardisering har på förhand klart definierade frågeformuleringar och frågornas 
ordningsföljd är bestämd. Vid en icke-standardiserad intervju kan man däremot välja denna 
ordning mer fritt, så länge de frågor som ställs täcker informationsbehovet. Detta ger en 
mer anpassad och flexibel intervju. Ett av syftena med standardisering av intervjuer är att 
skapa förutsättningar för kvantitativ bearbetning. En icke-standardiserad intervju ger istället 
större nyansrikedom och djup. Dessutom görs en åtskillnad mellan strukturerade och fria 
intervjuer. Denna indelning är med utgångspunkt från hur mycket svarsutrymme man 
lämnar till respondenten. Strukturerade, är när det finns svarsalternativ att välja emellan, 
medan fria tillåter respondenten att själv formulera sina svar. (Lundahl & Skärvad 1999). 
 
För att lättare kunna jämföra de olika respondenternas svar och samtidigt få ett visst djup 
ansågs mellanformen semistandardiserade intervjuer, vara lämpligast för undersökningen. 
Samma frågor ställdes till samtliga respondenter men samtidigt var det möjligt att följa upp 
svaren i varje enskilt fall. Då det inte enbart var information som behövs, utan även 
värderingar och diskussion med respondenten, fanns det inte några strukturerade 
svarsalternativ. Vi ville att respondenten skulle svara helt fritt, då de med sin kunskap och 
erfarenhet skulle bidra till att lyfta fram nya aspekter.  
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Då de företag som valdes ut att delta i undersökningen inte fanns på ett nära geografiskt 
avstånd valdes telefonintervjuer i stället för personliga intervjuer. Telefonintervjuer är en 
metod som sparar både tid och pengar, men kan uppfattas som opersonlig, mindre 
förtroendeingivande och därmed kanske inte ge samma resultat som en personlig intervju. 
En ytterligare nackdel är att man går miste om kroppsspråk och andra icke-verbala uttryck 
(Lundahl & Skärvad 1999). Då det för undersökningen inte varit praktiskt genomförbart att 
genomföra personliga intervjuer, har telefonintervjuer ändå ansetts vara den bäst lämpande 
metoden, trots vissa uteblivna effekter.  
 

2.4.4 Genomförande av intervju 
Intervjufrågorna konstruerades med utgångspunkt från den teori som använts. Frågorna 
indelades övergripande inom de tre områdena: branschen, företaget och affärssystemet (se 
intervjumall, bilaga 1). Frågorna skulle var enkla, korta och objektiva, det vill säga undvika 
värdeladdade och ledande ord (Lundahl & Skärvad 1999). Frågorna var också ganska brett 
formulerade, då tanken var att respondenten själv skulle välja att svara vad denne ansåg 
vara mest relevant. Dessutom var tanken att intervjun snarare skulle vara mer diskuterande 
än enbart besvarande. 
 
Innan intervjuerna skickades de huvudsakliga frågorna via e-mail för att ge 
kontaktpersonen en chans att avgöra om denne var rätt person att svara på frågorna. I 
åtminstone ett fall trodde kontaktpersonen att denne var insatt i området, men efter att ha 
läst frågorna hänvisade denne person oss till en annan. En fördel med att låta respondenten 
läsa frågorna innan är att denne ges en chans att förbereda sig på intervjun och sina svar. 
Nackdelen är att denna förberedelse kan innebära att respondenten letar upp ”rätt” svar och 
att svaren därmed inte stämmer särskilt överens med verkligheten.  
 
Vid själva intervjun användes en högtalartelefon för att samtliga i gruppen skulle kunna ta 
del av informationen och kunna föra anteckningar. På så sätt minskade risken för att något 
skulle utelämnas. För att det inte skulle bli rörigt för respondenten, var det en av oss som 
höll i själva intervjun för att se till att alla frågor blev besvarade. Ett alternativ hade varit att 
göra bandinspelningar, men då detta kan hämma respondenten valdes detta alternativ bort. 
Dessutom är detta en enormt tidsödande process och då fältanteckningar ansågs vara 
tillräckliga valdes detta alternativ. För att kontrollera att all information som framkommit 
under intervjun var korrekt, skickades våra sammanställningar till respondenterna, för att 
dessa skulle kunna kontrollera dess riktighet och eventuellt revidera sina svar. 
 

2.5 Sammanställning och analys av data 
Efter att intervjuerna var genomförda sammanställdes och diskuterades respondenternas 
svar för att vi inte skulle riskera att något glömdes bort. Som redan nämnt ovan skickades 
denna sammanställning tillbaka till respondenten för kontroll. När samtliga intervjuer var 
gjorda hade en del nya frågor uppkommit. Dessa kompletterande frågor mailades först ut 
till kontaktpersonerna och sedan kontaktades de per telefon, i likhet med första omgången 
frågor. 
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Sammanställningen av intervjusvaren valdes att presenteras varje företag för sig. 
Tillsammans med information som hittats på respektive företags hemsidor har svaren 
skrivits om till löpande och mer sammanhängande text. Vår analys täcker de tre 
problemområdena klädbranschen, aktörernas affärsprocesser och deras affärssystem. Då 
samtliga företag gav relativt liknande svar på branschfrågorna valdes dessa att gemensamt 
analyseras, då avsaknaden av tvetydigheter gör att ett analysverktyg blir tillräckligt. Till vår 
hjälp användes Porters branschanalys. Utifrån informationen som erhållits från de två andra 
problemområdena har den för tydlighetens skull sedan sammanställts i två olika matriser, 
där nyckelfaktorer plockats ut. Matriserna kommer därför enbart att täcka frågor kring de 
specifika företagen och deras affärssystem. Utifrån dessa matriser analyserades sedan de 
utvalda faktorerna för att se likheter respektive olikheter, vilka senare jämfördes med 
teorin.  
 

2.6 Uppsatsens aktualitet 
Affärssystem är ett högaktuellt ämne och blir förmodligen ännu mer betydelsefullt i 
framtiden då det mer och mer handlar om behovet av rätt information, i rätt tid och av rätt 
kvalité, snabbare varuflöden genom kortare ledtider, integrationsbehov av 
informationssystem och globalisering. Den rådande trenden i västvärlden är, att 
produktionen idag kostar företagen mycket pengar och på grund av detta väljer de istället 
att förlägga denna i lågkostnadsländer. Detta är således ett argument som talar för att 
affärssystem anpassade för just klädbranschen, blir allt mer angeläget både för utövare och 
för leverantörer. 
 
Då samtliga fallföretag agerar inom klädbranschen och är representativa i förhållande till 
deras storlek, anses resultatet vara generaliserbart för hela branschen, även fast 
appliceringen av vissa processer gentemot liknande företag dock skall göras med en viss 
försiktighet. Vad som kanske är viktigare än att komma fram till generell kunskap, är hur 
giltigt och relevant resultatet blivit, det vill säga undersökningens validitet. Validitet kan 
definieras som frånvaro av systematiska mätfel, att undersökningen mäter rätt saker. Ofta är 
det vid kvalitativa studier lättare att uppnå en hög validitet på informationen än vid 
kvantitativa studier, då det finns en större närhet till det som studeras (Lundahl & Skärvad 
1999). Vad som kan avgöra uppsatsens validitet är interaktionen mellan intervjuare och 
respondent. Är respondenten inte rätt person att svara på frågorna, inte har rätt kunskap 
eller missuppfattar frågan påverkas validiteten.  
 
Det är också viktigt att intervjuaren är påläst och förstår respondentens svar samt är 
medveten om att en viss subjektivitet alltid kommer att finnas i en kvalitativ undersökning, 
då urval, frågor och analysvariabler påverkas av författarna själva och deras bakgrund. En 
fördel med fallstudier är att metoden stödjer användning av flera datakällor, på så sätt kan 
exempelvis intervjuresultat säkerställas och jämföras med andra källor för att öka 
validiteten. (Denscombe 2000)  
 
Undersökningens reliabilitet är också en viktig aspekt att tänka på och är dessutom en 
förutsättning för validitet. Med reliabilitet avses frånvaron av slumpmässiga mätfel, att 
undersökningen mäter det man avsett mäta (Lundahl & Skärvad 1999). Har en 



  2 Metod 

11  

undersökning god reliabilitet, påverkas inte resultatet av den som intervjuar, eller de 
omständigheter som råder. Detta har vi försökt tänka på genom att ge samtliga respondenter 
samma frågor, valt semistandardiserade frågor för att lättare kunna sammanställa svaren 
och samtidigt få ett visst djup. Från respondentens sida kan reliabiliteten påverkas på grund 
av stress, motivation och ärlighet. Genom att försöka skapa en bra och förtrolig kontakt 
med kontaktpersonerna samt att erbjuda en viss anonymitet vid känsliga uppgifter har vi 
försökt undvika detta. 
 

2.7 Kritisk granskning av uppsatsen 

2.7.1 Källkritik 
Sekundärdata har använts för att ge bakgrundsinformation, samt för att kontrollera och 
jämföra det empiriska resultatet. De flesta källor som använts är akademiska och kan därför 
ge en viss försäkran om kvaliteten och tillförlitligheten. Elektroniska källor, som också 
används i uppsatsen, är svårare att kontrollera och fastställa trovärdighet och 
representativitet. Detta beror på att det inte alltid framgår vem författaren är och i vilket 
syfte dokumentet skrevs (Denscombe 2000). Även om Internetkällorna kanske inte alltid är 
lika trovärdiga anser vi ändå att man bör söka information från flera källor. Dessutom har 
det i vissa fall varit svårt att hitta lämplig litteratur, då ämnet affärssystem är relativt nytt. 
Svårigheter har också funnits med att hitta litteratur specifikt om klädbranschen. Istället 
handlar teorin för det mesta om svensk detaljhandel generellt, vilket kan innebära att vissa 
processer, specifika för klädbranschen uteblivit.  
 

2.7.2 Metodkritik 
Vid en kvalitativ undersökning är det viktigt att vara medveten om att författarnas åsikter 
och värderingar kunnat påverka problemformulering, intervjufrågor och resultat 
(Denscombe 2000). Vi har försökt så långt det är möjligt, att förhålla oss objektiva och inte 
framhäva någon av respondenternas åsikter framför någon annans, något som möjligtvis 
underlättats då vi varit fyra uppsatsförfattare. Dessutom kan det vara svårt att få objektiva 
och korrekta svar från respondenterna, då de ofta tenderar att beskriva sitt eget system och 
egna företag så bra som möjligt och vill kanske inte alltid uppge brister och missnöje. Med 
detta i åtanke hade det varit önskvärt att intervjua mer än en person på varje företag, men 
med tanke på uppsatsens omfattning och tillgängliga resurser var inte detta möjligt.  
 
Vidare kan själva valet av metod och antalet fallföretag diskuteras. Då undersökningen gick 
ut på att undersöka branschen ansåg vi det vara nödvändigt att undersökningen omfattade 
ett flertal fallföretag för en bredare och därmed generaliserbar analys. Då valda fallföretag 
kan vara några av de största i Sverige innebär detta att gjord branschanalys är ganska 
tillförlitlig och trovärdig. Möjligtvis hade det varit intressant att ha med något mindre 
klädföretag för att se om resultaten ändrats. Om inte brist på resurser (tid och pengar) 
funnits, hade det varit möjligt att göra personliga intervjuer istället för gjorda 
telefonintervjuer som inneburit vissa uteslutna effekter (exempelvis kroppsspråk). Det hade 
också varit möjligt att välja ut ett av fallföretagen för djupare studie något som kunde ha 
tillfört viktig information. Dessutom skulle det varit önskvärt att låta personerna som 
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intervjuats ta del av den analys som gjorts, för att dessa skulle få möjlighet att kommentera 
analysen och bedöma dess rimlighet (Denscombe 2000).  
 

2.8 Uppsatsarbetet 
Ett uppsatsarbete av denna omfattning innebär alltid en krokig process. Under 
uppsatsarbetet har en del svårigheter uppstått. Återvändsgränder har stötts på genom 
svårigheter med formulering av syfte, problemställning och framförallt avgränsningar. 
Klart från början var dock att det skulle bli en uppsats om affärssystem som berör 
detaljhandeln, eftersom det var ett högaktuellt område. Att klädbranschen valdes, var 
kanske mer en tillfällighet och beroende på att det, till skillnad från många andra branscher, 
fanns relativt många aktörer på marknaden. Uppsatsens syfte ändrades från affärssystem i 
stort till CRM-system (Customer relationship management) och tillbaka till affärssystem 
igen, en utveckling till följd av samtal med Intentia samt några av fallföretagen. Alla i 
uppsatsgruppen hade begränsade kunskaper om vad affärssystem innebär innan 
undersökningen påbörjades, vilket lett till mycket inläsning och svårigheter i att hitta rätt 
litteratur, men som med ett ihärdigt letande lyckades överbryggas. 
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3 Teori 
 
 
 
I kapitlet presenteras de teorier vi valt att använda som referensram i arbetet. Den 
teoretiska referensramen avser att ge läsaren en förståelse för den teori som är 
relevant för uppsatsens syfte. Som tidigare beskrivits kommer först branschen att 
studeras, som följs av organisationen och affärssystemet. 
 

3.1 Omvärlden och branschen 
Utifrån den undersökningsmodell som denna uppsats utgår ifrån, är det som tidigare nämnts 
centralt att förstå branschen och dess omvärld för att kunna förstå det enskilda företagets 
förutsättningar. Teori från svensk handel har använts främst för att hitta relevanta 
omvärldsfaktorer, men även för att hitta inflytelsefaktorer som styr utvecklingen i 
branschen. Teori utifrån detaljhandeln har valts, eftersom den kan anses vara relevant även 
för klädbranschen. För att bryta oss loss från detaljhandeln och dess omvärld, görs en 
branschstudie på klädbranschen med hjälp av Porters analysverktyg, Five forces of 
competition. 
 

3.1.1 Svensk detaljhandel 
Detaljhandeln är den sista länken i produktions- och distributionsprocessen. Tonndorf 
(2000) hävdar att handelns uppgift idag är densamma som den alltid varit ifråga om att 
tillfredställa kunderna på bästa sätt, genom att från produktionen överföra varor och tjänster 
anpassade för olika behov. Det som är ”nytt”, menar han är att konsumenterna successivt 
har ökat sina krav och förväntningar och att det numera är svårare än någonsin att 
tillfredställa dem. En sammanställning av de mest väsentliga omvärldsfaktorerna som styr 
utvecklingen av detaljhandeln har gjorts av Tonndorf (2000): 
 

• Den ekonomiska utvecklingen i stort  
• Befolkningsutvecklingen och åldersfördelningen  
• Ändrade konsumtionsbehov och inköpsvanor  
• Teknologiska framsteg 
• Internationaliseringen  
• Konkurrensen 

 
Ekonomisk utveckling och konsumtionsmönster 
Högkonjunktur och ökade inkomster bidrar till, förutom att handeln ökar, att 
konsumenternas konsumtionsmönster förändras ständigt. Konsumenterna har blivit 
kräsnare, ställer större krav och efterfrågar ett mervärde. De vet att det råder 
överproduktion och överkapacitet inom handeln och utnyttjar detta till sin fördel. För 
detaljisterna finns inte längre någon medelväg att gå, denne måste erbjuda något utöver det 
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vanliga: antingen lägre priser eller mer urval, högre kvalitet, bättre service, mer av 
inköpsglädje och trivsel. Det innebär att företagen ständigt tvingas fråga sig hur de ska 
förbättra de aktiviteter som ingår i deras värdekedja för att skapa mervärde åt kunden. 
(Tonndorf 2000) 
 
Dagens samhälle karaktäriseras av en åldrande befolkning, fler enpersonshushåll och bättre 
utbildning. Äldre konsumenter är ofta mer kritiska och högutbildade tänker ofta på 
livskvalitet och immateriella mervärden. För att anpassa sig till dessa ändrade värderingar 
svarar handeln med segmentering, nischföretag och behovsorienterat sortiment, 
trovärdighet, emotionella värden (upplevelser) och långsiktig kundbindning. (Tonndorf 
2000) Ett sätt att öka kundlojaliteten är genom någon form av kundkort. De flesta företag, 
mat eller kläder, använder sig av detta system som dessutom möjliggör kartläggning och 
utforskning av köpvanor (www.euromonitor.com). 
 
Tonndorf (2000) menar att detaljisterna bör satsa på målgruppsfixering och individuell 
marknadsföring. Samtidigt är det viktigt att erbjuda emotionella mervärden, vara nära 
kunderna, samt ha kunskap och information om marknad, kunder och konkurrenter.  
 
Konkurrens och internationalisering 
Detaljhandeln i Sverige är idag en mycket konsoliderad bransch; konkurrensen har hårdnat 
och större kedjor och varuhus konkurrerar ut mindre butiker (huvudsakligen i mindre 
tätbefolkade områden). Detta har också bidragit till en minskning av det totala antalet 
detaljhandlare och marknader (www.euromonitor.com). För att kunna bli framgångsrik i en 
sådan konkurrensmiljö är det absolut nödvändigt för detaljisten att förstå marknadens 
dynamik. Många marknader inom detaljhandeln är dessutom mättade, konsumenterna har 
till exempel redan många kläder och skor, och det finns fler varor än det finns efterfrågan. 
Som en respons och sätt att driva upp efterfrågan i klädbranschen är nytt mode, att ständigt 
ta fram nya klädkollektioner. (Tonndorf 2000) 
 
Branschen blir mer och mer internationaliserad genom uppköp eller direktetablering. 
Många svenska företag är etablerade i utlandet samtidigt som konkurrensen på 
hemmamarknaden ökar då utländska företag etablerar sig här (Tonndorf 2000). Exempelvis 
finns H&M över hela världen och Lindex i Skandinavien och många andra länder i Europa. 
Konkurrensen från Internet har också ökat även om den fortfarande är relativt låg. Troligt 
är att väletablerade företag med traditionella detaljhandelskanaler kommer att expandera 
och även erbjuda on-line shopping, vilket redan är fallet med flera företag. 
(www.euromonitor.com).  
 
En jämförelse med det egna företaget och med branschsiffrorna kan ge besked om hur väl 
företagets affärskoncept står sig i konkurrensen, och kan inspirera till att ytterligare anpassa 
försäljningen till kundernas krav. Lämpliga nyckeltal för detaljhandeln är omsättning, 
bruttovinst, lageromsättning, lageravkastning, rörelsekapital och nettoomsättning per 
anställd. Med hjälp av moderna program och analysverktyg har det numera blivit betydligt 
lättare och snabbare att ta fram nyckeltal för analys. (www.ekonomitolken.se) Exempelvis 
kan ett integrerat affärssystem plocka fram bruttomarginaler per plagg och butik, ta fram 
hur mycket varje anställd säljer, skapa bättre funktionalitet för inköp och lager mm. 
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Teknisk utveckling 
Den tekniska utvecklingen går snabbt framåt, det skapas allt effektivare IT-verktyg för att 
hålla ihop olika affärsområden och dess affärsprocesser. Affärssystem och andra IT-
lösningar underlättar och ökar effektiviteten i hela värdekedjan, från produkt- och 
tjänsteutvecklingen till leverans och betalning (www.microsoft.com). För att vara 
konkurrenskraftig är det nödvändigt för företag att hänga med denna utveckling.  
 
Detaljhandeln kännetecknas av långa leveranstider. En orsak är att tillverkningsindustrin 
sker i såkallade lågkostnadsländer. De stora riskerna ligger främst i form av kostnader för 
felköp och eventuella prisförluster vid realisationer. Viktiga begrepp har därför Just-in-time 
(JIT) och quick response blivit. Det handlar om att leverera varan i rätt tid och vara 
uppmärksam på snabba förändringar av efterfrågan. För att JIT och quick response ska 
kunna fungera på ett tillfredställande sätt krävs ökad datorisering. Detta leder till förkortad 
produktionstid, mindre tillverkade serier och att leverantörerna reagerar snabbare på 
efterfrågeförändringar och kan därmed leverera med kort varsel (Tonndorf 2000). 
 

3.1.2 Branschanalys 
Genom att göra en branschanalys kan man bedöma hur attraktiv en bransch är med 
avseende på långsiktig lönsamhet, men även vilka faktorer som bestämmer denna 
lönsamhet. Porter utgår ifrån att det är branschstrukturen och företagens konkurrensposition 
som bestämmer deras resultat. Porter menar genom sin Five Forcesmodell, att 
konkurrensvillkoren inom en bransch bestäms av branschstrukturen, det vill säga de fem 
konkurrenskrafterna (se figur 3.1). Om alla krafterna är starka är det mindre troligt att 
företaget lyckas uppnå lönsamhet. Om ett företag som gett sig in i branschen lyckats skapa 
en konkurrensfördel, menar Porter att detta företag hanterar de fem konkurrenskrafterna 
bättre än sina konkurrenter. De fem krafterna utgör således förutsättningar och 
begränsningar för ett företags möjligheter att inom branschen uppnå en tillfredställande 
avkastning på investerat kapital.  
 
Trots att Porters analysverktyg är väl använd, har den i viss mån även kritiserats. Den kritik 
som riktats mot den, och som bör tas hänsyn till, är att den anses ge en alltför statisk bild av 
omvärldsbeskrivningen. Kritiker menar att en branschanalys inte alltid är central vid 
utformandet av strategier eftersom branschgränser ständigt förändras. Dessutom tar den inte 
hänsyn till interna faktorer såsom hur resurser och förmågor kan utnyttjas, vilket också bör 
anses vara avgörande för ett företags möjligheter att lyckas (Bengtsson & Skärvad 2001). 
Att denna kritik riktats mot Porters Five Forces, understryker således att 
konkurrensmodellen inte är heltäckande, utan som så många andra modeller är den bara en 
förenkling av verkligheten. Trots det, anser vi att Five Forces tjänar ett viktigt syfte för att 
ge en bild av hur krafterna ser ut i klädbranschen.  
 
Hot från substitut 
Detta hot går ut på kundens benägenhet att välja substitut. Det pris som konsumenter är 
villiga att betala beror delvis på om det finns liknande produkter. Ny teknik och andra 
innovationer gör att det kommer nya produkter som kanske är bättre eller billigare än de 
som redan finns på markanden.  



  3 Teori 

16  

 
Hot från nyetableringar 
Är en bransch lönsam är det logiskt att fler vill ge sig in i branschen. Att det trots allt 
kanske inte etableras så många nya aktörer, beror på olika inträdesbarriärer i form av hur 
stora fördelar de redan etablerade företagen har. De främsta inträdesbarriärerna är stora 
kapitalbehov, stordrift och kostnadsfördelar, produktdifferentiering, tillträde till 
distributionskanalerna, hämndaktioner som prissänkningar från redan etablerade företag 
samt regerings- och lagliga hinder. 
 

K onkurrens blan d  
existerande fö retag  

Po tentiella 
etablerare  

Leverantö rer   

Substitu t  

K under   

 
                                    Figur 3.1, fem konkurrenskrafter (Grant 2002, s 72) 
 
Rivalitet inom branschen 
För de flesta branscher är de redan etablerade företagen de huvudsakliga konkurrenterna. 
Några av de viktigaste faktorerna som bestämmer konkurrensintensiteten mellan företagen 
är koncentration (hur många delar på den största marknadsandelen), produktdifferentiering, 
överkapacitet, utträdesbarriärer, stordriftsfördelar samt diversifiering. 
 
Köparnas och leverantörernas förhandlingsstyrka 
Konsumenternas förhandlingsstyrka beror på hur priskänsliga de är och deras relativa 
förhandlingsstyrka. Faktorer som påverkar denna förhandlingsförmåga gentemot säljaren är 
storlek och koncentration, information och kunskap om priser och kostnader. En ytterligare 
faktor är deras möjlighet att integrera vertikalt, det vill säga att köparen börjar tillverka 
själv, istället för att förhandla eller leta efter nya leverantörer. Leverantörernas 
förhandlingsstyrka är analog till köparnas med skillnaden att det är företaget som är 
köparen.  
 

3.2 Organisationens omfattning 
På senare år har fokus ökat på samarbete längs hela värdekedjan, där flera företag kan vara 
involverade. Ett företag som vill vara konkurrenskraftigt bör ha kontroll över 
affärsprocesserna längs hela värdekedjan, eftersom en kunds värdeskapande utgörs av hela 
denna.  
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3.2.1 Företagsformer 
En vanligt förekommande företagsform bland stora företag i klädbranschen, är filialföretag 
(se bilaga B). Dessa har idag en väldigt stark konkurrensställning gentemot de mindre 
företagen på marknaden, då de kan uppnå skalfördelar bland annat inom områdena inköp, 
lager och marknadsföring. I takt med att konkurrensen hårdnat, har de mindre företagen 
som vill fortsätta att vara framgångsrika och självständiga, riktat sina blickar mot olika 
slags samarbetsformer. Detta för att kunna uppnå liknande stordriftsfördelar som 
filialföretag innehar. Andra samarbetsformer som finns i klädbranschen är så kallade 
frivilliga fackkedjor och franchising. Då inget av fallföretagen använder sig av franchisning 
har denna form uteslutits ur teorin. 
 
Filialföretag 
Filialföretag är den vanligaste företagsform som företag i klädbranschen går under. Med 
denna form avses företag i ett branschområde som ägs och drivs under en central ledning. 
De företag som äger och driver minst 25 butiker går under benämningen mångfilialföretag. 
Filialformer har fått en stark ställning inom klädbranschen. Fördelen med filialföretag är att 
när ett detaljhandelsföretag expanderar och vidgar sin verksamhet, kan denne istället för att 
utvidga butiken, istället etablera nya filialer. De administrativa rutinerna och 
inköpsfunktionerna påverkas marginellt om man driver en eller flera enheter. Expansion 
genom filialbildning kan på således innebära en lönsam affär. (Larsson 1990) 
 
Frivilliga fackkedjor 
Denna företagsform innebär att detaljister opererar och samarbetar inom ramen för en 
gemensamt ägd centralorganisation. Det är samtidigt den dominerande företagsformen både 
inom den svenska och inom den utländska klädbranschen. De bildades för att kunna 
konkurrera med de stora kedjeföretagen. Från att i början främst samarbeta inom ramen för 
inköp, har de inom ramen för konkurrensen ökat samarbetsgraden att gälla även funktioner 
såsom marknadsföring, utbildning och installationer av affärssystem och liknande. Dock, 
påminner dessa inom området för svensk klädeshandel starkt om organisationen av 
filialföretag och styrs med ett enhetligt och gemensamt affärskoncept. Kommunikationen 
inom dessa har stor betydelse, då det gäller att alla "medlemmar" av 
fackhandelsorganisationen har tydliga ansvars- och arbetsuppgifter. Detta gäller främst 
inom vad som skall skötas av centralorganisationen och vad som skall skötas ute i 
butikerna. Medlemskapet i en frivillig fackhandelskedja kan sammanfattningsvis på så sätt 
sägas stärka chanserna till överlevnad. Undersökningar visar dessutom att dessa generellt 
sett får högre betyg av den köpande allmänheten, än fristående detaljhandlare. (Tonndorf 
1989)   
 

3.2.2 Outsourcing 
Med outsourcing menas att företag lägger ut valda funktioner eller delar av 
produktionsapparaten eller tjänster på externa leverantörer istället för att sköta uppgifter 
internt inom företaget. En grundprincip och förutsättning för att ett företag genom 
outsourcing, det vill säga en form av allians mellan företag, skall kunna resultera i en ökad 
konkurrenskraft är att aktörerna får tillgång till och drar nytta av varandras specifika 
kärnkunskaper. Detta kan uppnås genom att de bygger upp långsiktiga förtroendebaserade 
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företagsrelationer mellan varandra. Tanken är att varje aktör inom allianserna ska fokusera 
på sin säregna kärnkompetens, samtidigt som de lägger ut annan verksamhet till strategiskt 
utvalda partners. Dessa parter har bättre förutsättningar för att utföra dessa aktiviteter och 
därigenom höja kundvärdet. (Oates 1998) 
 
Detta kan vara ett sätt att uppnå flexibilitet och kostnadseffektivitet i en föränderlig 
omvärld. De negativa konsekvenserna med det kan vara att äganderätten av 
affärsprocesserna flyttas ut. Men genom att företagen besitter kunskaper om det område 
som de kontrakterar ut och har en bra relation till dessa företag, gör att kontrollen av 
affärsprocesserna inte helt tappas. 
 

3.2.3 Vertikal integration 
Enligt Grant (2002) handlar vertikal integration handlar om äganderätten av vertikala, 
relaterade aktiviteter. Med andra ord, ju större ägande och kontroll desto större vertikal 
integration. Förr i tiden rådde en övertro att vertikal integration, det vill säga involvering 
över hela kundens värdekedja, gav en starkare konkurrenskraft och bättre kontroll på 
marknaden. Numera anses det ofta vara fördelaktigare att fokusera på de delar av 
värdekedjan där företagen har förmåga att generera mest värde.  
 

3.3 Organisationsstruktur 
Enligt Samuelsson (1996) är valet av organisationsstruktur i sig en viktig styråtgärd. 
Genom detta avgörs ansvars- och arbetsfördelningen i företaget och på så sätt även den 
grundläggande fördelningen av vem som kommer att arbeta med vilka frågor. Med andra 
ord definierar en organisations struktur hur arbetsuppgifter formellt sett är fördelade, 
grupperade och koordinerade. Det är viktigt att organisationsstrukturen utvecklas med 
omvärlden annars riskeras dess relevans att avta. 
 
Men hur en organisation är strukturerad är även av stor betydelse för vilket typ av 
affärssystem, som skall användas och avgör dessutom i hög grad hur väl affärssystemet 
smälter in i organisationen. Få organisationer består av bara en renodlad typ av 
organisationsstruktur, utan innehåller olika kombinationer av strukturer. Inom vår studie av 
den svenska klädbranschen har vi därför valt att ta upp ett antal vanligt förekommande 
organisationsstyper. (Samuelsson 1996) 
 

3.3.1 Funktionell och linjeorganisation, divisions- & matrisorganisation  
Företag har traditionellt sett organiserats kring funktionella företagsområden, såsom 
produktion, försäljning, marknadsföring och finansiering. Detta beror mycket på att 
funktionella områden bidrar till en fokus på arbete och det gynnar professionalism och 
expertis (Alter 1999). Idag använder sig många globala företag av matrisorganisationer. 
Den innehåller kombinationer av andra organisationstyper, speciellt funktionell och 
divisionsorganisation, varför det är av ett pedagogiskt värde att även beskriva dessa.   
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Funktionell och linjeorganisation 
Organisationer som utvecklats och blivit komplexa brukar tillägna sig en funktionell 
struktur för att hantera de allt större kraven på differentiering. I en funktionell organisation 
rapporterar den anställde till flera så kallade funktionschefer. Arbetsuppgifterna och ansvar 
delas upp efter organisationens huvuduppgifter såsom exempelvis inköp, tillverkning, 
ekonomi och marknad. Denna struktur är effektiv på så vis att det råder lite dubbelarbete. 
Syftet med denna struktur är att maximera de vinster som kan åstadkommas utifrån en 
specialisering. Detta innebär i många fall enformiga arbetsuppgifter och passar därför 
organisationer med relativt få och enkla produkter som vill uppnå stordriftsfördelar. I denna 
struktur har även högsta chefen i organisationen stark kontroll, eftersom denne är den enda 
som har en helhetsbild av verksamheten. (Hatch 1997) 
 
I linjeorganisationer har varje medarbetare, till skillnad mot funktionell organisation, endast 
en direkt överordnad chef. Linjeorganisation är hierarkiskt uppbyggd, utformad efter 
byråkratiska principer och är den traditionella ledningsformen för organisationer. En 
linjeorganisation är en organisation som består av ett visst antal upprepade arbetsuppgifter 
som pågår under lång tid och är alltså utformad för att behandla återkommande moment av 
samma sort. Ett exempel på en linjeorganisation är en organisation som producerar ett antal 
produkter under lång tid där man inte har något tydligt mål med verksamheten utan bara 
försöker producera så effektivt som möjligt. Denna organisation saknar dessutom tydliga 
mål och den främst används för ledning, administration, produktion och ekonomi. (Eklund 
2002) 
 
Vanligt förekommande med dessa organisationstyper är, att det ofta visar sig att 
genomloppstiderna blir långa, även om tidsåtgången per arbetsmoment egentligen bör bli 
låg. Detta beror på att helheten blir lidande då fokus ligger på separata arbetsuppgifter. 
Inom exempelvis tillverkningen strävas det numera ofta efter korta genomloppstider, 
flexibilitet och en betydligt högre kvalitetsfokus. Detta har medfört att populariteten hos 
dessa organisationsformer minskat till fördel för andra organisationsformer. (Samuelsson 
1996) 
 
Divisionsorganisation 
En anpassning av funktionsorganisationen är divisionsorganisationen. Den syftar till att 
kunna hantera multipla affärsförhållanden i en större organisation. För den enskilde 
individen inom en specifik division innebär den ingen skillnad från ett 
funktionsorienterade. Detta eftersom den funktionsorienterade hierarkin kan används som 
organisatorisk struktur inom varje division. Varje division kan ses som ett separat företag 
som binds samman med en central administrativ struktur. De olika divisionerna kan ha 
olika strategier, resurser och avkastningskrav bland annat beroende på 
marknadsförutsättningar. (Samuelsson 1996) 
 
Några fördelar med att ha en divisionsorienterad organisation är att lättare tydliggöra olika 
affärsområdens lönsamhet, men även att delegering av makt och beslutanderätt till 
divisionerna ger bättre förutsättningar för marknadsanpassning. En stor nackdel med olika 
divisioner är risken för suboptimering, då dessa bara tar hänsyn till sitt eget affärsområde 
och inte till helheten och koncernens övergripande mål. (Samuelsson 1996) 
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Matrisorganisation 
Matrisorganisation är en utveckling av divisionsorganisationen och består av en 
kombination av olika divisioner och funktioner. Matrisorganisationen består av minst två 
dimensioner, vilket innebär att den underställde medarbetaren vänder sig till olika chefer. 
Denna typ av organisation kan därmed bättre ta tillvara på de resurser som finns mellan de 
olika divisionerna. Kolumnerna i matrisen utgörs av de funktionsbaserade enheterna, 
medan teamen eller motsvarande utgörs av raderna. Tanken är att gynna samarbete och 
kommunikation samt att lättare kunna tydliggöra eventuella konflikter. Det kan uppstå 
problem med att ha tvärsnitt av två ansvarsområden, genom att olika chefer många gånger 
kan tänkas ha delvis motsägelsefulla krav. I dess extrema fall kan en matrisorganisation 
leda till konfliktfylld verksamhet med långsamma beslutprocesser. När den kom ansågs den 
vara modern och banbrytande i förhållande till de klassiska funktionsorienterade. Men 
användningen av denna struktur betyder inte att gamla sanningar förkastas, utan kan 
fungera väl med de existerande traditionella paradigmen. Men den ger bara en förenklad 
bild och visar inte vad som egentligen görs och heller inte sambanden mellan den 
verksamhet som bedrivs och de kunder för vilka den finns till. Fokus ligger på styrning och 
kontroll och inte på det som är värdeskapande. (Samuelsson 1996) 
 

3.3.2 Flödes- och processorganisation 
Skillnaden mellan en flödesorganisation och processorganisation är inte alltid helt klart. 
Steneskog (1991) menar att flödesorganisation kan alternativt benämnas som 
processorganisation. Medan Ljungberg (2001) argumenterar för att de liknar varandra på 
många sätt, men att det flödesorienterade synsättet utelämnar många processer. Detta kan i 
sin tur leda till att företagsledningen ignorerar processer som mycket väl kan vara i akut 
behov av förbättringar.  
 
Flödesorganisation 
En flödesorganisation syftar till att undvika flaskhalsar och stödja flödet från order till 
färdig produkt. Syftet är med detta främst att minimera genomloppstiden. Alla arbetare 
inom exempelvis en viss produktgrupp sammanförs till en organisatorisk enhet som 
ansvarar för produktgruppen. Funktionsorganisationen lämnas härmed. På så sätt skulle det 
kunna uttryckas som att det av resultatenheten bildas rörelseenheter. Här tillsätts nya 
befattningar med ansvar för de valda produktgruppernas flöden genom de ursprungliga 
funktionerna. Skall flödesorienteringen dominera skall även de flödesansvariga ges 
betydande befogenheter att få påverka de olika aktiviteterna som existerar i funktionerna. 
Annars blir betydelsen av dessa mycket liten (Samuelsson 1996). 
 
Processorganisation 
Processorganisation kan ses som ett nytt synsätt, där processerna blir naturliga 
utgångspunkter för hur den egna verksamheten utformas och bedrivs. Med det menas att 
ansvar och koordination är uppbyggda kring företages processerna snarare än funktioner. 
Syftet är att organisationsstrukturen möjliggör en helhetssyn som stödjer företagets interna 
och externa processer. (Ljungberg & Larsson 2001) 
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En grupp relaterade aktiviteter formar tillsammans en process. Dessa processer skär igenom 
funktionsgränserna. För att få en djupare helhetssyn i ett företag kan värdekedjan användas 
som utgångspunkt. Den definieras som den uppsättning processer företaget använder för att 
skapa värde för sina kunder (Alter1999). Värdekedjan är intressant ur det perspektivet att 
den belyser hur kundvärdet uppstår från hela kedjan från inköp till försäljning.  Dessa 
processer delas in i två kategorier, primära och stödprocesser. De primära processerna är 
själva kärnan i värdekedjan och är de som direkt skapar det värde som företagets kunder 
uppfattar, exempelvis produktdesign, inköp, tillverkning, försäljning, distribution och 
kundservice. Stödprocesserna tillför indirekt värde för företaget genom att förenkla för 
andra att utföra de primära processerna, det kan exempelvis röra sig om kringtjänster till 
produkten. 
 
En ytterligare utveckling av begreppet process beskrivs metaforiskt som en väg mellan 
”behovsbyn” och ”tillfredsställelsebyn”, där det är helheten, från kundens behov till 
tillfredställelse, som bestämmer den totala prestationen. Slutresultatet blir den produkt som 
ska levereras. Den består av en helhet som utgörs av en kombination av fysiska produkter 
och tjänster. Proportionen mellan kombinationerna varierar kraftigt från den ena 
organisationen till den andra. Produktens kärna består antingen av den fysiska biten eller 
tjänstebiten. Det är kombinationen av tjänst och fysisk produkt som i slutändan 
tillfredställer kunden. (Ljungberg & Larsson 2001) 
 

3.4 Affärssystem 

3.4.1 Definition av affärssystem 
Kärt barn har många namn, vilket stämmer bra in på hur begreppet affärssystem används i 
det engelska språkbruket. De vanligen förekommande termerna för affärssystem som vi 
kommit i kontakt med är: Enterprise Resource Planning Systems (ERP-System) och 
Enterprise Systems. Den definition som väljs styr i hög grad de möjligheterna man ser med 
ett affärssystem. 
 
Enterprise Resource Planning Systems 
ERP system är ett resursplaneringsprogram och kom under 90-tal att ersätta de tidigare 
generationerna av Material Requirement Planning Systems (MRP) systemen. MRP system 
var utformade att effektivt beräkna behovet av material. Behovet av att effektivisera 
materialförbrukning genom MRP system var stort framförallt inom tillverkande industrier. 
Dessa integrerade inköps- och produktionsaktiviteter. De startade med ett företags 
efterfrågan av output per vecka eller annan period och arbetade sedan ”bakåt” i syfte att 
beräkna hur många enheter av slutprodukten som behövdes, när de skulle tillverkas och när 
nödvändigt material behövdes beställas. Det handlade i stort om att skaffa fram rätt material 
i rätt tid. När sedan ERP lanserades, togs delar av MRP men man ändrade ”material” till 
”enterprise” för att antyda en bredare omfattning (Alter 2002).  
 
I likhet med andra modeord, har många leverantörer hoppat på begreppet ERP i sin strävan 
efter snabba vinster (Lindgärde 2000). Men resursplanering (RP i ERP) beskriver i själva 
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verket endast en liten del av användbarheten hos ett fullständigt affärssystem, som 
innefattar (Alter 2002):   
 

• Drift och logistik: lagerhantering, MRP, produktionsplanering, kvalitetshantering, 
spedition 

• Ekonomi: fakturor, fordringar, hantering av likvida medel, bokföring, 
lönsamhetsanalys 

• Försäljning och marknadsföring: orderhantering, prissättning, försäljningsplanering,  
• Personella resurser: hantering av löner, resekostnader och sociala avgifter mm.  

 
Enterprise Systems 
Jonas Hedman (2003) skriver i sin akademiska avhandling On Enterprise Systems Artifacts: 
Changes in information System Developement and Evalution, att han istället föredrar en 
användning av begreppet Enterprise System, framför begreppet ERP-System. Davenport 
var den som först myntade begreppet Enterprise System. 
 

”ENTERPRISE SYSTEM appear to be a dream come true. These commercial software 
packages promise the seamless integration of all the information flowing through a 
company-financial and accounting information, human resource information, supply 
chain information, customer information” (Davenport 1998, s.1) 

 
Den kritik Hedman riktar mot ERP-System är, att innebörden av begreppet historiskt sett, 
är starkt förknippat med tillverkande industrier. Vidare menar han att betydelsen av 
Enterprise System är mer heltäckande, då det även omfattar icke-tillverkande industrier och 
stödjer dessutom merparten av ett företags processer och funktionella behov. Enterprise 
System täcker alltså upp ett bredare spektrum av organisationer och företag som kan stödjas 
av ett affärssystem. Hedman skriver vidare att Davenport inte gör någon längre utläggning 
för sitt val av benämning. Däremot fastslår Davenport vad Enterprise Systems är genom sin 
beskrivande definition.   
 
Enterprise systems är således ett enhetligt informationssystem (IS) som innehåller en 
integrerad databas längs flera olika affärsfunktioner. Syftet är att alla dessa funktioner utan 
skarvar integreras genom den gemensamma databasen som är en lättillgänglig 
förvaringsplats av information som används i affärsprocesser såsom inköp, lagerkontroll, 
tillverkning, försäljning, leverans, reklam, redovisning och personal. (Alter 2002) 
 

3.4.2 Framväxten av affärssystem 
Framväxten av affärssystem under 1990 talet är en av de mest betydelsefulla utvecklingarna 
inom verksamhetsstödjande IS (Hedman 2003). Följande citat ger en enkel bild av hur 
affärssystem har vuxit fram: 

 
“Enterprise systems present a new model of corporate computing. They allow 
companies to replace their existing information systems, which are often incompatible 
with one another, with a single integrated system” (Davenport 1998, s.1). 
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Davenport ser med andra ord dagens affärssystem som en vidareutveckling av tidigare 
separata IS. Utifrån ett dataprocessperspektiv, existerar ingen skillnad mellan affärssystem 
och IS (Hedman 2003). Hedman nämner att det första IS som av forskare räknades som ett 
affärssystem, är R/3 (Real-time in data processing Version 3). Detta affärssystem 
introducerades 1992 av tyska mjukvaruleverantören SAP AG och var baserat på 
klient/server arkitektur och hade dessutom ett grafiskt användargränssnitt. Den 
huvudsakliga skillnaden mellan affärssystem och IS är att de har utvecklats externt, det vill 
säga av mjukvaruleverantörer. 
 
På grund av den föränderliga omvärlden med ökat marknadstryck och krympande 
marginaler har utvecklingen av integrerade IS påskyndats. För att kunna möta förändrade 
kundönskemål, krävdes exempelvis ökad synlighet i lager, bättre samarbete med 
leverantörer. Företagen blev tvungna att integrera sina affärsprocesser och verktyget för 
detta kom att bli integrerade IS (Hedman 2003). Olika IS har förändrats över tiden, 
efterhand som mjukvaruleverantörer tillsammans med konsultföretag har kommit på nya 
metoder och kombinerat gamla fast i nya former. Resultatet är att en klassindelning av IS är 
svårt eftersom dessa är i ett tillstånd av ständig förändring. Uppgradering av senare 
versioner av MRP-system och andra IS som ofta associeras med specifika funktionella 
affärsområden, till exempel CAD, SCM, CRM1, har bidragit till utvecklingen av Enterprise 
Systems. Tidigare var det vanligt att multinationella företag internt utvecklade sina egna 
skräddarsydda IS. Dessa var oftast utvecklade för att stödja specifika funktioner. Idag 
betecknas många datorbaserade IS som affärssystem, eftersom de har blivit integrerade. De 
största affärssystemen i dag är SAP AG, Peoplesoft, Baan IV, JD Edwards, Movex och IFS 
Application (Hedman 2003). 
 

3.4.3 Informationssystem 
Som tidigare nämnts avser vi att i denna uppsats använda begreppet affärssystem i enlighet 
med innebörden av Enterprise System. Det är konstaterat att affärssystem är integrerade IS 
och för att bättre förstå affärssystem, tänker vi redogöra kortfattat för hur IS fungerar. Först 
bör klargöras att Informatik och IS som kunskapsområde handlar om hur människor 
analyserar, utvecklar, förändrar och bedriver verksamheter, där datasystem ingår och 
förväntas ingå som delar. (www.ida.liu.se) 
 

“An information system is a set of people, procedures, and resources that collects, 
transforms, and disseminates information in an organization” (O´Brien 1993, s.6).   

 
Ett IS är alltså ett system för att inhämta, lagra, bearbeta och presentera information för ett 
specifikt ändamål och till detta krävs inblandning av människor. IS utgör idag en livsviktig 
del i framgångsrika företag och organisationer, om det används på rätt sätt, eftersom det 
stödjer och underlättar affärsverksamheten. Trots att man i de flesta fall avser datorbaserade 
IS, bör man känna till att ett IS inte nödvändigtvis behöver vara datoriserat. Ett exempel på 
ett manuellt IS är telefonkatalogen.   
 

                                                 
1 Computer aided design (CAD), Supply Chain Management (SCM), Customer Relationship Management 
(CRM). 
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För att bättre förstå innebörden av IS kan det vara lämpligt att först förtydliga begreppen 
data, information och system. Data är bärare av fakta, det vill säga själva ”råmaterialet” 
som används såsom siffror, bokstäver, figurer, symboler mm. utan egentlig betydelse. Inte 
förrän när data ges en innebörd och tolkas av människor, handlar det om information. Ett 
system gör något med det vi stoppar in (O´Brien 1993). Ett IS roll är således att omvandla 
data (input) till information (output). Men detta i sig är inte tillräckligt för att ett IS kan 
åstadkomma allt detta, utan det behövs något mer. Ett IS är mer än bara datorer. För att 
illustrera detta, delar O´Brien in IS i fem huvudkomponenter (se figur 3.2). Han menar att 
alla IS använder människor, hårdvara och mjukvara som resurser för att utföra input, 
process, output, lagring och kontrollaktiviteter. Den slutgiltiga produkten är ett resultat av 
data som omvandlats till relevant information, till rätt person, i rätt tid, på rätt plats och i 
rätt format.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

3.4.4 Olika verksamheter, olika behov av affärssystem 
 
“Enterprise Systems are generic systems in the sense that most organizations can 
implement and use them. However, different businesses and industries, e.g. 
manufacturing, retail, and public service, do not have the same requirements for 
information processing and functional support“ (Hedman 2003, s.46).  

 
Då olika branscher består av företag med olika verksamheter med skiftande placering i 
produktions- och distributionskedjan, inriktning och omfattning, är det logiskt att det finns 
olika behov av affärssystem. Affärssystemet syftar till att stödja affärsprocesser i företaget 
som krävs för att ta fram och leverera en produkt. Dessa processer skiljer sig i hög grad åt, 
beroende på vilken typ av företag som skall använda sig av systemet. (Nilsson 1991)   
 

”Med verksamhet menas en organiserad aktivitet på ett företag där människor och 
olika hjälpmedel (t.ex. maskiner) arbetar tillsammans för att uppnå vissa resultat” 
(Nilsson 1991, s.2).  
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Figur 3.2 Komponenter i ett informationssystem (James O`Brien 1993) 
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Kännetecknande för verksamheter är att de består av ett antal delverksamheter (funktioner, 
aktiviteter) som måste fungera tillsammans för att slutresultatet ska bli bra. Som tidigare 
nämnt är detaljhandeln den sista länken i produktions- och distributionsprocessen. Företag 
verksamma i detaljhandeln skiljer sig därför från tillverkande företag genom att dessa 
exempelvis inte behöver stöd för att kunna beräkna behovet av material (material 
requirement planning). I huvudsak kan man dela in affärssystem i tre typer av system, 
nämligen standardsystem, branschspecifika system och egenutvecklade system (Hedman 
2003).  
 
Standardsystem är en vanlig form av IS som blir allt vanligare och utnyttjas i företags 
verksamheter. Dessa är färdigutvecklade system (eller delsystem) som är avsedda att direkt 
användas i en verksamhet till skillnad från egenutvecklade IS som måste nyskapas. 
Fördelen med dessa system är att de är ofta är tillförlitliga och att kunskaper är inbyggda i 
systemet från tidigare installationer. Tanken är att flera företag ska utnyttja samma system, 
så att mjukvaruleverantören ej behöver ”uppfinna hjulet på nytt”. Standardsystem är därför 
betydligt billigare än branschspecifika affärssystem för företagen att införskaffa, eftersom 
det finns skalfördelar med dessa system då ett stort antal användare utnyttjar samma 
system. Standardsystem vänder sig till företag i många olika branscher med standardiserade 
funktioner, det vill säga funktioner som är uppbyggda på ett likartat sätt. Exempelvis liknar 
ofta ekonomifunktioner varandra, eftersom funktionerna här är reglerade i lag, till exempel 
bokföringslagen. Nackdelarna är att standardsystem ofta tenderar att installeras utan att det 
anpassats till företagets arbetssätt dessutom tillgodoser dessa heller inte de specialbehov 
olika företag kan ha. (Nilsson 1991) 
 
I ett flertal branscher finns det behov av speciella verksamhetslösningar. Ett antal exempel 
på dessa branscher är bilhandel, transport och spedition, hamnar, reklambyråer, 
byggmaterial, bostadsföretag. Dessa speciella behov är en viktig förklaring till att det 
fortfarande finns så många system på marknaden. Branschsystem är således skräddarsydda 
lösningar, vilka till motsats till standardsystem tillgodoser de behov som är unika för en 
eller flera närliggande branscher. Standardsystem eller inte, beror på vilken bransch 
företaget verkar i och det specifika företagets önskemål (www.dpu.se). 
 

3.4.5 Varför investera i ett affärssystem? 
Varje storföretag samlar in, genererar och lagrar enorma mängder data. I många företag 
förvaras data utspritt i företaget i många olika separata datasystem. Detta beror på att 
storföretag vanligtvis är indelade i olika affärsområden, regioner etcetera. Var och en av 
dessa separata system kan innehålla ovärderligt stöd för en viss affärsprocess. Men om man 
kombinerar dessa kan detta i värsta fall resultera i en bromskloss för företagets 
produktivitet och prestationsförmåga. Att förfoga över många olika datasystem leder till 
enorma kostnader när det gäller att lagra och rationalisera överflödig data, överföra data 
från ett system till ett annat, att sammanfatta och uppdatera information samt att 
kommunicera mellan systemen. Om ett företags system är fragmenterade, är även företaget 
fragmenterad. (Davenport 1998)   
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Målet med ett affärssystem är att det ska ta hand om företagets resurser och skapa ett 
enhetligt integrerat system för dessa. De mest centrala funktionerna är produktion, 
konstruktion, marknadsföring, försäljning, inköp, lagerhållning, underhåll, beslutsstöd och 
distribution (Davenport 1998). Davenport menar att det framförallt är de indirekta 
kostnadseffekterna som ger de största fördelarna inte sjunkande direkta kostnader. 
Exempelvis menar han att om ett företags försäljnings- och ordersystem inte kan 
kommunicera med produktionssystemen innebär det sämre produktivitet i tillverkningen 
och försämrad relation till kunden. Affärssystem förser således en organisation med stöd 
för operativ drift och kontroll, det taktiska och det strategiska arbetet. Men det är inte bara 
inom organisationen affärssystemet har en viktig roll, utan det kan också utnyttjas för 
informationsutbyte mellan företaget, kunden och leverantörer, det vill säga i hela kedjan 
från start till kund. Ett affärssystem är således en vital komponent för företag och 
organisationer. Hedman tar upp fördelarna med ett affärssystem utifrån fem olika kategorier 
(Shang & Seddon i Hedman 2003): 
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Figur 3.3 Affärssystemets fördelar (Shang & Seddon i Hedman 2003) 
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3.4.6 Kritik mot affärssystem 

 
“It is certainly true that enterprise systems cart deliver great rewards, but the risks 
they carry are equally great. When considering and implementing an enterprise 
system, managers need to be careful that their enthusiasm about the benefits does not 
blind them to the hazards”. (Davenport 1998)  
 

Den främsta kritiken mot standardsystemen är att dessa tenderar att styra organisationen. 
Affärssystemet ger olika rollfördelningar, beroende på om företaget aktivt styr införande 
och utveckling, istället för att passivt låta systemet styra. Företagsledningen måste inse hur 
stort inflytande ett affärssystem i realiteten har, och se det som en betydelsefull aktör. 
Systemet kan komma att få rollen som manipulatör, vilket innebär att organisationen byggs 
runt affärssystemet och inte tvärtom. När systemet inte motsvarar organisationen kommer 
det inte att fungera som ett stödjande verktyg. Tendensen är att systemen får mer 
grundfunktionalitet, vilket gör att dessa blir svårare att anpassa efter den egna 
organisationen. Problemet skall dock inte enbart ses utifrån att tekniken utvecklas snabbare 
än organisationen, utan det är upp till ledningens ansvar att se till att dessa skall kunna leva 
tillsammans i en väl fungerande symbios. (Askenäs 1999) 
 

”ERP-system är som cement, det är lätt att blanda och forma men när det väl är satt 
är det svårt att förändra.”. (www.handels.gu.se) 

 
Davenport (1998) beskriver vikten av att företaget vid ett tidigt skede, redan innan ett 
system införs, undersöker vilka affärsprocesser som är kritiska för företagets verksamhet. 
Ett affärssystem måste stödja dessa processer. Görs inte en grundlig undersökning av hur 
affärssystemet på bästa sätt skall anpassas efter organisationen, riskerar implementeringen 
att både bli felaktig och kostsam. Kritiken riktar sig inte enbart mot standardsystem, utan 
även mot de företag som väljer att använda sig av flera separata system. Att underhålla flera 
olika system blir i längden väsentligt dyrare. Dessutom talar olika system olika språk, vilket 
ofta leder till kommunikationsproblem.  

 
”I vår bransch är det väldigt begränsat med "standardsystem". De lösningar som de större 
leverantörerna kan erbjuda bedömer vi medföra extremt mycket anpassningar, inte bara till 
vår verksamhet utan även till modebranschen som sådan”. (Carlsson, JC) 

 
Inom den svenska klädbranschen är det i dagsläget väldigt begränsat med standardsystem, 
beroende på att dessa i nuläget inte är tillräckligt anpassade för verksamheten. Detta medför 
att organisationerna tvingas anpassa sig till systemet, eller riskera avsevärda kostnader i 
konsultarvoden för att göra de nödvändiga anpassningarna.   
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4 Empiri 
 
 
 
I kapitlet kommer resultaten från den empiriska undersökningen att presenteras. 
Detta kommer först att göras för varje enskilt företag, för att sedan sammanställas i 
två matriser. För att läsaren ska få en bättre bild av vad ett affärssystem är, inleds 
kapitlet med ett övergripande resonemang kring Intentias Movex. All information 
bygger på intervjuer samt från företagens hemsidor respektive årsredovisningar. 
 

4.1 Intentia och Movex 
För att exemplifiera vad ett affärssystem kan bestå av och hur det kan användas görs en 
presentation av Movex samt "Movex Aggressive Retail" som är Intentias lösning för 
detaljhandeln. Detta system består i sin tur av olika inriktningar, ur vilka det för uppsatsen 
är mest lämpligt att undersöka område Fashion. Movex är utvecklat för att fungera under 
klient/servermiljö och den senaste versionen är helt plattformsoberoende då programspråket 
är Java. Detta är något Intentia var först ut på marknaden med. För att åskådliggöra Movex, 
utgår vi ifrån Intentias egen modell som delar in systemet i Customer Relationship 
Management, Supply Chain Management och Enterprise Management.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Customer Relationship Management  
Customer Relationship Management (CRM) genererar intäkter genom att identifiera 
kunden och se hur denne skiljer sig från andra kundgrupper. Även vilka kunder som är 
mest lönsamma och hur dessa skall hittas, attraheras och behållas, är förhållanden som ett 
CRM-system skall kunna svara på. (Winther, Intentia) Ett exempel är marknadsföring som 
bedrivs genom tv-reklam. Stora summor satsas på reklam, men denna träffar ofta fel 
målgrupper vilket innebär att stora belopp går till spillo. Med effektivare hjälpmedel skulle 
träffsäkerheten kunna öka. Det är egentligen först när digital-tv får sitt stora genombrott 

 

Figur 4.1 Movex version 12 (www.intentia.com) 
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som marknadsförarna verkligen kan veta vem som befinner sig på andra sidan tv-rutan. 
CRM betonar också betydelsen av att öka vinsten och kundnöjdheten. I grunden är det ett 
management koncept, en strategi för den operativa nivån, ett sätt att göra saker på rätt sätt 
och vara kundorienterad genom hela organisationen. (www.intentia.com)  
 
CRM-systemet är i hög grad fokuserat på externa processer. Säljare, marknadsförare och 
andra personer med mycket kundkontakt måste genomföra aktiviteter som riktas mot rätt 
målgrupp, vid rätt tidpunkt och med rätt budskap. Att anställda skall ha tillgång till 
information oavsett var de befinner sig och utan hänsyn till tidpunkt på dygnet kan vara en 
viktig aspekt vid utvecklandet av ett CRM-system. Att bli mer serviceinriktad, för att se till 
att kunden står i fokus för hela organisationen. Ju tidigare signal från kunderna, desto 
enklare blir det att göra korrekta prognoser till tillverkaren, vilket leder till rätt sortiment 
och färre realisationer för produkter med korta produktlivscykler. (Winther, Intentia) 
 
Supply Chain Management 
Supply Chain Management (SCM) kan definieras som ett kretslopp som börjar med kunden 
och också slutar med kunden. Allt material, färdiga produkter, information och 
transaktioner flödar genom kretsloppet. SCM möjliggör styrning av inventering, 
transportsystem och hela distributionsnätet. Avancerad SCM är en följd av att den fysiska 
logistiken inte längre är tillräcklig då produktlivscykler förkortats, konkurrensen ökar och 
kunderna ställer högre krav. Dessutom har många företag redan reducerat 
tillverkningskostnaderna så mycket det går. Därför är kortare ledtider och optimal 
lagerhållningsnivå enda möjligheterna att minska kostnaderna ytterligare. SCM har 
utvecklats ur ”just in time”. SCM-systemet är delvis fokuserat på de interna processerna 
som beskrivits ovan, men även med de externa processerna i relationen med företagets 
leverantörer och att öka integrationen mellan dessa. Underprocesser inom området 
involverar bland annat MRP (Material Resource Planning), som syftar till att integrera 
inköps- och produktionsledet. (www.intentia.com) 
 
Enterprise Management  
Enterprise Management (ENM) inriktar sig på att förse företagsledningen med verktyg som 
underlättar beslutsfattandet inom företaget. ENM är integrerat med både SCM och CRM 
och kan därför öka intäkterna genom en kombination av dessa. Genom detta kan ENM-
systemen antas fokusera både på de interna och externa processerna inom ett företag. 
(www.intentia.com)  
 

4.1.1 Movex Aggressive Retail 
Tanken med Movex Aggressive Retail är att systemet skall svara på de stora utmaningar 
som detaljhandeln står inför genom ett ökat fokus på effektivare varuflöden och en mer 
precis och aggressiv marknadsföring. Att ha rätt pris och rätt kvalitet är i dagens läge inte 
hela sanningen, vikten läggs även på att ha rätt information. Förutom funktioner för att 
effektivisera varuflödet finns det några andra verktyg i Movex Aggressive Retail. Ett urval 
av verktyg hämtade från Intentias egen informationsbroschyr Movex Aggressive Retail 
presenteras nedan. 
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Movex Scientific Analysis 
Olika klädkedjor har olika säljstrategier. Skillnaden mellan exempelvis H&M och MQ är 
att H&M ej i samma utsträckning strävar efter att ha personal ute bland hyllorna för att 
hjälpa sina kunder som MQ. Av den anledningen blir det väldigt viktigt för H&M att 
artiklarnas placering sker så strategiskt som möjligt. Scientific Management börjar med att 
affärssystemet registrerar vad kunden köpt genom kvittorader. Har kunden exempelvis köpt 
en tröja och ett par byxor av ett visst märke, kan man enkelt kartlägga hur kunden rört sig i 
butiken mellan dessa hyllplatser. Genom dessa mönster som kommer fram, kan 
varuplaceringen justeras på ett sådant sätt att kunderna eventuellt impulsköper ytterligare 
varor. Ett exempel är livsmedelsbutiker med mejerivaror placerade längst bak i butiken, för 
att ”tvinga” kunden att gå igenom hela butiken och därmed lockas att köpa andra varor.  
 
Movex Assortment Management 
Genom detta verktyg kan företag styra klädinköp på strategisk nivå, men även ner på varje 
butik, beroende på butikens omsättning, inriktning och andra relevanta faktorer.  
 
Movex Marketing 
Då produktlivscyklerna tenderar bli kortare och kortare, blir "time to market" en allt 
viktigare konkurrensfaktor. Verktyget syftar till att förbättra och snabba upp 
marknadsföringsprocessen från det att skapande av artiklar sker, till att företaget är redo att 
distribuera ut produktkataloger. Dessutom blir det allt vanligare när marknadsföringen sker 
via hemsidor, något som verktyget stöder.  
 
Movex Retail Shop 
Att tillhandahålla verktyg som skall förstärka CRM-delen i systemet är av stor vikt ute i 
butiken där personalens ideala sysselsättning, ur företagsledningens synvinkel, är att sälja. 
Verktyget i sig syftar till att, på ett lättöverskådligt sätt, kunna lägga order från leverantören 
av varan samtidigt som andra samarbetspartners kan komma in för kundens räkning, såsom 
försäkringsbolag eller finansieringsföretag. Samtidigt som varorna hämtas från 
leverantörernas databaser ökar dessutom informationens reliabilitet. 
 

4.1.2 Varför detaljhandel? 
Enligt Mårten Winther på Intentia är den största konkurrenten till detaljhandlare 
tillverkarna själva. Hotet består i att tillverkarna själva direkt säljer ut till slutkund, till 
exempel via e-handel. Men å andra sidan vet tillverkarna att detaljhandeln kännetecknas av 
att relationen mellan slutkund och butik är viktig. Konsumenter vill kunna se och ta på 
produkten oavsett om det handlar om tegelpannor i en bygghandel till ett par byxor i en 
klädbutik. Detaljhandlarens roll är därför fortfarande oerhört viktig oavsett bransch. 
Dessutom är varumärket viktigt för kund. (Winther, Intentia)  
 
Alla handelskedjor hade mycket lägre volymer för 10 år sedan. Framtidens bransch är 
handeln som på senare år har exploderat. Ett exempel är H&M som nästan har fördubblat 
sina butiker på fyra år (har funnits i 60 år). IKEA är ytterligare ett exempel vars butiker har 
ökat under senare år. Generellt sett sker det ingen direkt konsolidering i klädbranschen utan 
trenden går mot att fler och fler butiker startar butikskedjor genom egna märken, såsom 
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Diesel. Även i livsmedelsbranschen händer där saker, exempelvis tyska Lidl är på intåg. 
(Winther, Intentia) 
 
Hyror för butikslokaler har ökat de senaste åren. Detta medför att många butikslokaler står 
tomma. Mårten Winther tror att kapitalmarknaden kommer att investera mycket pengar i 
handeln i framtiden. Detta kommer att bli en ny bransch att pumpa in riskkapital i (jämför 
med fastigheter under 80-talet och IT under 90-talet). Detta kommer att innebära ytterligare 
lyft för handeln, vilket leder till att dessa tomma och dyra lokaler blir uppköpta av stora 
butiker. Trenden i framtiden lär gå mot större kedjor, vilket leder till utslagning av de 
mindre familjeföretagen. (Winther, Intentia) 
 

4.1.3 Affärssystemets nytta för detaljhandeln 
Klädbranschen har behov av att se flödet av varor och kapital från producent till slutkund 
och här spelar ett affärssystem en viktig funktion. Målet är att få en artikel genom 
processen (från inköp till slutkund) med så hög marginal som möjligt. Ju exaktare 
prognoser klädeshandlaren kan göra, desto mer kan denne påverka marginalerna på inköpta 
varor från tillverkaren. Tillverkaren uppskattar ju att klädeshandlaren lever upp till 
prognoserna och sätter i gengäld lägre marginaler vid beställningen. Affärssystemet är 
därför ett viktigt hjälpmedel att ytterligare få ner priset på varor. (Winther, Intentia) 
 
Problemet med svinn är något som existerar inom hela detaljhandeln, alltifrån livsmedel till 
kläder. Statistiska undersökningar visar att omkring hälften av allt svinn kommer från den 
egna personalen. Affärssystemet skall ju också det kunna påverka hur detta skall kunna 
förhindras, genom att exempelvis koppla lön till försäljning. Alltifrån effektivare inköp och 
minskat svinn, till ökad försäljning i butik, vilket slutligen skall leda till en högre lön hos 
personalen. (Winther, Intentia) 
 

4.1.4 Bransch vs affärssystem 
En av de viktigaste faktorer som skiljer ut ett större affärssystem från ett mindre, specifika 
för detaljhandeln, är att det ska kunna hantera stora artikelvolymer. En normal bygghandel 
har ca 600 000 artiklar, medan en liten färghandel har ca 3000 artiklar. Grovt räknat består 
detaljhandeln idag av 30 % egenutvecklade system, 30 % branschunika system och 40 % 
affärssystem. (Quist, Intentia)  
 
Tillverkande industri har, till skillnad från detaljhandeln, få egenutvecklade system, vilket, 
enligt Andreas Quist, kan bero på systemleverantörernas långa närvaro i branschen. 
 

4.2 Hennes & Mauritz 
Grundades: 1947 i Västerås 
Verkar i: 18 länder med närmare 1000 butiker 
Antal anställda: 39000 
Omsättning: 53 332 MSEK 
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Intervjun är gjord med Carl-Henric Enhörning, IR-chef. 
Han har arbetat inom företaget i 34 år. 

 
Hennes & Mauritz är en av de största aktörerna inom den globala klädbranschen. Företaget 
har genom åren expanderat kraftigt, men det är först på senare år som butiksetableringen 
exploderat. Bara de fyra senaste åren har de ökat med omkring 75 %, samtidigt som 
omsättningen mer än fördubblats. H&M har sedan företaget grundades valt att arbeta 
utifrån affärsidén om att tillhandahålla mode och kvalitet till bästa pris. Klädkollektionerna 
skapas av deras interna design- och inköpsavdelning, vilket genom åren resulterat i bland 
annat varumärket L.O.G.G. 
 
En förutsättning för att företaget ska kunna hålla låga kostnader, men samtidigt skapa 
kläder som är moderiktiga och som följer trenderna, är bland annat att få mellanhänder 
involverats i processen. Dessutom krävs stora inköpsvolymer, ett effektivt 
distributionssystem, en lång erfarenhet av branschen som helhet samt en 
kostnadsmedvetenhet som löper genom hela organisationen. H&M arbetar även ur ett mer 
kvalitetsinriktat perspektiv, då de kontinuerligt genomför olika tester och 
kvalitetskontroller.  
 

”H&M erbjuder ett brett modesortiment med en mängd olika koncept - från 
uppdaterade klassiker och basplagg till kläder som speglar de allra senaste 
internationella trenderna. Därtill finns underkläder, sportkläder, accessoarer och 
kosmetik. Mode för alla, helt enkelt, och alltid till bästa pris”.  

 

4.2.1 Svenska klädbranschen 
Konkurrensen har successivt blivit hårdare, det finns redan många etablerade företag på 
marknaden vilket bidrar till att det i dagsläget är väldigt svårt för ett nytt företag att etablera 
sig. Internet är idag inte ett starkt hot då kunden vill känna och prova plagget för att se hur 
det ser ut i verkligheten. Det kan tyckas vara bekvämt att handla via Internet, men många 
gånger måste kunden ändå gå och hämta paketet någon annanstans. 
 
Hur stor påverkan H&M har på inköpspriset beror på vem man förhandlar med, ju större 
kund man är desto större makt. All produktion sker i låglöneländer i Europa och i Asien. 
Inköp från Europa innebär snabbare ledtider men dyrare priser, medan Asien har längre 
ledtider, fem till sex veckor längre då leveranser sker med båt för att få ner priset. För 
basplagg är långa ledtider ingen hindrande faktor, däremot sortiment med hög modegrad 
köps istället in från Europa. Kundernas makt är väldigt stark då fel sortiment innebär att 
försäljningen uteblir eller minskar. För vuxna och tonåringar är kläder ingen 
nödvändighetsartikel som barnkläder är, utan man köper för att vara trendig och ha något 
nytt. H&M satsar på mode och kvalitet till bästa pris. Detta betyder inte att H&M alltid är 
billigast på alla plagg, utan exakt samma vara (kvalitet) ska vara billigast på H&M. 

 
Det förekommer inga strategiska allianser i branschen, förr fanns det däremot 
inköpsallianser. Carl-Henric Enhörning menar att klädbranschen är den mest 
konkurrensutsatta i detaljhandeln då det finns många jämnstora aktörer som alla är duktiga. 
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Samtidigt behövs alla, eftersom kunderna inte vill köpa samma kläder som andra har. På 
grund av detta kan en marknadsandel på 10-12 % anses vara en maxgräns på den svenska 
marknaden och H&M anser att det inte finns någon expansionsmöjlighet i Sverige, utan det 
är enbart i utlandet som möjligheterna till expansion finns. Branschen är inte speciellt 
konjunkturkänslig (inte heller omvänd efterfrågan), då kläder alltid behövs. 
 

4.2.2 Företagets affärsprocesser och funktioner 
H&Ms viktigaste argument för att förbli konkurrenskraftiga är att vara bättre än 
konkurrenterna gällande rätt mode, kvalitet och pris. Organisationsstrukturen är 
huvudsakligen en matrisorganisation och kärnkompetenserna är design samt att beställa rätt 
kläder. Det är inköparna som bestämmer kollektion och fungerar inte detta, fungerar det 
inte längre fram i processerna heller. Det är dock inte med hjälp av affärssystemet som 
trender sätts, utan detta används när designskaparna har en bild av hur ett plagg skall se ut 
och vill utnyttja systemet för att undersöka möjligheterna för att sedan genomföra inköpen.  
 
H&M har ett centrallager i varje land och inköpare och försäljare samarbetar för att på 
bästa sätt välja ”rätt” inköp.  Centrallagret är viktigt, Carl-Henric Enhörning tror inte det är 
möjligt med leverans direkt från tillverkare till butik. Sortimentet i butikerna skiljer sig åt 
geografiskt då storstäder är trendigare och därför har man bredare och trendigare sortiment 
där. För att kontrollera kvaliteten i produktionen, ger H&M en fullständig 
produktbeskrivning till sina tillverkare. Dessutom följer man upp status på tillverkningen. 
Tanken är att få bort mellanhänder och på så sätt minska kostnaderna. H&M har valt att 
outsourca transporttjänster. 
 
För att fånga in kundernas synpunkter görs en del undersökningar i butikerna, främst av 
praktisk karaktär, exempelvis kassakö och provrum (istället för direkta 
kundundersökningar). Dagligen får man in reaktioner från kunder och detta samlas upp 
löpande. 
 

4.2.3 Typ av affärssystemsstöd  
Carl-Henric Enhörning definierar ett affärssystem som ett verktyg för att underlätta 
rapportering och därmed uppföljning. Ekonomisystemet är mer ett grundsystem som 
används för de bokföringstekniska delarna, samtidigt som det är det grundläggande 
rapportverktyget. H&M har två separata system, ett standardsystem (redovisningsmässigt, 
för att följa upp verksamhet och redovisning till myndigheter, deklaration) och ett 
egentillverkat system för varulager (inköp/lager/försäljning av produkter). De båda 
systemen har en del kopplingar, men är två separata system. Anledningen till detta är att 
standardsystemen som finns på marknaden ansetts vara svåranpassade och en aning 
tungrodda. Utan informationssystemen skulle inte verksamheten kunna drivas. Det är 
viktigt att utvinna bra ekonomisk information snabbt. Affärssystemet stödjer både den 
strategiska och den operativa nivån. De är båda beroende av varandra, affärssystem är 
viktigt för att köpa in rätt saker, men man tjänar inte pengar på affärssystemet i sig. Den 
största förbättringen med ett affärssystem är att informationen erhålls betydligt snabbare. 
Detta är ett måste, då vi lever i en föränderlig omvärld. 
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De mest centrala delarna i affärssystemet är lager och försäljningsuppföljning. Systemet 
kontrollerar alla processer från det att leverantörerna börjar tillverka tills varorna når 
butikerna. Eftersom man har så många leverantörer (800-900) är kontroll viktigt även om 
de inte kan vara kopplade till affärssystemet. En och samma leverantör är ofta specialiserad 
och gör inte mer än ett eller ett fåtal plagg och en produkt görs oftast inte mer än en gång. 
Mycket handlar om uppföljning och då H&M är så stora, finns möjligheter till att 
kontrollera leverantörerna. En annan aspekt att väga in, är om man istället hade haft få 
leverantörer. Då skulle man bli mer beroende av dessa och därmed ökar risknivån. CRM är 
ingen stor del även om man i Sverige har kundkort som ger bonus grundat på volymer. 
H&M arbetar inte med någon annan form av uppföljning eller analys av köpbeteende. 

 
Framtiden?  
Fram till idag tycker Carl-Henric Enhörning inte att det hänt mycket mer än snabbare och 
mindre datorer och han tror inte att det kommer att ske några drastiska förändringar i den 
närmaste framtiden. Detaljhandel är inte en komplicerad verksamhet (inköp, lager, 
försäljning) i sig att följa upp. H&Ms framgång beror snarare på teamwork (inget är bättre 
än svagaste länken) och affärsidé. För H&M är det viktigt att lyckas på många olika 
marknader, men samtidigt är det viktigt att bibehålla enkelheten. Affärssystem har delvis 
bidragit till bättre kontroll, men viktigt är också en platt och flexibel organisation.   
 

4.3 Lindex  
Grundades: 1954 i Alingsås 
Verkar i: 4 länder med närmare 400 butiker 
Antal anställda: 5000 
Omsättning: 5312 MSEK 
 
Intervju är gjord med Jonas Persson, Ekonomichef. 
Han har arbetat inom företaget i 4 år.  
 
Lindexkoncernen är en av de ledande inom den nordiska klädbranschen. Koncernen är 
uppbyggd av två modekedjor, Lindex och Twilfit, var och en med olika målgrupper Lindex 
sortiment fördelas sig ganska jämt över barn, underkläder och dam, medan Twilfit har mest 
underkläder, ca 60 %, och resten dam. Dessutom är Twilfit något dyrare, eftersträvar högre 
kvalitet och riktar sig mer till storstadskvinnor med lite högre inkomst än 
genomsnittskunden hos Lindex. Främst under 90-talet har Lindex kunnat expandera i hög 
utsträckning och en bit in på 2000-talet fortsätta expansionen bland annat mot den tyska 
marknaden. 2001 köptes Twilfit upp för att öka Lindex marknadsandelar i Sverige, och då 
främst i Stockholm.  
 
Koncernens inriktning är vardagskläder för kvinnor och barn. Avgränsningen gör att 
företaget förvisso går miste om en del av marknaden, främst herrkläder, men samtidigt gör 
en ökad fokus mot de valda grupperna att företaget kan lära känna "sin kund” på ett bättre 
sätt. En grund till Lindex framgång är att företaget lyckas designa och köpa in produkter 
som ligger väl i linje med skiftande modetrender.  
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Lindex har valt att sköta en stor del av sin marknadsföring ute i butikerna. Detta på grund 
av att köptendenser i dagens klädeshandel mer går mot impulsköp. Dessa spontana köp 
ställer högre krav på butikens utformning och företaget lägger ner mycket tid och resurser 
på att skapa en inbjudande butiksmiljö. Detta kan gälla varuexponeringen som sådan, så 
kallad "visual merchandising", men även med tanke på personalens sätt att bete sig 
gentemot kunder samt vilken bild de ger av företaget.  
 
Företaget strävar efter en ökad kontroll av inköpskedjan. Därav ligger andelen direktinköp 
och egen design så högt som 90 %. Detta genererar en lägre inköpskostnad, möjlighet att 
kunna kvalitetssäkra samt erhålla en högre grad av flexibilitet.   
 

"Lindex strategi vilar på fyra hörnstenar: attraktiva produkter, effektivt varuflöde, 
inspirerande butiker och två starka varumärken. Det är genom samverkan mellan 
dessa fyra faktorer som vi bygger ett starkt och uthålligt lönsamt Lindex."  

 

4.3.1 Svenska klädbranschen 
Konkurrensen på marknaden ökar hela tiden även om Lindex inte har drabbats så hårt av 
nya aktörer. Då branschen är mogen är nyetableringar svåra och det har inte kommit några 
nya aktörer av större format mer än spanska Zara som nyligen har öppnat en butik i 
Stockholm. Gör Zara en större etablering skulle de kunna bli ett hot. Norska Cubus har så 
smått påbörjat en etablering på den svenska marknaden men har inte fått fotfäste än. I 
dagsläget har Lindex 180 butiker och Twilfit 60 butiker vilket innebär att det inte finns så 
stort utrymme för Lindex att expandera i Sverige. De möjligheter man har är att byta 
kundsegment, vilket inte är aktuellt, eller hitta på nya koncept. Exempel på nya koncept är 
att Lindex har öppnat två ”brand stores”, där satsning på trendigare inredning och artiklar 
görs för att attrahera storstadsfolk. 
 
Internet kan ses som både hot och möjlighet, men är inte aktuellt i dagsläget. Däremot om 
konkurrensen hårdnar är det, enligt Jonas Persson, inte ett stort steg att börja sälja online. 
Problemet med e-handel och postorder är att returkostnader äter upp den från början höga 
marginalen. Lindex har möjligtvis ett försprång mot renodlade e-handelsföretag då det 
finns fysiska butiker där varan dels kan hämtas, dels lämnas tillbaka.  
 
Lindex arbetar med många leverantörer då produktionen har lagts i lågkostnadsländer i 
Asien och Östeuropa. För att sänka kostnaderna ytterligare väljs båt som fraktsätt vilket gör 
att ledtiderna blir väldigt långa (tre till åtta månader). Detta medför att det är viktigt att veta 
trenderna långt innan och då ”rätt” mode är viktigt för att tillfredsställa kunderna, har man 
”trendmänniskor” som åker runt på modevisningar i exempelvis Milano och Frankrike. Är 
det en vara man vet går väldigt bra skulle flyg kunna användas eller att produktionen läggs 
i Europa, något som innebär lägre marginal men snabbare leverans. Då det inte finns så 
mycket mer att göra för att få lägre priser, är det viktigt att fokusera på rätt sak i rätt butik 
(geografisk segmentering).  
 
Kunderna är självklart det viktigaste, vilket betyder att deras påverkan är mycket stark på 
sortiment och trender. Exempelvis säljer olika plagg olika mycket i olika butiker. För att 
lösa detta har man ett centrallager med ett nytt IT-system varifrån varje butik ”suger ut” 
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varor utifrån hur de säljer. Tidigare hade Lindex inget centrallager utan inköp från Asien 
transporterades direkt ut till butikerna. Därmed hade man 400 små lager, något som inte 
blev flexibelt eftersom butiksöverskott tvingade fram realisationer som i sin tur innebar 
lägre vinster. 
 
Klädbranschen är känslig för konjunktursvängningar, men då alla människor måste ha 
kläder och Lindex ligger i en vettig prisklass så kan en lågkonjunktur till och med medföra 
ökad efterfrågan. Däremot är branschen väldigt dollarkänslig, på kort sikt är en 
dollarförsvagning positiv men på lång sikt kan det vara en nackdel för svensk (europisk) 
exportindustri. Vad som skiljer klädhandeln från övrig detaljhandel är att marginalerna är 
betydligt högre. Lindex har ca 55 % i bruttovinst till skillnad från livsmedel som har 5-8 %. 
Dessa höga marginaler kan också vara en nackdel om försäljningen av en viss kollektion 
går dåligt då det ger stora utslag på resultatet. 

 

4.3.2 Företagets affärsprocesser och funktioner 
Lindex argument för att förbli konkurrenskraftiga bygger på fyra hörnstenar: attraktiva 
produkter, effektivare varuflöden, inspirerande butiker samt effektivare 
marknadskommunikation. Dessutom är det oerhört viktigt att ha en effektiv 
kostnadssituation och hålla nere kostnaderna för inköp, logistik, ekonomi och distribution. 
Detta görs genom att välja lågkostnadsländer och sköta ekonomin centralt. Vad Jonas 
Persson anser vara Lindex kärnkompetenser är inköp, design och butiksdrift. Då dessa är 
kärnan i verksamheten bör de därför inte köpas in utifrån. Butiksdriften förbättras genom 
kompetenta medarbetare och eftersom Lindex har många butiker finns möjlighet till 
benchmarking butikerna emellan. Nyckeltal som går att jämföra är försäljning/h, 
försäljning/anställd, försäljning/m2 samt konverteringsgrad (hur många som går in i butiken 
som också handlar). 
 
Däremot har Lindex valt att outsourca delar av administration och ekonomi, exempelvis 
lönesystem, fakturahantering (scanning) och distributionshantering (logistik och frakt). 
Logistiken är dessutom integrerad i affärssystemet för att effektivisera varuflödet 
ytterligare. Hanteringen och administrationen av Lindexkortet sköts också av en extern 
samarbetspartner. Outsourcing gör att kostnaderna blir lägre på grund av stordriftsfördelar. 
Viktigt för Lindex är att ha långsiktiga relationer, där båda parter vinner på samarbetet. 
 
Som tidigare redan nämnt är kundernas synpunkter oerhört viktiga för Lindex. 
Kontinuerligt tas brev och synpunkter emot och dessutom utnyttjas klubbkortet för 
uppgifter om kundernas köpbeteende. Ca 25 % av omsättningen i Sverige betalas via kortet 
och man arbetar aktivt med att försöka förstå varför kunderna handlar på olika sätt i olika 
regioner och anpassa marknadsföring efter detta. Bland annat förekommer också intervjuer 
med kunderna ute i butiken. 
 
Organisationsmässigt arbetar Lindex i en matrisorganisation med försäljningsbolag och 
affärsområden som variabler. 
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4.3.3 Typ av affärssystemsstöd  
Jonas Persson definierar ett affärssystem som ett system som stödjer kärnverksamheten, det 
vill säga inköp och butiksdrift. I dagsläget har Lindex två helt olika system där det ena 
systemet hanterar varuflöde och butiksdrift medan det andra hanterar finansiell 
rapportering. Trots att de är två helt separata system är de integrerade, exempelvis görs 
resultatuppföljning per butik, affärsområde och regional nivå (denna information hämtar 
ekonomisystemet från affärssystemet). Fram tills för sex månader sedan användes ett 
egenutvecklat system – BOSS, men nu har man valt att införa Retech som är ett 
branschspecifikt affärssystem utvecklat för detaljhandeln. Fördelen med detta system är 
främst en varutilldelningsfunktion (Replenishment). 
 
Affärssystemets roll är att se till att hela varuflödet blir så effektivt så möjligt och stödjer 
alla processer. Fungerar det inte, kommer inte rätt varor till rätt butik eftersom detta inte går 
att kontrollera på annat sätt än via affärssystemet. Omsättning ligger på ca 5,5 miljarder och 
att ha kontroll på detta manuellt är omöjligt. Dessutom har affärssystemet en mängd olika 
bieffekter som man kanske inte i första hand tänker på men som är väldigt viktiga, 
exempelvis stöd vid inventeringar, hantering av lagervärde, matchning av varufakturor mot 
inköpsorder. 
 
De viktigaste funktionerna i affärssystemet är inköp och varutilldelning. Varutilldelning 
håller ordning på vilka butiker som ska ha vilka artiklar i fråga om färg och storlek. Då 
vissa varor säljer bättre på vissa ställen behöver dessa fyllas på oftare. Man bör eftersträva 
JIT då det är väldigt kostsamt att ha för många varor i butiken då det kräver lagerhållning i 
butikerna. Dessutom finns det risk att inte allt blir sålt och man tvingas rea ut plaggen till 
lägre marginaler. Lindex försöker ta bort alla lager, både externa och de som finns i 
anslutning till butikerna för att utnyttja platsens som säljyta. Centrallagret är en 
förutsättning för att detta ska fungera. Jonas Persson menar att affärssystemet är viktigt 
både på den strategiska och på den operativa nivån. Affärssystemet är ett nav som 
möjliggör de strategiska planerna samtidigt som det är en förutsättning i det operativa 
arbetet. 
 
Affärssystemet gör att status på varan går att följa upp och kontrollera, exempelvis när 
orden läggs, tillverkning i Bangladesh/Kina och frakten med båt. Därmed kan man se 
ledtider, omsättningshastighet, att varorna finns, kontrollera och hålla reda på vad som 
avtalats. Det mest kritiska är ledtider, man är tvingad att göra ”rätt” inköp långt innan 
försäljningen påbörjas. Detta ställer stora krav på prognoserna och affärssystemet. Blir ett 
inköp fel måste det i vissa fall matchas med leveranser från Europa vilket betyder dyrare 
inköpspriser. Det gamla systemet, BOSS, hade inte påfyllnadsfunktionen i den utsträckning 
som Lindex eftersträvade. Det nya systemet har inte implementerats överallt ännu, men ett 
resultat hittills är att de sortiment som finns i det nya systemet har uppnått en lägre 
utförsäljningsgrad. CRM-systemet är separat, men mycket viktigt. Butikernas kassasystem 
är de som förser CRM-systemet med information som används för att göra effektivare 
marknadsutskick; kuponger och rabatter. CRM-systemet används alltså främst som 
marknadsföringsinstrument, för att optimera kostsamma utskick. En annan viktig funktion 
är att ge feedback till inköpsavdelningen.  
 



  4 Empiri 

38  

Framtiden? 
Lindex tillämpar CMT (cut make trim) produktion, detta betyder att de köper in det 
billigaste tyget (till exempel från Kina), knapparna (till exempel från Rumänien) och tråden 
etc. för att kunna pressa priserna. Därefter förses tillverkarna med allt material. Jonas 
Persson menar att affärssystemet måste stödja även dessa funktioner. En annan viktig del är 
en bra påfyllnadsfunktion och prognosverktyg som hjälper till att göra prognoser för 
framtiden så att inköparna vet vilka inköp ska göras. Exempelvis rör det sig om någon form 
av informationspanel som gör det möjligt att se lagerkostnader och andra nyckeltal i förväg, 
innan plagget köps in. Då hade det varit möjligt att köpa in en optimal partinivå något som 
då bör vara kopplat till logistik och leverantörer för ökad flexibilitet. En order skulle då 
kunna läggas mycket snabbare och ledtiden förkortas väsentligt. 
 
Jonas Persson anser att ett helt integrerat affärssystem är att föredra. Men ofta är det just 
integrationen mellan system som ställer till problem och är det då så att flera separata 
system ger bättre måluppfyllelse så är det att föredra. 
 

4.4 Dressmann 
Grundades: 1964 i Oslo 
Verkar i: 7 länder med över 330 butiker 
Antal anställda: ca 1200 
Omsättning: 2500 MSEK 
 
Intervju är gjord med Lars Hansson, Ekonomichef 
Han har arbetat inom företaget i 7 år (sen starten). 
 
Dressmann är i grunden ett norskt klädesföretag, som numera verkar främst inom Norden, 
men även i Tyskland och Lettland. Varner Group är koncernen där Dressmann är ett helägt 
dotterbolag. Företaget är på mycket stark frammarsch och expanderar år för år. I Sverige 
har företagets etablering varit särskilt lyckad då de på väldigt kort tid skaffat närmare160 
butiker. Genom köpet av den svenska klädeskedjan Hagenfeldt fick företaget det inträde på 
den svenska marknaden som behövdes.  
 
Ambitionen är att täcka klädbehovet för alla kvalitets- och prismedvetna män. Att 
inriktningen enbart ligger mot män gör att företaget kan erbjuda ett mer heltäckande 
sortiment mot denna grupp. Det gäller alltifrån festkläder till fritidskläder. Man har enbart 
egna klädesmärken, såsom McGordon och Batistini, vilket gör att företaget har en stor 
kontroll över hela värdekedjan. Företaget äger samtliga butiker och har liksom många andra 
klädföretag en central administration och marknadsföring.  

 
”Dressmanns strategi är att vara den ledande butikskedjan med fokusering mot 
herrkläder och att alltid sträva efter att erbjuda moderiktiga kläder med hög kvalitet 
till ett lågt pris”.  
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4.4.1 Svenska klädbranschen 
Dressmann som är en relativt ny aktör på den svenska marknaden utgör ändå en väldigt stor 
del av den, enligt Lars Hansson, hårdnande konkurrensen inom branschen (främst med 
tanke på graden av nyetableringar). En annan ny aktör, som etablerat sig på den svenska 
marknaden är Zara. Både Dressmann och Zara har tidigare funnits på andra marknader 
utomlands och det är generellt lättare att etablera sig på en ny marknad om företaget redan 
är etablerade på andra marknader. Jämförelser kan då exempelvis göras inom de europeiska 
marknaderna som har liknande kultur och värderingar.  
 
Dressmann kunde med både tur och skicklighet fylla det "hålrum" som existerade inom 
herrklädesområdet. Traditionen inom klädbranschen har varit mot kvinnor och inte så 
mycket mot män, vilket blev tydligare när Guhlins blev uppköpt 1994. Naturligtvis var 
företaget medvetet om att hålet fanns, men inte att det skulle vara så stort. Tack vare detta 
gick etableringen i Sverige synnerligen fort och företaget gick dessutom med vinst redan 
efter ett år. Företagets etableringar i Finland och Danmark har däremot gått betydligt 
långsammare. Konkurrensen från Internet är inte så omfattande, utan mediet inbjuder 
främst till en utveckling av postorderverksamhet. God service i butiken är samtidigt något 
som Dressmann är väldigt måna om att kunna konkurrera med, vilket omöjliggör starten av 
en eventuell e-handelsverksamhet i nuläget. Företaget gör så kallade inköpsresor för att 
undersöka trender och därigenom kunna fastställa design för märkesplaggen.  
 
Leverantörerna är uppdelade i två läger. Ena halvan finns i Asien, med länder som 
Hongkong och Kina, medan den övriga produktionen sker i Europa och länder som 
Portugal, Turkiet och Italien. Dessa leverantörers förhandlingspriser beror i hög grad på 
marknadsläget. Europa skiljer sig från Asien och genom att USA inte längre köper lika 
mycket från Asien, så har Dressmann fått en bättre förhandlingsposition på grund av den 
rådande överproduktionen. Utifrån detta kan sedan Dressmann sätta sina priser beroende på 
vilken volym som ett visst plagg har.  
 
Vilket pris och vilken service som butikerna har är något som påverkas i hög grad av 
kunderna. Kunden är naturligtvis viktigast, men det gäller att sätta ett pris och ge en service 
som gör att företagets målgrupp tillgodoses. Modet är dock något som helt styrs av 
Dressmann och dess konkurrenter. Kundernas påverkan inom detta område är ytterst 
marginellt.  
 
Dressmann tillhör som tidigare nämnt Varner Group, som ett dotterbolag tillsammans med 
andra klädföretag, exempelvis Carlings. Dessa olika bolag använder sig av samma 
leverantörer samtidigt som de utnyttjar gemensamma lösningar för IT och logistik. Dessa 
ingår inte som några strategiska allianser, utan utnyttjas mer som en form av 
samordningsfördel. På grund av juridiska faktorer har företaget ett centrallager i Norge och 
ett i Sverige. Detta beror på att Norge inte är med i EU och att företaget då kan få vissa 
kostnadsmässiga fördelar i form av tull och frakt.  
 
Företaget är, enligt Lars Hansson, väl medvetet om hur butiksverksamheten fungerar inom 
den övriga detaljhandeln och de anser att exempelvis en livsmedelsbutik har vissa likheter 
med en klädbutik, åtminstone tankemässigt, vad gäller exponering av varor och deras 
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placering. Därför är det ofta en merit att ha arbetat inom övrig detaljhandel vid anställning. 
Företaget satsar på ett ganska brett sortiment, en relativt stor målgrupp och anser sig 
därmed inte vara särskilt konjunkturkänsligt. 
 

4.4.2 Företagets affärsprocesser och funktioner 
Dressmann har genom sina självägda butiker och varumärken en väldigt stor kontroll över 
hela värdekedjan. Centrallager är outsourcat för att få en effektivare logistik och transport. 
Dressmann är som tidigare nämnts väldigt måna om att ha låga priser och en god service 
till sina kunder. Detta är två av argumenten för att företaget skall kunna fortsätta vara 
konkurrenskraftiga. Genom välriktad marknadsföring och att sen kunna tillgodose 
kunderna med ett brett sortiment, är två andra faktorer som företaget arbetar aktivt med. 
Dessa fyra delarna kan sägas bilda grundpelarna för en fortsatt konkurrenskraft och därmed 
hög tillväxt.  
 
Kundbemötandet i butiken, butikens utseende och personalens bemötande kännetecknar en 
del av företagets kärnkompetenser. En annan av företagets kärnkompetenser är dess 
marknadsföring vilket gör att företaget inte har för avsikt att outsourca denna. Outsourcing 
sker istället av företagets centrallager, transport och logistik. Dressmann saknar för 
närvarande kundkort, vilket i dagsläget inte är ovanligt inom branschen, men har inte ansett 
det tillräckligt angeläget att införskaffa ännu. Vid ett eventuellt införande vill Dressmann 
att kundregistret ska vara integrerat med affärssystemet. Samtidigt har expansionen inte 
gett möjligheter att närmare utforska denna möjlighet. Dock så är man angelägna om att 
samla in kundsynpunkter via företagets hemsida. 
 
Dressmann är en informell organisation, samtidigt som den är tämligen platt. Det skall bara 
vara ett led mellan VD och butikscheferna. Ledtiderna skall samtidigt vara så korta som 
möjligt från beställning till dess att varan finns i butik. Anledningen till att fokus ligger på 
korta ledtider är att validiteten i inköpsbesluten blir högre, det vill säga att ha rätt mode i 
lager. Samtidigt måste det ske en avvägning mellan var kläderna skall inhandlas ifrån, både 
med avseende på priset och på ledtider, då de senare kan vara längre i Asien men oftare 
med ett lägre pris. Designen sköts i hög grad av företaget själv och främst av den person 
som ansvarar för inköpen. Det bör nämnas att det inom klädbranschen förekommer en hög 
grad av benchmarking när det gäller design. Organisationsstrukturen är inte helt 
flödesorienterad, utan paralleller kan snarare dras mot en funktionsorganisation. 
 

4.4.3 Typ av affärssystemsstöd  
Lars Hansson definierar ett affärssystem som ett datasystem innehållandes ett antal 
komponenter/beståndsdelar som gör att beslutsinformation kan erhållas. Ju mer integrerat 
systemet är, desto mer kan det kallas för ett affärssystem, annars betraktas det som ett 
informationssystem. Dressmann använder sig av affärssystemet Movex och då främst 
funktionerna för lager/inköp, ekonomi och leverantörsreskontra. De olika butikernas 
kassasystem är sammankopplade med Movex, men Dressmann har i nuläget lönebiten 
utanför affärssystemet, även om tanken är att denna skall integreras helt inom en snar 
framtid. Att ha ett utvecklat affärssystem är av stor vikt anser Lars Hansson, då ett 
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integrerat system fungerar bättre än ett som inte skulle vara detta, då de olika delarna på ett 
mer naturligt sätt hänger samman. Det är dock viktigt att komma ihåg att det är företaget 
som driver affärssystemet och inte tvärtom, så affärssystemet skall bara ses som ett bra 
hjälpmedel.  
 
Affärssystemet skall enligt Lars, främst underlätta den operativa nivån. Det har väsentligt 
snabbat upp informationen. Företaget har hela tiden behov av att snabbt kunna ta reda på 
information och på så sätt enkelt kunna följa flödet genom systemet. Affärssystemets 
informations- och rapporteringsverktyg fungerar som analysverktyg, där nyckeltal som är 
viktiga för företagets utveckling och helhet plockas fram. Informationen som ligger till 
grund för nyckeltalen hämtas uteslutande från butikerna. Exempel på dessa är försäljning/h, 
försäljning/kund och mäts dagligen. Ytterligare nyckeltal är procentuella bruttomarginalen 
per plagg och dag samt hur aktiv butikerna är mot varje kund vad gäller beteende och hur 
mycket varje kund genererar. Företaget tar även ut information från affärssystemet för att 
kunna kommunicera ut den till personal som har behov av informationen, samtidigt som 
andra analysverktyg utanför affärssystemet används för kompletterande analyser. 
Dressmann är de största användarna av affärssystemet Movex inom detaljhandeln och har 
därmed kunnat, tillsammans med Intentia, utveckla systemet till vad det är idag. 
 
Inköp och lagerfunktionen är de två mest centrala delarna inom företaget och de kan ta ut 
statistik på vad varje butik förväntas ha i sortiment. Företaget har använt affärssystemet ett 
par år och känner att det i nuläget uppfyller de krav de har på vad ett affärssystem skall 
uppfylla.  
 

4.5 MQ 
Grundades: slutet av 50-talet 
Verkar i: Sverige med 78 butiker 
Antal anställda: ca 500 
Omsättning: 900 MSEK 
 
Intervjun är gjord med Thomas Sverker, IT-chef 
Han har arbetat inom företaget i sex år 
 
MQ-kedjan är en stor aktör på den svenska marknaden, vilken också är den enda där 
företaget är representerat. Detta är en uttalad strategi inom företaget för att kunna vara 
starka på just hemmaplan. Det som skiljer MQ från de andra företagen i undersökningen är 
att de är en frivillig fackhandelsorganisation bestående av 40 olika bolag, totalt 78 butiker. 
Detta innebär att butikerna ägs enskilt var för sig och att "moderbolaget", MQ Sweden AB, 
ägs av alla dessa butiker gemensamt.  
 
Centralt i MQ Sweden sköts den gemensamma marknadsföringen, det vill säga av märket 
MQ. Dessa förser även butikerna runt om i landet med varor och bestämmer på så vis 
sortimentet. Dessutom sköts den centrala administrationen härifrån. Bolaget ansvarar även 
för etableringar, butiksutveckling, profilering och varumärkesbyggande, där de två 
sistnämnda involveras i den gemensamma marknadsföringen i MQ Sweden.  
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MQs inriktning ligger mot moderiktiga personer, som är beredd att betala lite mer för en 
högre kvalitet. De kategoriserar sig inte som ett lågprisföretag, men inte som ett dyrt 
alternativ heller då det är segmentet mittemellan som är i fokus. MQ riktar sig på så vis inte 
mot något enskilt kön utan har en bredd på sitt sortiment för det prissegmentet som valts.  
 

”MQ ska vara en av de intressantaste modebutikerna för kunderna. Att även 
samarbeta med starka utvalda varumärken (både egna och externa) som står för hög 
kvalitet och prisvärda kläder, men som också representerar trendigt och klassiskt, fest 
och vardag”.  

 

4.5.1 Svenska klädbranschen 
Konkurrensen på marknaden har hårdnat, utländska kedjor, exempelvis Zara, försöker ta sig 
in på den svenska marknaden. MQ är redan väletablerat på den svenska marknaden, 
däremot tror Thomas Sverker att nyetableringar kan vara svårt, i synnerhet i Stockholm där 
hyresnivån skruvats upp de senaste åren. MQ köper centralt in 70 % av sitt sortiment från 
tillverkare i hela världen. Huruvida man kan förhandla och påverka priserna beror helt och 
hållet på förhandlingsposition och vilka volymer man köper in. Att kunna påverka 
tillverkarnas kostnader för material är svårt då det beror på marknaden. 
 
Det finns inget samarbete olika klädkedjor emellan, men många kedjor har samma ägare 
och har därför många gemensamma funktioner, exempelvis logistik och administration som 
gör att kostnaderna kan hållas nere. MQ är sin egen (frivillig fackhandel) och har därför 
inget samarbete med andra kedjor på det sättet, utan allt sköts centralt. På så sätt kan man 
dra nytta av stordriftsfördelar och synergieffekter. 
 
Klädbranschen är till viss mån beroende av konjunkturen, går konjunkturen ner går 
branschen som helhet ner. Vad som skiljer klädhandeln från detaljhandeln i stort är en 
högre omsättningshastighet och en annan drivkraft. Branschen är mer modedriven och 
mode är en färskvara vilket innebär att sortimentet måste bytas ut ofta.  
 

4.5.2 Företagets affärsprocesser och funktioner 
MQs viktigaste argument för att förbli konkurrenskraftiga är en bra produkt – rätt mode och 
rätt kvalitet till rätt pris. Man menar att MQs kunder bryr sig om kläder och man har 
inriktat sig mot ett mellansegment med inriktning på kvalitet framför låga kostnader och 
volym som till exempel H&M. Butikerna är väldigt viktiga då dessa har direktkontakt med 
kunderna. Duktiga butikssäljare, lagerpersonal och ägare är därför centrala och viktiga 
kompetenser. Då butiksexponering i dagens läge blir allt viktigare strävar företaget efter att 
förbättra butiksmiljöerna och synliggörandet av sitt sortiment. Det är även viktigt att 
lokalisera butikerna på så attraktiva lägen som möjligt. Denna strategi är inte olik någon av 
de andra kläddetaljisternas, vilket har lett till hård konkurrens om de mest attraktiva 
platserna och därigenom höga hyror.  
 
Centralt är det viktigaste rätt inköp, val av kollektion och marknadsföring. För att stödja 
dessa processer behövs bra informationssystem och infrastruktur. MQ har ett centrallager 
och den absolut viktigaste delen i affärssystemet är logistiken, att få kontroll över order, 
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frakt, inköp etc. Designen sköts delvis på egen hand, men MQs sortiment omfattar även 
andra utvalda varumärken. Dessa har valts ut för att på bästa sätt matcha den profil som 
företaget valt. Områden man är mindre starka på har man valt att outsourca. Förutom 
tillverkningen köper man in viss design och marknadsföring från externa samarbetspartners 
får att få in spetskompetens. Organisationsstrukturen är i huvudsak en funktions-
organisation och har funktioner för inköp, marknad, IT, etablering etc. 
 
Kunderna är det centrala för MQ. Då branschen är modedriven är det kundernas efterfrågan 
som styr inköp, klädkollektioner etc. MQ satsar på att få trogna och lojala kunder vilket 
delvis görs genom kundklubb som i dagsläget har ca 250 000 medlemmar. En stor del av 
inköpen görs av medlemmar, därför blir kundklubben en viktig marknadsföringskanal. 
Informationen som fås genom kundklubben ger input till beslutfattande, exempelvis läser 
man av kundernas köpmönster och utifrån detta fångas rätt målgrupper in.  
 

4.5.3 Typ av affärssystemsstöd 
Thomas Sverker definierar ett affärssystem som ett informationssystem som stödjer 
affärsprocesserna och de främsta delarna är materialadministration (där ekonomisystemet är 
en del), logistik och analys. MQ har två olika system, ett ekonomisystem (administration) 
och ett branschspecifikt affärssystem för inköp och logistik. Dessa båda har olika 
tillverkare men är samordnande. I dagsläget finns inga problem med hur man jobbar med 
systemet, utan anser att de stödjer affärsprocesserna och varuflödena på ett bra sätt. MQ 
jobbar mycket med att flöda varor genom automatik, mycket JIT. 
 
Thomas Sverker säger att om det inte finns rätt produkt på rätt plats och i rätt tid går den 
inte att sälja. Affärssystemet är hjärtat i företaget, inte hjärnan och om inte affärssystemet 
fungerar, fungerar inte stora delar av arbetet, då man inte kan klara av logistiken manuellt. 
 
De viktigaste funktionerna i affärssystemet är logistik och analys. Analysfunktionen 
genererar olika nyckeltal, till exempel lageromsättning, omsättningshastighet och 
täckningskostnader, som används för jämförelser och analyser. Då det är butikerna som är i 
fokus finns det även många nyckeltal som är knutna till försäljning och inköp. Dessutom 
kan vissa organisatoriska nyckeltal vara aktuella. För att ta reda på hur nöjda kunderna är 
görs mätningar och analyser baserade på reklamationer och nöjda kunder. Dessutom är 
butikens kassasystem kopplat till affärssystemet och förser således detta med information 
om kundernas köpbeteende. Däremot har MQ inga system som stödjer varornas placering i 
butiken, detta sker vanligtvis manuellt, genom benchmarking i andra butiker. 
 
Thomas Sverker menar att ABC-analys i ett standardiserat system blir snedvridet eftersom 
systemet måsta kunna hantera varianter av olika produkter (färger och storlekar) för sko- 
och textilbranschen. Det är viktigt att affärssystemet stödjer både den operativa och den 
strategiska nivån. Logistiken är den viktigaste men denna kan ligga på båda nivåerna. Det 
viktigaste är en effektivare styrning av varuflödet. Detta är viktigt att på strategisk nivå 
kunna kontrollera och följa upp.  
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Vid anskaffande av ett system utgår man från de egna behoven och vad man vill göra. Man 
fokuserar på affärsprocesserna, och det är inte tekniken som driver utvecklingen utan den 
ska snarare anpassas efter verksamheten. Thomas Sverker menar att branschspecifika 
affärssystem är bättre än en helintegrerad lösning då dessa ofta är komplexa och svåra att 
anpassa. 
 
Framtiden? 
Ett allmänt problem kan vara att leverantörer av affärssystem många gånger försöker skapa 
ett teoretiskt behov vilket inte alltid matchar det verkliga behovet. Motsvarigheten kan 
närmast ses inom Telecombranschen och 3G som skapade världens bästa produkter, men 
inte till ett pris som kunderna var beredda att betala. Då dagens marknad är köparens måste 
leverantörerna vara lyhörda och lyssna på kunderna för att kunna sälja sina system. På detta 
sätt tror Thomas Sverker att systemen kan bli mer användarvänliga och anpassade. 
Förbättrade gränssnitt står också högt på önskelistan, användaren behöver enkelhet. I 
dagens system är många funktioner för komplexa och tar för lång tid att arbeta med.  
 

4.6 KappAhl 
Grundades: 1953 i Göteborg 
Verkar i: 4 länder med ca 240 butiker   
Antal anställda: 3000 
Omsättning: 4200 MSEK 
 
Intervju är gjord med Åsa Gustafsson, Ekonomichef 
Hon har arbetat inom företaget i 1,5 år. 
 
KappAhl är en av Nordens största butikskedjor inom mode. Grundidén när företaget 
startades av Per-Olof Ahl var "god kvalitet till lågt pris". Inte helt olik den grundtanke som 
existerar i många av dagens kläddetaljister och som är företagets främsta konkurrenter. 
Denna värdering lever i allra högsta grad kvar i företaget, men numera med betydligt större 
modefokus. Företagets huvudgrupp är familjen och främst med inriktning mot kvinnor 
mellan 30-50 år med man och barn. 
 
Visionen är att bli ledande för den ovannämnda målgruppen inom Norden. Företaget har de 
senare åren haft en svagare utveckling, men som från 2002 börjar förbättras. Genom fortsatt 
expansion, främst i Sverige, men även i Norge och Finland hoppas företaget kunna nå en 
betydligt högre lönsamhet än vad som existerar i nuläget. Detta har lett till ett visst mått av 
avveckling inom en del länder såsom Danmark och Tjeckien. På senare tid har företaget 
dessutom valt att bli tydligare mot sina kunder för att på så sätt stärka företagsmärket. Den 
tidigare alltför breda fokuseringen gjorde att varumärket KappAhl inte gav en klar bild av 
vilken nisch företaget verkar i, något som påverkade lönsamheten negativt. 
 
KappAhl äger sina butiker och har på så sätt en stark central administration och arbetade 
under 2002 med att rusta upp sina butiker som ett led i att skapa "säljande butiker" med 
butiksmiljöer där kunderna trivs och som stimulerar till köp. Dessutom sjösattes även 
uppdelningen mellan ett klädhandels- och logistikbolag.  
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”KappAhl ska erbjuda ett vuxet och modernt mode till rätt pris för hela familjen.”  
 

4.6.1 Svenska klädbranschen 
Åsa Gustafsson säger att konkurrensen har ökat de senaste åren och främst då inom 
herrkläder, med Dressmanns intåg. Konkurrensen som sådan möts bäst genom att ha 
attraktiva butikslägen, något som är svårt att åstadkomma på grund av fler 
företagsetableringar och högre hyror.  
 
KappAhl har de flesta av sina leverantörer i låglöneländer i Asien. Detta är naturligtvis 
ingen slump, utan beror på att den totala tillverkningskostnaden blir lägre på dessa platser. 
Dock, så tenderar den ökade ekonomiska utvecklingen i Asien att driva upp 
tillverkningskostnaderna, vilket leder till att nya marknader öppnas. Detta sker löpande och 
något som även påverkar företagets konkurrenter, som i många fall har samma leverantörer.  
 
Kunderna är det viktigaste och studerandet av deras köpbeteende är i fokus. I takt med ökad 
konkurrens blir kraven från kunderna samtidigt högre, då de kräver moderiktiga kläder till 
priser de är villiga att betala. Antalet "otrogna" kunder ökar successivt, då kunderna 
tenderar att gå mellan olika konkurrerande butiker för att hitta enskilda plagg. 
 
KappAhl tillhör KF-koncernen (Kooperativa Förbundet) och samarbetet sker främst genom 
att företagets likviditet sköts centralt av KF. Åsa Gustafsson menar att det finns två olika 
sätt för tillverkning och inköp av material. Antingen kan hela produktionen lämnas åt 
leverantören eller, som KappAhl gör, bara lämna själva tillverkningen i leverantörernas 
händer medan KappAhl sköter själva inköpet av material för att få tyg och material så 
billigt så möjligt. Ett tecken på att företaget är väl kostnadsmedvetet. Som lågprisföretag, 
som KappAhl väljer att kalla sig, arbetar företaget med lägre marginaler än 
branschgenomsnittet och då blir det väldigt viktigt att sälja stora volymer, samtidigt som 
företaget hela tiden måste ha en kostnadsbevakning genom hela värdekedjan. Designen 
sköts helt av KappAhl. 
 
Klädbranschen som helhet har enligt Åsa Gustafsson, i högre utsträckning präglats av 
kortare säsonger. Modet skiftar oftare numera vad gäller färger och modeller, samtidigt som 
klädbranschen i hög grad är väderberoende. En dålig sommar eller vinter påverkar starkt 
försäljningen av säsongens varor. Företagets lågprispolitik medför även att 
konjunkturkänsligheten påverkas i något omvänd ordning. En lågkonjunktur kan istället 
gynna ett företag som KappAhl, som så tydligt valt att ha låga priser. Dock är konjunkturen 
bara en delfaktor, då det i stort handlar om att kunna sälja bättre än konkurrenterna.  
 

4.6.2 Företagets affärsprocesser och funktioner 
En av företagets konkurrensfördelar är dess breda sortiment. I butikerna återfinns plagg för 
kvinnor, män och barn. I Norge säljer man dessutom kosmetik. Företaget är, som tidigare 
nämnt, väldigt måna om att ha ett lågt pris men samtidigt en jämn och hög kvalitet på 
varorna. Just att företaget även har herrkläder, särskiljer dem i viss mån mot företag såsom 
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Lindex, där denna konsumentgrupp inte finns representerad bland Lindex utbud. 
Butiksstrukturen är inte särskilt skild från övriga klädeshandelsföretag, utan handlar i stora 
drag om att skapa en ”säljande” butik. Effektiv placering av så kallade ”lockvaror”, för att 
få kunder att handla mer, samtidigt som butikens upplägg skall underlätta kundens förmåga 
till självhjälp, bland annat genom information om vilka storlekar som gäller för olika 
kundgrupper.  
 
Åsa Gustafsson menar att företaget riskerar att förlora viktig kompetens vid alltför hög grad 
av outsourcing, vilket visar sig bland annat genom att företaget gör det mesta själva. 
KappAhl behärskar hela flödet från design och inköp till försäljning i butikerna. Eftersom 
företaget är ett detaljhandelsföretag tillverkas inte något av dem själva. I gengäld ställs 
höga krav på de leverantörer som används. Outsourcing sker istället av diverse 
transporttjänster, samt till stor del även marknadsföring. Företaget har ett centrallager och 
betonar att varuflödet är viktigast i hela kedjan från order till inköp, varulager och 
försäljning. Att kunna planera order och volymer är särskilt viktigt då KappAhl är ett 
volymföretag. Design är inte att förglömma då den trots allt skapar efterfrågan i hög 
utsträckning.  
 
Då företaget är en del av KF-koncernen, kan även Medmera-kortet användas i butikerna. 
Kortet gäller även i andra butiker såsom Konsum och Akademibokhandeln och kan på så 
sätt knyta kunder från dessa till KappAhl, genom kortets heltäckande funktionalitet. Med 
kortet följer också ett kundunderlag, där man i detalj kan se vad varje kund har köpt. Ändå 
så använder KappAhl sig till stor del av externa företag som är mer specialiserade på att 
göra analyser om kundnöjdhet, kundbeteende och att göra marknadsundersökningar. 
Företaget har valt att tillämpa en linjeorganisation som främsta organisationsstruktur. 
 

4.6.3 Typ av affärssystemsstöd i dagsläget 
Åsa Gustafsson definierar ett affärssystem som ett system som innehåller moduler/system 
som stödjer de olika processer som finns inom företaget. Dessa knyter på många sätt an till 
ekonomisk information där modulerna är integrerade med varandra i syfte att effektivisera 
de olika processerna inom företaget. KappAhl har en mix av olika system, dels köpta men 
även många egenutvecklade. Dessa system stödjer exempelvis varuflödet från beställning 
av en vara tills att den hamnar i butik. Företaget använder i nuläget inte ett integrerat 
affärssystem, utan har istället byggt kopplingar mellan de olika system som används. På 
senare tid har dock företaget valt att arbeta över avdelningar för att se helheten och att börja 
samverka i processer. Systemen som sådant är av väldigt stor betydelse då helheten, enligt 
Åsa Gustafsson, inte sägs fungera tillfredsställande. Att exempelvis kunna se orderstatus, 
lagernivåer och hur varor slussas genom systemet, samt försäljningsstatistik är oerhört 
betydelsefullt. Inom klädhandeln handlar det om att ha tillförlitliga försäljningsprognoser. 
Med dessa menas att kunna veta vad som kommer att sälja, då företaget står inför 
problemet att behöva beställa in mycket med lång framförhållning.  
 
Båttransporter från Asien gör exempelvis ledtiderna längre, men detta inköpssätt är 
billigare, vilket gör att en avvägning måste göras mellan ledtider kontra marginal för att 
avgöra transportsätt, då flygtransporter är snabbare men dyrare. I nuläget understödjer inte 
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affärssystemen denna avvägningsproblematik. KappAhl har även en egen IT-avdelning, 
vars uppgift är att underhålla och uppdatera de befintliga systemen som företaget använder 
sig av. Integration av olika system är alltid svårt och innebär ett dilemma då dessa måste 
kommunicera med varandra. Systemen är av äldre typ och är väl inkörda inom företaget, 
dock säger Åsa att det alltid finns behov för fortsatt utveckling. Dessutom ligger företaget i 
startgroparna för att införskaffa ett nytt ekonomisystem, där en av de nya funktionerna skall 
vara att kunna hantera leverantörsfakturorna elektroniskt.  
 
I systemet prioriteras delar för att kunna följa varuflödet, alltifrån design till orderläggning, 
inköp, lagerhantering och slutligen försäljning. Här finns alltid förbättringspotential. Det 
gäller samtidigt att förstå helheten och hur de olika delarna påverkar varandra. För att 
företaget skall kunna hålla en tillfredsställande omsättningshastighet krävs en låg 
kapitalbindning genom att aktivt bevaka och hålla nere lagernivåerna. Kunddatabasen 
uppdateras genom försäljning och är på så vis integrerad med systemet. Företaget utövar en 
stor kontroll på sina leverantörer. Detta handlar dock inte om systemmässig kontroll utan 
snarare om fysisk kontroll genom att undersöka faktorer i fabriken som exempelvis 
arbetsförhållande. Detta är en viktig aspekt som dessutom har varit mycket omdebatterad 
och som företaget lägger stor vikt vid.   
 
Affärssystemet skall kunna stödja både den operativa och strategiska nivån. Åsa menar att 
båda dessa hänger ihop, då den ena inte fungerar utan den andra. För ett företag som 
KappAhl är detta extra viktigt för att kunna analysera trögrörlighet, lager och för att kunna 
veta var en vara finns i systemet, det vill säga den operativa nivån. Den strategiska nivån 
innehåller då analyser som skall ligga till grund för beslutsfattande. 
 
Framtiden? 
Önskelistan av vad ett affärssystem skall kunna göra är oändlig och utvecklas hela tiden. 
Nuvarande ekonomisystem håller inte måttet och kommer att bytas ut till förmån för ett 
nyare och bättre sådant. Vid valet av ett affärssystem bör först behoven undersökas, för att 
sedan kunna välja system, anser Åsa Gustafsson. Flexibilitet, lättillgänglig information och 
påverkbarhet är viktiga önskemål för framtiden. Det blir en balansgång mellan flexibilitet 
och tillgänglighet å ena sidan och kontroll och säkerhet å andra. I praktiken är dock många 
av dagens stora affärssystem för otympliga och därmed statiska, vilket kan få följden att 
organisationen anpassar sig till systemet och inte tvärtom. Att anpassa dessa till 
organisationen tar då alldeles för många konsulttimmar i anspråk och ger därmed ett 
betydligt dyrare system. Åsa Gustafsson ställer sig skeptisk till de totala helhetslösningarna 
och ifrågasätter ifall dessa verkligen är bättre än ett anpassat system i olika delar/moduler 
där varje del enskilt är bäst på sitt område, så kallade "best in breed". För de informations- 
och analysbehov som finns inom företag kan man istället använda sig av analysverktyg mot 
datalager eller annan teknik som plockar information från olika källor/moduler. 
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4.7 Sammanställning av fallföretagen 
För att åskådliggöra intervjuerna har en sammanställning av viktig information om 
företagen och deras affärssystem gjorts i två matriser. Matriserna ligger i viss mån till 
grund för analysen. Klädföretagens svar om branschen som helhet utelämnas i matriserna, 
men kommer istället att presenteras i samband med analysen i nästkommande kapitel.   
 
 H&M MQ Dressmann KappAhl Lindex 
Affärsidé ”Rätt” mode, 

”rätt” kvalitet till 
”rätt” pris för 
alla 

Hög kvalitet i ett 
mellanpris-
segment för alla  
modeintressera
de män och 
kvinnor 
 

Att 
tillhandahålla 
det totala 
klädesbehovet 
för alla kvalitets- 
och 
prismedvetna 
män 

Vuxet och 
modernt mode 
för hela familjen 
till ett bra pris 

Ett prisvärt 
sortiment, med 
bra kvalitet för 
kvinnor och 
barn 

Strategi Tydlig varu-
exponering och 
attraktiva 
butikslägen 

Tydliggöra profil 
och image, ökad 
lojalitet genom sin 
medlemsklubb 

God service och 
varuexponering 
i butikerna 

Skapa en 
”säljande” 
butiksmiljö som 
underlättar 
kundens förmåga 
till självhjälp 

Attraktiva 
produkter, 
effektivt 
varuflöde, 
inspirerande 
butiker, starka 
varumärken 

Företags-
form  

Filialföretag Frivillig 
fackhandel 

Filialföretag Filialföretag Filialföretag 

Ingår i 
Koncern? 

Nej Nej Ja, 
Varnergruppen 

Ja, KF-gruppen Ja, Lindex & 
Twilfit bildar 
koncern 

Kärn-
kompetens 

Design & inköp Butiksdrift & 
inköp 

Butiksdrift & 
marknadsföring 

Design & inköp Inköp, design & 
butiksdrift 

Outsourcing Transport Viss design och 
marknadsföring 

Centrallager 
och logistik 

Transport & 
marknadsföring 

Lönesystem & 
fakturahanterin
g 

Organisati-
onsstruktur 

Matris Funktion Liknar funktion Linje Matris 

Centrallager Ja Ja Ja Ja Ja 

Butiks-
struktur 

Strävan efter 
tydlighet vid 
varuplacering. 
Personalen 
skall ägna sig åt 
att sälja i kassa 

Synliggöra 
varor och ha 
god service i 
butikerna 

Inköp & 
Marknadsföring 
görs och med 
hänsyn av 
butikernas 
utformning 

Butiksmiljö där 
kunderna trivs & 
som stimulerar 
till köp 

Skapa 
inbjudande 
butiksmiljö, 
varuexponering 

 
Figur 4.2 Branschens centrala affärsprocesser 
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Figur 4.3 Branschens affärssystem 

 H&M MQ Dressmann KappAhl Lindex 
Typ av 
affärssystem   

2 separata. Ett 
standard- och 
ett 
egenutvecklat 
system 

2 samordnade 
system: 
Ekonomisystem 
& inköp/logistik 

Standardsystem Flera separata 
system, med 
många 
egenutvecklade 

Ett bransch- och 
ett 
ekonomisystem 

Viktigaste 
funktioner/ 
moduler 

Inköp, varulager 
& försäljning 

Material-
adminstration, 
logistik & analys 

Inköp & 
varulager 

Varuflödesstöd Inköp, 
varutilldelning 
& CRM 

Insamling / 
analys av 
kunddata 

Ja, i butiken Ja, med MQ-
klubben 

Ja, via hemsida Ja, med KF-
kortet 

Ja, med 
Lindexkortet 

Strategisk 
/operativ 

Båda, då dessa 
är beroende av 
varandra 

Stödja bägge då 
dessa hänger 
ihop 

Främst operativt Båda, då utan 
den ena 
fungerar inte 
den andra 

Både strategisk 
och operativ 
nivå 

Exemplifier-
ing av 
ovanstående 

Strategisk 
genom 
inköpsfunktion 

Operativt stödjer 
varuflöde, 
strategiskt 
stödjer inköp 

Operativt genom 
förbättrat 
varuflöde 

Strategiskt 
genom analyser 
för beslutsstöd, 
operativt stödjer 
varuflöde 

Operativt främst 
genom 
varuflöde, 
strategiskt 
genom 
beslutsstöd 

Uppfylls 
kraven? 

Ja, generellt Ja, men 
förbättringar kan 
alltid göras 

Ja, efter några 
års användning 

Delvis. 
Ekonomi-
systemet skall 
bytas ut 

Ja, men det 
finns 
förbättrings-
potential 
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5 Analys av de fem fallföretagen 
 
 
 
I detta avsnitt analyseras klädbranschens struktur i sin helhet och dess villkor, för 
att sedan analysera branschens mest centrala affärsprocesser. Avslutningsvis 
analyseras hur affärssystemen i dagsläget stödjer dessa centrala affärsprocesser. 
Detta görs med utgångspunkt från den teori och empiri som tidigare har 
presenterats och sammanställts. Omvärlden är inbakad i de olika delarna eftersom 
den påverkar branschen och företagets affärsprocesser indirekt. 
 

5.1 Branschanalys 
 
Hur klädbranschen skiljer sig från detaljhandeln i övrigt 
Branschen är en av de mest konkurrensutsatta inom detaljhandeln. Det grundas på att 
branschen består av många jämnstora aktörer. Denna branschstruktur beror på att kunderna 
efterfrågar variation i sina köp, således finns det utrymme för fler aktörer än i andra 
branscher. Klädbranschen har en högre omsättningshastighet än detaljhandeln i övrigt. 
Drivkraften i branschen är en annan, då den innefattar säsongsvariationer och korta 
produktlivscykler. Sortimentet måste bytas ut ofta då det snabbt blir omodernt. Branschen 
är förknippad med stora risker, exempelvis långa ledtider, korta produktlivscykler, 
säsongsfluktuationer och utbudsöverskott. Dessa risker måste butikskedjorna kompensera 
genom höga marginaler. Branschen har avsevärt högre bruttomarginalvinster på 
klädesplagg, än exempelvis livsmedel har på sina varor. Kommer klädföretagen fel i 
kollektionen med avseende på mode och trender, rasar resultatet snabbt och kan i värsta fall 
innebära förluster. 
 
Hot från nyetableringar 
En viktig skillnad mellan klädbranschen och andra mogna branscher, är att produkterna 
fortfarande är starkt differentierade. Det är således inte bara priskonkurrens i form av 
stordriftsfördelar som är den enda konkurrensfördelen, utan en kombination av pris, design 
och kvalité.  
 
Kampen är hård om de mest attraktiva butiklägena med de höga hyrorna. Butikslägena är 
viktiga för att fånga kunderna och att stärka sina varumärken. De höga hyresnivåer som 
råder, försvårar för andra aktörer att ta sig in i branschen. Det innebär i sin tur att hög 
omsättning och höga marginaler är nödvändigt, för att klara av de höga fasta kostnaderna. 
Förutom hyrorna finns det andra stora fasta kostnader, främst personalkostnader i samband 
med försäljning i butikerna.  
 
De mönster som kan urskiljas är att kedjeföretagens ökande marknadsandelar delvis har 
skett på bekostnad av mindre fristående företag. Trots att marknaden för kläder är 
differentierad innebär det fortfarande problem för mindre aktörer att etablera sig. Så länge 
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man använder sig av mellanled minskar marginalerna så pass mycket att det är svårt att få 
lönsamhet. Butikskedjornas affärskoncept och dess starka varumärken leder till stora 
inträdesbarriärer.  
 
Hotet av nyetableringar består först och främst av utländska, redan etablerade aktörer som 
vill ta sig in på svenska marknaden. Exempel på ny aktör är Zara, som än så länge bara 
finns i Stockholm. Faktorer som talar för att hotet av nyetableringar främst består av 
utländska aktörer, är betydelsen av att de redan har stordriftfördelar, etablerade produkter 
och starka varumärken. På senare år har det till stor del varit Dressmann, som tidigare 
nämnts tillhör de den norska koncernen Varner Group, som har varit den största 
nyetablerade aktören, då inom herrkollektion. Ett annat exempel på en aktör som framgick 
ur intervjuerna var norska Cubus, som börjat rikta blickarna mot den svenska marknaden. 
Ytterligare ett tänkbart hot, är tillverkarna. Detta ifall de på egen hand börjar sälja sina 
produkter direkt ut till slutkund, genom e-handel. Detta hot anses dock obetydligt, eftersom 
relationen mellan slutkund och fysisk butik ännu är så viktig.   
 
Sammantaget kännetecknas branschen av höga inträdesbarriärer. Inträdeshindren är många 
och för att lyckas ta sig in i klädbranschen krävs bland annat attraktiva butikslägen, rätt val 
av kund- och produktsegmentering, rätt timing, skalfördelar, flexibel produktion, 
uppföljning och kontroll av tillverkare.  
 
Hot från substitut 
Det finns ingen direkt produkt som ersätter det funktionella behovet av kläder, men utöver 
basbehovet konkurrerar andra produkter om kundernas köpkraft. Klädföretagen tävlar bland 
annat om impulsköparna, en festskjorta kan lätt väljas bort till förmån för ett par 
biocheckar.    
 
Rivaliteten inom branschen 
Då branschen är mogen finns inte så stort utrymme att expandera. De många jämstora 
aktörerna bidrar till en mycket konkurrensutsatt situation. Kunderna efterfrågar variation i 
sin klädstil det gör att det finns begränsningar i hur stor marknadsandel ett företag kan ha. 
För ett flertal av de stora aktörerna är marknaden i det närmaste maximalt utnyttjad. Så för 
att växa krävs etableringar utomlands. Kedjeföretagen har fått ökad marknadsandel på 
bekostnad av mindre fristående företag. Sammanslagningar och uppköp har skett, 
exempelvis Lindex och Twilfit, för att öka marknadsandelar. En del av företagen inom 
branschen kan i viss mån ses som komplement till varandra medan andra är direkta 
konkurrenter.  
 
En ny försäljningskanal som har dykt upp under senare år, är e-handel. Detta ses inte som 
något större hot och utgör i dagsläget en relativt liten marknadsandel. Generellt sett har e-
handel inte nått så långt inom klädbranschen jämförelsevis andra delbranscher inom 
detaljhandeln, såsom försäljning av böcker, cd- och dvdskivor. Butikerna fyller fortfarande 
en viktig funktion, kläder är en vara som kunder vill känna och prova och kännetecknas 
mycket av impulsköp. Detta är något som Internet har svårt att överbrygga. Kostnaderna för 
att distribuera och returnera kläder är förhållandevis hög, vilket resulterar i att dessa äter 
upp hela marginalen. En viktig fördel med e-handel är bekvämligheten, men då kläder ofta 
innebär ett stort paket som inte går att få ner i brevlådan, tvingas kunden ändå att hämta ut 
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paketet någonstans. Skulle Internet som försäljningskanal bli viktigt i framtiden, innebär 
detta inget stort steg för klädföretagen att ge sig in i. 
 
Kundernas förhandlingsstyrka 
Kunderna har stora valmöjligheter och har därmed stor makt i förhållande till 
klädföretagen. Förväntningarna har skruvats upp och det blir allt svårare för företagen att 
tillfredsställa kunderna. Kundlojaliteten är låg, de kräver hög modegrad och går i många 
fall mellan de konkurrerande butikerna för att hitta enskilda plagg. Klädföretagen arbetar 
aktivt med att kartlägga kundstrukturen och därefter kan marknaden segmenteras efter 
målgrupper, allt för att kunna tillgodose kundernas skiftande preferenser. Individer med 
liknade preferenser bildar ofta en och samma målgrupp och det är kombinationerna av 
målgrupperna som bidrar till att kunna nå en större marknadsandel, vilket är viktigt för nå 
de volymer som krävs för att uppnå en hög lönsamhet. Den största utmaningen för 
butikskedjorna är att skapa ett mervärde för sina kunder.  
 
En aspekt som minskar kundernas förhandlingsstyrka är svårigheten att jämföra liknande 
klädesplagg mellan olika butiker, även om varumärket på produkterna ger köparen viss 
information om dess kvalité. Utifrån de företag vi granskar är kunderna är mer känsliga för 
pris i de företag som konkurrerar i de lägre prissegmenten.  
 
Branschen är modedriven, det är kundernas efterfråga som styr inköp och klädkollektioner, 
exempel på detta är att kedjorna säljer olika plagg i olika butiker (storstad kontra 
landbygd). För vuxna och tonåringar är kläder inte i samma utsträckning någon 
nödvändighetsartikel som barnkläder är, utan man köper kläder för att vara trendig och att 
ha något nytt. Detta innebär att kunderna istället kan lägga pengarna på något annat vilket 
nödvändigtvis inte involverar kläder. Kundernas förhandlingsstyrka får därmed anses vara 
väldigt stark.  
 
Leverantörernas förhandlingsstyrka 
Leverantörerna är många och de flesta är små till sin storlek. En stor del av dessa är 
specialiserade på tillverkning av ett fåtal produkter. Majoriteten av leverantörerna är 
belägna i Asien, resten i Europa, detta då handkraft fortfarande är ett stort inslag i 
produktionsmomentet och därför är låglöneländer de enda som är konkurrenskraftiga. 
Produktionskostnaderna är lägst i Asien, men ledtiderna förlängs ca fem-sex veckor på 
grund av båttransporter. Flygtransporter kan förekomma, men då vanligtvis när företagen 
behöver snabb påfyllning av storsäljande och de trendigaste plaggen. Kostnaderna ökar 
visserligen, men eftersom dessa produkter säljer bra, kan företagen höja priserna. Valet av 
produktionsområde kan bero på om varan är ett basplagg eller ett plagg med hög modegrad. 
När det gäller basplagg är ledtider ingen hindrande faktor och då är Asien i de flesta fall det 
bästa alternativet. Sortiment med hög modegrad köps i många fall in från Europa. 
Tillverkare i Europa kännetecknas av snabbare ledtider, men dyrare inköpspriser. Dollarn 
har försvagats, vilket har medfört att USA minskat sina inköpsvolymer från Asien. Detta 
har bidragit till överproduktion i Asien och därmed har tillverkarnas förhandlingsstyrka 
försvagats gentemot svenska klädföretag.  
 
Det stora antalet tillverkare och att uppköpen görs centralt gör att företagen kan påverka 
inköpspriserna, vilket genererar högre marginaler. Ju större klädkedjorna är desto större 
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makt har de. Sammantaget kan konstateras att leverantörerna inte har någon stark 
förhandlingsstyrka gentemot klädföretagen. 
 

5.2 Branschens centrala affärsprocesser 
 
Affärsidé & strategi 
Företagen i klädbranschen skiljer sig åt när det gäller affärsidé och strategi. Det är genom 
affärsidén företagen definierar sina olika målgrupper. Den segmentering som förekommer 
sker på basis av produkt, pris och geografiska områden. De fem fallföretagens valda 
prissegment befinner sig antingen i lågpris- eller mellanprissegment. MQ som befinner sig i 
mellanprissegmentet, ansåg att de är konjunkturkänsliga till skillnad från de övriga. 
Anledningen till detta är att kunder i mellanprissegmentet lätt kan gå över till 
lågprissegmentet i sämre tider. Lindex och H&M använder sig av geografisk segmentering 
och det konstateras att de till viss del tillhandahåller olika utbud i stad och på landsbygd. 
Dessutom framgick det ur intervjuerna att olika satsningar på vissa strategiska klädesplagg 
är centralt. Med ett smalare sortiment kan man fånga in en bredare kundgrupp då denna 
grupp ges ett ökat fokus.  
 
Företags- och samarbetsform 
Vilket teorin förespråkar, är filialföretag vanligt förekommande inom klädbranschen då 
dessa uppnår skalfördelar i jämförelse med mindre företag. När företagen väljer att 
expandera, etableras nya filialer istället för en successiv utvidgning. De flesta företagen i 
undersökningen är filialföretag. Undantaget är MQ som är en frivillig 
fackhandelsorganisation. Trots att det rör sig om olika företagsformer, är likheterna dem 
emellan stora, då de övergripande funktionerna sköts centralt för att uppnå samma 
stordriftsfördelar som finns hos filialföretag. Ägarstrukturen är den väsentliga 
grundskillnaden mellan dessa företagsformer, då de enskilda butikerna ägs enskilt var för 
sig, samt att de även gemensamt äger centralorganisationen.   
 
Ett ytterligare sätt att erhålla stordriftsfördelar är att ingå i en koncern, vilket är fallet med 
några av företagen. Genom detta kan gemensamma leverantörer utnyttjas, samt att 
funktioner som kundanalys och finansiering kan skötas centralt.  
 
Kärnkompetenser och outsourcing 
Kärnkompetenserna inom företagen ligger till största del mot inköp, butiksdrift och design. 
I klädbranschen läggs delar av det som inte innefattas i företagens kärnprocesser ut på 
externa företag eller samarbetspartners. Logistik är den del som är mest framträdande hos 
de undersökta företagen. Andra former av outsourcing som förekommer hos fallföretagen 
är marknadsföring, centrallager och design. En intressant aspekt i samband med kontroll 
över värdekedjan, är att det inte förekommer någon uttalad vertikal integration.  
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Organisationsstruktur 
De vanligaste organisationsstrukturerna som förekommer i branschen är matris- och 
funktionsorganisation. En tredje organisationsstruktur som existerar är linjeorganisation. 
Det har inte upptäckts några samband mellan vilken organisationsform företagen har och 
hur deras affärssystem och varuflöden fungerar, utan organisationsstrukturerna beror 
snarare på företagens storlek och antal anställda. De ovanstående traditionella 
organisationsstrukturerna används oftast för att presentera och beskriva organisationen. I 
praktiken däremot, används flödes- och/eller processorganisationstänkandet i stor 
utsträckning, då det väsentliga för samtliga företag är att minimera ledtider.  
 
Design, inköp & tillverkning  
Branschen kännetecknas av hög risk, om man missar att fånga in trender och mode som 
matchar sina målgrupper sjunker resultatet snabbt. Trenderna bestämmer 
produktlivscyklerna och därmed är ”time to market” centralt. Företagen påverkar inte 
trenderna, utan dessa influenser kommer bland annat från modevisningar, medier, filmer 
etc. När allmänheten har fått upp ögonen för dessa trender, är det viktigt för designskaparna 
att kommersialisera trenderna via kollektionerna genom att anpassa dessa för sina 
målgrupper. Det är således designskaparna som i hög grad stimulerar efterfrågan. Att ha 
rätt timing, det vill säga rätt mode vid rätt tidpunkt, är kritiskt för att komma rätt i 
kollektionerna. Förutom design är det vanligt förekommande att designskaparna även 
ansvarar för inköpen.  
 
Förutom att köpa rätt vara till rätt kvantitet, handlar inköpen också om att bestämma var 
produktionen ska förläggas. De dominerande världsdelar där produktionen sker, är Asien 
och Europa. Dessa geografiska områden skiljer sig åt, med avseende på ledtider och 
produktionskostnader. I Asien är produktionskostnaderna betydligt lägre, medan däremot 
ledtiderna är avsevärt längre. I Europa råder det motsatta förhållandet. 
 
Det finns två alternativ att förhålla sig mot sina tillverkare i samband med inköp. Det första 
är att företagen själva sköter inköpen av råmaterial, såsom tyger, knappar och liknande, för 
att därefter vidarebefordra material till tillverkarna. Ändamålet är att minimera 
tillverkningskostnaderna, samtidigt som företagen har större kontroll på kvaliteten av 
materialet. Det andra tillvägagångssättet innebär att företagen lämnar specifikationerna till 
leverantörerna och låter dessa stå för materialinköp och tillverkning. Avvägningen görs 
med utgångspunkt från hur stor del av värdekedjan företagen själva vill kontrollera.  
 
De stora aktörerna inom klädhandeln arbetar aktivt med att korta ledtiderna. Med 
anknytning till dagens snabbt skiftande modetrender och säsongsfluktuationer, blir 
processen är fastställa korrekta prognoser viktigt för att minska inköpskostnaderna. Det 
råder en allmän uppfattning om att befintliga prognosmetoder inte är tillräckligt effektiva 
för att kunna optimera inköpsvolymerna.  
 
Centrallager  
Alla företagen har ett centrallager. Detta beror på att de strävar efter just-in-time, med 
andra ord, rätt vara, på rätt plats, i rätt tid. Kapitalbindningen i lagren skall minskas, detta 
även för att undvika uteblivna vinster till följd av realisationer. Minskade lager i butikerna 
leder också till att de dyra butiksytorna effektivare utnyttjas till försäljning. En risk med 
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den minskade lagerhållningen och de långa ledtiderna är att det kan medföra minskade 
intäkter då sortiment kan ta slut.  
 
Försäljning & Uppföljning 
En av de viktigaste framgångsfaktorerna i denna bransch är driften i butikerna. Eftersom 
klädföretagen har en direktkontakt med slutkunden, läggs väldigt mycket arbete på att 
skapa en ”säljande” butik och en inbjudande atmosfär, som skall locka kunderna in i 
butikerna. Några av företagen lägger ner större delen av sina marknadsföringsresurser just 
på butikens utseende. Detta grundar sig på att kunderna i allt större utsträckning 
impulsköper sina kläder. Högre krav ställs därmed på butikens utformning och mycket 
resurser läggs på varuexponering, så kallad ”visual merchandising”. Dessutom är 
kvantiteten viktig i butiken, att ha mycket plagg i butiken ökar försäljningssiffrorna. 
 
I butik råder i princip två olika strategier på hur företagen arbetar gentemot sina kunder. 
Graden av service i butik hos fallföretagen, påverkas av om de är verksamma i ett låg- eller 
mellanprissegment. Mellanprissegmentet satsar generellt sätt mer på service ute i butikerna. 
Däremot ligger lågprissegmentets fokus, snarare på att få kunden att flöda genom 
butikerna. För att åstadkomma detta, placeras varor ut på ett sådant sätt att kunderna 
enklare ska hitta sina plagg själva, men också för att stimulera till merförsäljning. 
  
Många företag arbetar aktivt med att samla in synpunkter från sina kunder i butikerna och 
genom företagens hemsidor. Synpunkterna i butikerna fångas upp genom undersökningar. 
Syftet med undersökningarna är bland annat att ta reda på hur kösystem till kassa och 
provrum kan effektiviseras. Även medlemsklubbar utnyttjas för att förstå kundernas 
köpbeteende ifråga om hur ofta de handlar, vad de köper och om detta skiljer sig åt mellan 
olika butiker och olika regioner. Härav framgår exempelvis att storstadsregionerna är mer 
trendkänsliga än övriga delar av landet.  
 

5.3 Affärssystem  
 
Klädföretagens affärssystem 
I fråga om vilka affärssystem som de undersökta klädföretagen i dagsläget använder sig av, 
skiljer det sig en hel del åt utifrån graden av integration och huruvida de är inköpta eller 
egenutvecklade. I de fall där systemen inte är fullt integrerade, förekommer bland annat 
inköpta ekonomisystem. Varför dessa ekonomisystem är inköpta separat, beror mycket på 
att de i hög grad tillgodoser de behov dessa företag har gällande extern rapportering, 
eftersom de följer generella redovisningsprinciper och därmed lämpar sig för de flesta 
branscher. Trots att det rör sig om separata ekonomisystem, är de till viss del länkade med 
de egenutvecklade eller de externt inköpta branschsystem som huvudsakligen stödjer 
varuflödet. Det råder skilda meningar hos aktörerna i branschen huruvida det är bättre med 
ett fullt integrerat standardsystem, än att använda sig av separata branschsystem eller 
egenutvecklade system. Det är det stora behovet av att kunna anpassa systemen till den 
specifika organisationen och frånvaron av branschanpassade standardsystem, som har drivit 
på utvecklingen av de egenutvecklade systemen. Kostnader för drift och underhåll är dock 
höga för dessa system, eftersom det förutsätter att företaget har en egen IT-avdelning. 
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Strategisk/operativ nivå 
På den operativa nivån i företagens verksamheter, är ett affärssystems viktigaste roller att 
stödja och kontrollera olika delar inom varuflödet. Detta främst med avseende på inköp, 
logistik, lager och försäljning. Detta beror på att detaljhandeln är den sista länken i 
produktions- och distributionskedjan. Den strategiska nivån behandlar däremot delar som 
rör beslutsfattande genom analyser av exempelvis inköp och expansionsmöjligheter. Trots 
att klädbranschen i huvudsak handlar om effektiva varuflöden, anser majoriteten av 
klädföretagen att affärssystemet är ett nödvändigt verktyg både för den operativa och den 
strategiska nivån. Det är samspelet dem emellan som skapar tyngden i ett affärssystem.  
 
Insamling & analys av kunddata 
De två huvudsakliga tillvägagångssätten för affärssystemen att samla in kunddata sker 
genom registrering av kvittorader och via klubbkort. Registrering av kvittorader möjliggörs 
genom att affärssystemet är sammankopplat med kassasystemet. Tack vare denna koppling 
kan företagen analysera vilka plagg kunderna har köpt och annan viktig 
försäljningsstatistik, men även analysera hur kunderna rört sig i butikerna. Majoriteten av 
företagen använder sig däremot endast av klubbkort för att kunna göra sina kundanalyser.  
 
Nyckeltal vid försäljning 
Butikerna är den huvudsakliga försäljningskanalen. Företagen är intresserade av hur aktiva 
butikerna är gentemot kund. Detta mäts genom olika nyckeltal, exempel på detta är 
försäljning/h, försäljning/anställd, försäljning/kund och försäljning/kvm. Dessutom mäts 
andel kunder som kommer in i butik som leder till avslut. Detta nyckeltal benämns som 
konverteringsgrad. 
 
Viktigaste funktioner/moduler 
Enligt företagen är de viktigaste funktionerna som affärssystemen i dagsläget stödjer, inköp 
och varulager, det vill säga funktioner som berör varuflödet. Dessa funktioner förenklar 
orderläggning och ska hjälpa till med att följa upp orderstatus. Vidare är de ett hjälpmedel 
vid kontroll av processerna från det att leverantörerna börjar tillverka, till dess att varorna 
når butikerna. De viktigaste funktionerna går alltså att härleda till den operativa nivån. 
Detta trots att de flesta företagen ansåg att den operativa och den strategiska nivån var lika 
viktig. 
 
Är klädföretagen nöjda med systemen? 
Företagen inom klädbranschen är överlag positivt inställda till hur deras affärssystem 
uppfyller de krav som efterfrågas. Detta gäller oavsett vilken typ av system som används. 
Framförallt möjliggör affärssystemen bättre kontroll över affärsprocesserna. Trots detta 
anser många att förbättringar alltid kan göras, vilket i huvudsak innefattar funktioner som 
bättre kan stödja design och inköp. Hos de flesta aktörer ansvarar designskapare även för 
inköpen. Dessa har behov av att undersöka möjligheter att fatta ”rätt” inköpsbeslut. Något 
som nämndes var förbättrade prognosverktyg som bidrar till säkrare prognoser, vilket i sin 
tur leder till att leverantörerna erbjuder klädföretagen lägre inköpspriser. Det är viktigt att 
kunna se lagerkostnader och andra nyckeltal i förväg, innan plaggen köps in, för att kunna 
köpa in optimala volymer. Andra förbättringsåtgärder som nämndes var att affärssystemen 
bör ur användarsynpunkt, bli mer användarvänliga med tydligare gränssnitt. 
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6 Resultat 
 
 
 
Detta kapitel syftar till att knyta samman uppsatsens olika delar och se till så att de 
inledande frågeställningarna blir besvarade. Med utgångspunkt från den redovisade 
teorin, undersökningens resultat samt analys, finns det nu underlag för att diskutera 
hur klädbranschen ser ut och hur ett affärssystem kan stödja de viktigaste 
processerna. 
 

6.1 Resultat 
 
Hur ser den svenska klädbranschen ut i dagsläget? 
De slutsatser som kan dras gällande den svenska klädbranschen är att det är en mogen 
bransch, med många jämnstora aktörer och därmed hård konkurrens. Utifrån 
branschanalysen är de starkaste konkurrenskrafterna kundernas förhandlingsstyrka och 
rivaliteten inom branschen. Kundernas starka förhandlingsstyrka kommer av att branschen i 
dagsläget kännetecknas av låg kundlojalitet, höga förväntningar samt en stor 
prismedvetenhet. Marknaden är i hög grad modedriven, de klädesföretag som missar 
trenderna kan räkna med ett snabbt sjunkande resultat.  
 
Kunderna har många klädbutiker att välja emellan, många gånger ligger de olika butikerna 
dessutom nära varandra eftersom de vill finnas på de attraktivaste platserna, men också 
beroende på att de i många fall drar nytta av varandra genom att locka fler kunder till 
köpstråkena. I vissa fall fungerar butikerna som komplement till varandra, de satsar 
emellertid på olika målgrupper och varuplagg. Men där utbudet liknar varandra kan 
kunderna med lätthet jämföra enskilda plagg från de konkurrerande butikerna vad det 
beträffar pris och kvalitet. Dessutom kan en butik som märker att en annan butik har en hög 
lönsamhet på ett viss sortiment snabbt tänka sig att satsa på det sortimentet också, denna 
hotbild bidrar naturligtvis också till att priserna hålls nere i butikerna.  
 
Marknaden är i hög grad exploaterad. Fallföretagen var överens, om att ville man växa, bör 
det till största del ske utomlands. Den svenska marknaden är dessutom ur ett globalt  
perspektiv litet. För att nå de viktiga stordriftsfördelar i den internationella konkurrensen 
som många av de största klädesföretagen eftersträvar, kan det i många fall vara viktigt ha 
betydande marknadsandelar på de största marknaderna i Europa.  
 
Kläder är en vara som inte har några motsvarigheter och det enda som kan vara 
konkurrensutsatt är varor utöver basbehoven, därmed finns det inte några direkta hot från 
substitut. En annan mindre påfallande konkurrenskraft är att hotet från nyetableringar är 
litet. Detta beror på att inträdesbarriärerna är höga eftersom det är viktigt med attraktiva 
butikslägen, skalfördelar, rätt val av målgrupp och kända varumärken. Främst är det större, 
redan etablerade utländska klädesföretag som har denna kapacitet, även om hotet från dessa 
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inte är så stort i dagsläget. Även leverantörerna får sägas ha en svag förhandlingskraft, då 
det finns väldigt många tillverkare och det enskilda företaget är inte beroende av en enskild 
leverantör. För att leverantörerna ska få sålt sina plagg till de stora klädföretagen, måste 
även de pressa sina priser. Oftast är dessa leverantörer små i jämförelse med de stora 
klädföretagen och då klädföretagen många gånger köper in stora volymer, har 
klädföretagen ännu bättre möjlighet till att pressa priserna.  
 
Branschen som helhet är inte särskilt konjunkturkänslig, då baskläder alltid behövs. 
Däremot kan företagens olika prisstrategier göra att viss går bättre än andra under 
exempelvis en lågkonjunktur. En kritisk makrofaktor i denna bransch kan var vara 
växelkursen. Då många av företagen gör inköpen i amerikanska dollar kan förändringar i 
valutakurserna i slutändan påverka vinsterna. 
 
Vilka är de kritiska affärsprocesserna i branschen?  
De kritiska affärsprocesserna i klädbranschen, är de sammanhängande delarna: design, 
inköp och butiksdrift. Dessa affärsprocesser påverkas ytterst av respektive klädföretags 
affärsidé. Konkurrensen har tidigare konstaterats, är mycket hård. För företagen gäller det, 
att genom sin affärsidé lyckas fylla ett ”hål” på marknaden, för att bli framgångsrika. 
Ytterligare en faktor som påverkar företagens affärsprocesser är hur dessa organisationer i 
praktiken är strukturerade. Företag i klädbranschen är till stor del organiserade utifrån ett 
flödes- och processorienterat tänkande. Detta trots att företagens organisationsstrukturer 
formellt sätt beskrivs genom de mer traditionella strukturerna. Detta beror på att det är så 
viktigt att effektivisera varuflöden genom att minska ledtider.  
 
Genom trendiga kollektioner stimuleras efterfrågan. Designskaparna måste fånga in 
trenderna och matcha kollektionerna till dessa, för att kunna uppnå goda 
försäljningsresultat. Avgörande för inköpen är ledtider och inköpskostnader. Dessa två 
avgörande faktorer i inköpsprocessen, står till stor del i kontrast till varandra. Då ledtiderna 
i Asien är långa, krävs det att företagen i god tid bestämt val av design och inköpskvantitet. 
Alternativet är att förlägga produktionen i Europa till ett dyrare inköpspris, men till kortare 
ledtider. Design och inköp sköts ofta av samma person. 
 
Att eftersträva just-in-time är gemensamt för samtliga företag i branschen och en process 
som underlättas genom att använda sig av centrallager. Detta ger ett mer flexibelt lager då 
varje butik lättare kan få ut de plagg den säljer, samt att lagerytor i anslutning till butiken 
kan plockas bort och istället utnyttjas som säljyta. Detta är önskvärt då butiksyta är väldigt 
dyrt. Även butiksstrukturerna får en mer central position och en stor del av 
marknadsföringen förläggs dit för att locka kunder till impulsköp. Service är en viktig 
process i de butiker som satsar på ett lite dyrare sortiment, medan varuplaceringen är 
viktigare i lågprisbutikerna för att personalen skall kunna koncentrera sig på att sälja. 
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Hur stödjer affärssystemen i dagsläget klädföretagens centrala affärsprocesser och 
hur skulle systemen kunna utvecklas? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klädföretagens befintliga affärssystem stödjer och kontrollerar i dagsläget varuflödet på ett 
tillfredställande sätt, med hjälp av SCM. Detta innebär att aktörerna från det att en order 
läggs, kan följa varuflödet tills dess att varorna hamnar i butik, se intervall 4-7 figur 5.1. 
CRM visar sig däremot inte vara någon prioriterad del i affärssystemen hos majoriteten av 
företagen. Detta kan tyckas vara förvånande, med tanke på att de flesta av företagen har 
klubbkort, vars information effektivare skulle kunna utnyttjas och analyseras med CRM-
stöd, se intervall 7 – 8 i figur 5.1. Vidare skulle också ett utvecklat CRM-system kunna 
följa upp kostsamma marknadsföringsåtgärder, för att se om de träffat de kunder som de 
var avsedda för.  
 
Klädföretagen ökar genom sin butikspersonal, klubbkort och hemsidor sin kännedom om 
sina kunders behov och är dessutom ett sätt att öka kundlojaliteten. Kunderna utgör den 
mest kritiska framgångsfaktorn, därför är det centralt med effektiv segmentering. Då 
storstäder har en högre modegrad än småstäder, är geografisk segmentering betydelsefullt, 
så att rätt vara hamnar i rätt butik. Geografisk segmentering underlättas till viss mån med 
stöd av affärssystemen. Företagen kan dock aldrig i tillräcklig utsträckning lära känna sina 
kunder. De eftersträvar alltid effektivare hjälpmedel för att kunna vårda sina kunder och 
skicka skräddarsydda erbjudanden.  
 
Förbättringar finns att göra i designprocessen. När designskapare har en bild av hur ett 
plagg ska se ut, vill de kunna utnyttja affärssystemet för att undersöka möjligheterna att 
genomföra inköp av rätt material. Det finns även behov av att upprätta kalkyler på hur 

Figur 5.1 Egenutvecklad modell av branschens 
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kostnaderna för de nya kollektionerna blir i slutändan genom hela värdekedjan. 
Affärssystem är inte heller integrerade så att produktionskostnader vid så kallad ”cut make 
trim” åskådliggörs, det vill säga när klädföretagen vid tillverkning själva står för inköpen 
av tyger, knappar, tråd etc.  
 
För inköparna i företagen handlar det hela om att ha rätt vara till rätt pris på rätt plats, se 
intervall 3 – 4 i figur 5.1. En grundläggande fråga som framtida affärssystemleverantörer 
därför måste ställa sig, är hur kan signaler från kundsidan, med affärssystemets hjälp, 
snabbare fångas upp av klädföretagen? Tidigare kundsignaler möjliggör att korrektare 
prognoser kan göras hos inköpsavdelningen, som sedan kan delges tillverkarna. Säkrare 
prognoser med god framförhållning, har till följd att tillverkarna belönar klädföretagen med 
lägre inköpspriser som i sin tur innebär högre marginaler. Pricksäkrare prognoser leder 
förutom lägre inköpspriser, även till korrektare sortiment och färre realisationer. Även 
kalkylprogram som skulle kunna beräkna de kostnader som uppstår på grund av längre 
ledtider när tillverkning sker i Asien, kontra korta ledtider och högre inköpspriser i Europa, 
skulle kunna vara ett användbart stöd i inköpsprocessen. Detta eftersom flertalet 
klädesplagg har mycket korta produktlivscykler. 
 
Samtliga klädföretag använder sig av många tillverkare som de aktivt måste kontrollera 
och följa upp. Men affärssystemen är i dagsläget inte integrerade med tillverkarna. Mycket 
beroende på att tillverkningen läggs ut i så kallade låglöneländer där tekniken inte ännu där 
inte är så välutvecklad. I en framtid skulle affärssystemen kunna integreras med tillverkarna 
och därmed ytterligare förbättra kontroll av varuflödet.  
 
Affärssystemen är i samtliga fall kopplade till ett centrallager och utan detta stöd skulle 
deras verksamheter inte fungera. Klädföretagen håller både nere lagernivåerna och effektivt 
sköter varutilldelningen med affärssystemens hjälp. I butikerna kontrollerar och mäter 
företagen genom nyckeltal hur aktiva varje butik är gentemot kunderna. För att få personal 
mer engagerade, skulle de med affärssystemets hjälp kunna koppla exempelvis lön till 
försäljningsresultatet och därigenom öka intäkterna och reducera kostnader genom minskat 
svinn. Varuplaceringen är en annan aspekt som också skulle kunna förbättras med hjälp av 
effektivare analysverktyg.  
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6.2 Resultatdiskussion 
En intressant aspekt är hur lite fokus som i realiteten ligger mot ett CRM-system, ändå 
betonas vikten av en väl fungerande butiksverksamhet. Detta trots att kunderna utgör den 
mest kritiska framgångfaktorn i klädbranschen. En orsak till detta kan vara att utvecklingen 
inom branschen inte hunnit dit ännu och att detta kan vara en faktor som blir viktigare i 
framtiden inför en mer ”mättad” marknad.  
 
De företag som behandlats inom ramen för undersökningen är avsiktligt valda för att 
resultatet lättare skall kunna generaliseras. Inga av dessa aktörer utövar företagsformer 
såsom exempelvis franchising. Därmed kan det förekomma vissa skillnader i hur 
processerna hänger samman med affärssystemet i dessa organisationsformer, men som i de 
allra flesta fall starkt påminner om de resultat som presenterats. 
 
Genom undersökningen finns vissa frågeställningar som väckts, men som det inte lagts 
tillräckligt fokus på för att kunna besvaras. Dessa frågor skall kunna ligga till grund för 
fortsatt forskning inom området:  
 

• Hur påverkar organisationsstrukturen affärssystem? Kan ett helt integrerat 
affärssystem skapa en helhetssyn i en funktionsorienterad organisation? 

 
• I framtiden blir det betydligt viktigare att integrera värdekedjor. En fråga väl värd 

att nämna är därför hur affärssystemen i klädbranschen ska kunna integreras med 
leverantörerna i exempelvis Asien i framtiden?  

 
• Kommer standardsystemen eller egenutvecklade system vara de mest använda i 

klädbranschen om tio år? Frågan kan kopplas till hur standardsystemleverantörerna 
lyckats etablera sig på marknaden genom att skapa ett system som tillgodoser de 
behov som finns och de krav som ställs. 
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Bilagor 
 
 

A. Intervjumall 
 
Formalia 
Namn: 
Tjänsteställning: 
Antal år i företaget: 
 
Branschspecifika frågor: 
 
1.  Hur har konkurrensen utvecklats de senaste åren på den svenska klädmarknaden? 

Dels rivaliteten inom branschen och graden av nyetableringar? (andra väletablerade 
klädföretag, Internet & e-handel) 

 
2.  Hur ser leverantörernas förhandlingsstyrka generellt sett ut i klädbranschen? 
 
3.  Hur påverkas klädbranschen av kunderna? Hur stark är denna påverkan? 

(Priskänslighet) 
 
4.  I vilken grad förekommer strategiska allianser i branschen?  
 
5.  Hur tycker du att klädbranschen skiljer sig från detaljhandeln i övrigt? 

 
6.  Hur pass konjunkturkänslig är branschen? (makrofaktorer) 
 
Företagsspecifika frågor: 
 
7.  Vilka är era viktigaste argument för att ni kommer att förbli konkurrenskraftiga? 
  
8.  Inom vilken del ligger er kärnkompetens? 
 
9.  Vilka aktiviteter köper ni in utifrån (outsourcing) - varför? 
 
10.  Hur känsliga är ni för kundsynpunkter och hur fångar ni in era kunders önskemål? 
 
11.  Hur ser er organisationsstruktur ut? ( till exempel Flödesorganisation, 

funktionsorganisation, matrisorganisation) 
 
Allmänna frågor kring affärssystem:  
 
12.  Hur definierar du ett affärssystem? 
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13.  Vad använder ni för affärssystem, vilka huvudsakliga funktioner består systemet av? 

Är dessa integrerade med varandra?  
 
14. Anser du att en integrerad helhetslösning är bättre än flera separata system?  
 
14.  Vilken roll spelar affärssystemet för företagets helhet?  
 
15.  Vilka delar av affärssystemet anser du vara centrala för er bransch? Är till exempel 

CRM en stor del i ert affärssystem? 
 
16.  Är er kunddatabas integrerad med affärssystemet?  
 
17.  Hur stödjer affärssystemet ert varuflöde från leverantör till centrallager och slutligen 

till butik? 
 
18.  Upplever ni att ert affärssystem lever upp till era krav (till exempel 

informationsbehov, vertikal integration)? Några flaskhalsar? 
 
19.  Hur arbetar ni med att göra prognoser? Kan ert affärssystem stödja detta på något 

sätt? 
 
20.  På vilken nivå (operativ eller strategisk) i företaget är det viktigast att ha ett 

affärssystem som stödjer arbetet? Varför? 
 
21.  Vilka förväntningar har du på ett affärssystem i framtiden? 
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B. Integrerade företag/organisationer 
Källa: Tonndorf (2000) Hur driva handel på 2000-talet 
 
Företag/organisation          Antalet butiker Omsättning 
    Milj.kr. 
Filialföretag 
H & M AB 120  4 920   
Lindex AB 164  2 655 
KappAhl AB 104  2 311 
Adelsten AB 39  526 
Indiska Magasinet 47  438 
AB Twilfit 50  387 
Dressmann AB 49  318 
Handsmakar’n AB 79  305 
Joy Shop AB 36  256 
Axelssons Damkonfektion AB 11  254 
Champagne 22  186 
Polarn & Pyret AB 44  181 
Blombergs herrmodebutiker AB 16  151 
Biscapa-Björnkläder 7  150 
AB Flash 27  125 
Tatch 13  69 
Summa 17              828 13 232 
 
 
Frivilligkedjor 
JC 115 1594 
Desam Fashion Group 89 1270 
MQ 71 867 
Intim Gruppen 50 100 
Hemsy-butikerna 65 90 
I5 15 75 
Summa 6        405 3 996 
 
Franchising 
Benetton Inforce AB 30 155 
Lewi Straus Sweden 18 108 
Marc O’Polo 5 108 
Gina Tricot 15 45 
Lundbergs arbetskläder 3 20 
Axen & Co. 4 18 
HV Fashion KB 4 16 
Butiken på landet 6 7 
Summa  85 477  
  


